
Innholdsfortegnelse

 
Sakspapirer - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 03.06.2019

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 03.06.2019

RS 6/19 Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 03.06.2019

   Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 03.06.2019

PS 44/19 Tilknytning til offentlige vann og avløpsledninger  ledninger - Private stikkledninger

   Tilknytning til offentlige vann og avløpsledninger  ledninger - Private stikkledninger

PS 45/19 Utbyggingsavtale Søndre Kirkemoen Hallingby

   Utbyggingsavtale Søndre Kirkemoen Hallingby

      Plankart

      Reguleringsbestemmelser

      Utbyggingsavtale Søndre Kirkemoen Hallingby

PS 46/19 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - Klagebehandling

   0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - Klagebehandling

      Rådmannens kommentar til klage fra Hans Anton Støen

      Kart

      Saksframlegg 2. gangs behandling

      Saksprotokoll sak 154/18

      Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)

      Vurdering av klage Asplan viak

      Faktaark fra Naturbasen A-verdi

      Faktaark fra Naturbasen C-verdi

      Brev til motpart i saken - uttalelse til klager

PS 47/19 426 Detaljregulering Midtmoen Sokna - 2 gangsbehandling

   426 Detaljregulering Midtmoen Sokna - 2 gangsbehandling

      Oversiktskart med planavgrensning, samt gjeldende plan

      Forslag til plankart

      Forslag til reguleringsbestemmelser

      Planbeskrivelse

      Vurdering av høringsuttalelser, med kommentarer

      Uttalelse til forslag til 426 detaljregulering for Midtmoen ved Sokna.PDF

      Midtmoen - Sokna - Ringerike kommune - detaljregulering 426 - høring og offentlig ettersyn - uttalelse om

kulturminner

      Kopi av svar - Anmodning om forhåndsuttalelse -  Midtmoen

      17_24042-8Svar - 426 Detaljregulering Midtmoen - Sokna - høring og offentlig ettersyn - Ringerike kommune.pdf

      Tilbakemelding på 426 Detaljregulering Midtmoen - Høring og offentlig ettersyn

      Innspill til 426 Detaljregulering for Midtmoen, Sokna.pdf

      Meldingstekst.html

      Aud Ragnhild Eriksen, 18.02.2019.pdf

      Arne Frøhaug, 18.02.2019.pdf

      Øyvind Hagen, 24.03.2019.pdf

      Trafikknotat 17B Fartsreduserende tiltak, Midtmoen

      Trafikknotat 17C Illustrasjonsplan, Fartsreduserende tiltak, Midtmoen

      Dokumentasjon, naboer

      426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna - 1. gangsbehandling

      Saksprotokoll - 426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna - 1. gangsbehandling

      Plankart ved 1 gangsbehandling

      Planbestemmelser ved 1 gangsbehandling



PS 48/19 0605_445 Detaljregulering for Granumlund - sluttbehandling

   0605_445 Detaljregulering for Granumlund - sluttbehandling

      1. Forslag til plankart

      2. Forslag til reguleringsbestemmelser

      3. Planbeskrivelse

      4. Situasjonsplan

      5. 3D illustrasjon

      6. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer

      7. Høringsuttalelser

      8. Teknisk notat

      9. Geotekniske prosjektforutsetninger

      10. Trafikkanalyse

      11. Saksframlegg til 1. gangbehandling av planforslaget

      12. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling av planforslaget

PS 49/19 Avslag på søknad om fradeling av eiendom

   Avslag på søknad om fradeling av eiendom

      E-post

      Søknad om deling av eiendom

      Situasjonsplan

      Oversiktskart

      Presisering av relevant faktum for søknaden om deling av driftsenhet - sladdet versjon

PS 50/19 Klage på avslag

   Klage på avslag

      Oversiktskart

      Klage Fossen Filuft - ferdig 15.15.2019.pdf

      Byggesakskontoret Avslag.docx

      Dispensasjon - Aktivitetspark - Avslag

      Ringerike kommune - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra markaloven for tilrettelegging for en aktivitetspark

på Ringkollen.PDF

      Uttalelse etter markaloven - Aktivitetspark

      Søknad om etablering av aktivitetspark

      E-post dialog

      vedlegg 3.pdf

      Mail fra Mette Stenersen

      Kart 1.png

      kart2.png

      Bilder

PS 51/19 Områdetilsyn i strandsonen

   Områdetilsyn i strandsonen

      Kart Haga Bru/Hollerudhagen



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR MILJØ- OG AREALFORVALTNING 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  03.06.2019  

Tid:   16:00  

 

Kort orientering: sak 19/1273- Tilknytning til offentlige vann og avløpsledninger - 

Private stikkledninger 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

6/19 19/2338     

  Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 03.06.2019  

  

 

44/19 19/1273     

  Tilknytning til offentlige vann og avløpsledninger  ledninger - Private 

stikkledninger  

  

 

45/19 19/2073     

  Utbyggingsavtale Søndre Kirkemoen Hallingby Gpdkjenning av 

utbyggingsavtale 

  

 

46/19 14/1016     

  0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 

Klagebehandling  

  

 

47/19 16/6266     

  426 Detaljregulering Midtmoen Sokna - 2 gangsbehandling    

 



 

48/19 18/1008     

  0605_445 Detaljregulering for Granumlund - sluttbehandling    

 

49/19 19/135     

  Avslag på søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 103/27   

 

50/19 19/476     

  Klage på avslag Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen   

 

51/19 19/2116     

  Områdetilsyn i strandsonen    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 24.05.2019 

Arnfinn Baksvær 

leder 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  6/19 

Side 3 av 51   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/2338-1   Arkiv: 033  

 

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 03.06.2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

 

Delegerte vedtak 
 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  44/19 

Side 4 av 51   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/1273-1   Arkiv: M41  

 

Tilknytning til offentlige vann og avløpsledninger  ledninger - Private 

stikkledninger  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Maks kostnad for boligeiendommer som blir pålagt, eller som ønsker å knytte seg til 

offentlig vann- og avløpsnett begrenses til 3G (folketrygdens grunnbeløp x 3) pr. bolig.  

2. Ringerike kommune legger kun frem offentlige hovedledninger for vann og avløp og 

tilrettelegger for tilknytning av stikkledninger i kum. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ringerike kommune har gjennom de siste handlingsprogrammenne investert store beløp i 

offentlige vann og avløpsprosjekter.  Samtidig er det en pågående prosess med utskiftning av 

dårlig offentlig ledningsnett og tilknytning av boliger til offentlige vann- og avløpsnett med 

stikkledninger.   

 

Kommunen har som hovedmål (fra gjeldende hovedplan avløp) at: 

 

«På lang sikt skal alle boliger i Ringerike kommune ha en avløpssituasjon som er i tråd med 

gjeldende forurensningslovverk og rensekrav. Det må alltid gjøres en avveining om dette er 

en opprydding som kommunen skal stå for eller om det skal gjennomføres i privat regi.» 

 

I hvert eneste vann- og avløpsprosjekt havner kommunen i en diskusjon rundt stikkledninger, 

det være seg, kostnader, avstand til hovedledning og type løsninger (selvfallsledninger eller 

trykkledninger). 

Saken omhandler hvilken maks grense (kroner) man må kunne forvente at en huseier må kunne 

forvente å betale for etablering av privat stikkledning for tilknytning til offentlig vann- og 

avløpsledning. Det foreslås en maks grense på 3G (3*grunnbeløpet). 
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Denne kostnaden vil da innbefatte prosjektering, gebyrer og anleggskostnader ved tilknytning 

til offentlig hovedledningsnett.  

 

Den andre delen går ut på om kommunen skal involvere seg og tilby tjenester for etablering av 

private stikkledninger til offentlig ledningsnett. Dette utredes nærmere nedenfor men man 

anbefaler at kommunen kun etablerer kommunale hovedledninger for vann og avløp og 

tilrettelegger for tilknytning av private stikkledninger. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

I forbindelse med sanering av offentlig vann og avløpsnett og etablering av nyanlegg er 

kommunen stadig borti problemstillinger knyttet til pålegg og etablering av private 

stikkledninger. Dette går stort sett på hva en privat gårdeier må kunne å forvente å betale for 

sin(e) stikkledning(er).    

  

Kommunen eier og drifter hovedledningsnettet med tilhørende installasjoner for vann og avløp.  

Private grunneiere / huseiere har ansvar for egne vann- og avløpsledninger fra sin bolig / 

bygninger til kommunal hovedledning.   

  

Dagens praksis med stikkledninger: 

 

Dagens praksis i Ringerike kommune er at når kommunen utfører sanering av eldre 

ledningsnett, eller legger nye kommunale ledninger i nye områder, så forsøker kommunen å 

inngå stikkledningsavtaler med grunneiere, for å sikre tilknytning til offentlig ledningsnett.  

Videre tilbyr kommunen gjennom sin kontrakt med utførende entreprenør stikkledningene 

utført mot refundering av kostnadene.  

  

Den andre muligheten som ikke har blitt fulgt, er at kommunen legger frem offentlig 

ledningsnett og tilrettelegger for tilknytningspunkt utenfor offentlig vei. Hus/grunneiere må 

selv planlegge, ordne avtaler og bekoste stikkledningene.  

  

Det har ikke tidligere vært fattet politisk vedtak i Ringerike kommune på hva maks kostnad på 

stikkledninger kan være, før man definerer det som uforholdsmessige kostnader. Kommunen 

har fulgt en praksis på at tilknytningen ikke skal overstige kostnadene ved å etablere private 

løsninger som infiltrasjonsanlegg eller minirenseanlegg. 

 

Kostnader ved stikkledninger: 

 

Kostnaden med et minirenseanlegg fra en enkel enebolig med gunstige forhold kan koste fra 80 

000 – 110 000 kr eks mva. Her vil også kostnader med prosjektering, søknadsprosesser og 

ugunstige forhold som fjell/høy grunnvannstand komme i tillegg.  Maks investeringskostnad 

kan fort beløpe seg opp mot og over kr 200 000,-  og mer for å få etablert private anlegg.   

Kommunen har fulgt en praksis på 2G (grunnbeløpet 1G er ca. 90 000) og har ment at dette er 

en kostnad som en huseier / grunneier må kunne forvente som en maks kostnad før man 

vurderer private løsninger.  
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Rådmannen har undersøkt med andre kommuner rundt Ringerike som har gått inn for følgende 

løsninger:  

  

 Vestre Toten kommune, Maksgrense på 120 000 kr. (60 000 kr for avløp, og 60 000 kr 

for vann) 

 Jevnaker kommune, Jevnaker har et vedtak på totalt 150 000 kr (100 000 på vann og 

50 000 på avløp, dette er et gammelt vedtak fra 2003.) 

 Gjøvik kommune, Forslo kr 150 000,- som maks grense, men kr 100 000,- ble vedtatt i 

kommunestyret.  

 Lunner kommune, ikke politisk vedtak, men har praksis mellom kr 100 000,- til    kr 

150 000,-  som maks kostnad. 

 Nordre Land kommune, Ikke politisk vedtak, men operer med en praksis på rundt kr 

100 000,- per anlegg.  

 Søndre Land kommune, Opererer med 1G for både vann og avløp samlet.  

 Gran kommune, Operer med avstand og ikke beløp. Hvis det ikke er andre hensyn så 

skal alle innenfor en avstand på 100 m tilkobles. Saksbehandler opplyser at det 

sannsynligvis er et politisk vedtak fra år 2000, men er noe usikker.  

  

Drammen kommune operer med 2G og gjelder da kun offentlig tilknytning av eksisterende 

bebyggelse for avløp (i utgangspunktet ikke vann). Drammen kommune har under vurdering å 

øke fra 2G til 4G da de ser at den økonomiske smertegrensen for om offentlig tilknytning er 

samfunnsmessig lønnsom går ved ca. kr 600 000,- og kr 700 000,- 

 

Erfaringer/konsekvenser ved dagens ordning med stikkledninger  

  

  

Private stikkledninger er grunneiers eiendom og ansvar, frem til tilkoblingspunkt på offentlig 

hovedledning. I tilfellene hvor kommunen har påtatt seg oppgaven med å anlegge stikkledning 

fra offentlig hovedledning til tilkoblingspunkt på bygning på privat grunn, forutsettes det at 

eierskapet til stikkledningen går over til grunneier når anlegget ferdigstilles.  

  

En ordning hvor kommunen påtar seg oppgaven med omlegging, nyetablering eller utbedring 

av privat stikkledning, vil imidlertid innebære at kommunen påtar seg en større risiko og 

kostnad. En nærmere redegjørelse for disse forholdene følger nedenfor.  

  

   

Risiko og kostnad i for – og detaljprosjektering  

 

I de tilfellene hvor kommunen har påtatt seg ansvaret for å legge om, nyetablere eller utbedre 

private stikkledninger, vil det være behov for prosjektering i forbindelse med dette.  

Erfaringer viser også at det oppstår behov for omprosjekteringer, da det fremkommer ulike 

behov (traseer, hekker, beplantning, gatestein etc.) og ønsker på de enkelte eiendommene. 

Kostnader knyttet til bruk av konsulenter eller egentid i forbindelse med prosjekteringer og 

eventuelle omprosjekteringer bæres av kommunen. Dette inkluderer også ekstrakostnadene i 

forbindelse med prosjektering og omprosjekteringer av private stikkledninger på de enkelte 

eiendommen langs hovedledningstraseene.  
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Å påta seg arbeidet med å anlegge private stikkledninger for husstander langs 

hovedledningstraseene, innebærer altså en betydelig ekstrakostnad for kommunen i 

prosjektering ved mange husstander.  

  

Kommunens rolle som mellomledd  

 

I og med at kommunen påtar seg å anskaffe og kontrahere entreprenør, som blir benyttet i 

arbeidet med å anlegge private stikkledninger, innebærer dette en merkostnad for kommunen. 

Det er kommunen som må forestå kontraktsoppfølging mot entreprenør. Dette innebærer blant 

annet møtevirksomhet, eventuelle endringsmeldinger og generell dialog med entreprenøren. 

Videre innebærer en ordning hvor kommunen påtar seg ansvaret for å anlegge private 

stikkledninger at kommunen opptrer som et mellomledd mellom huseier og entreprenør. 

Kommunen har da et kontrakts- og ansvarsforhold både mot huseier på den ene siden, og 

utførende entreprenør på den andre.   

  

En konsekvens av dette, er at eventuelle erstatningskrav fra huseier vil rettes mot kommunen. 

Erfaringsmessig forekommer dette, og i de tilfeller kommunen ikke kan rette sitt krav til 

utførende entreprenør, vil kommunen kunne bli stilt ansvarlig dersom vilkårene for det er 

oppfylt. Man har hatt en sak, hvor en huseier har rettet et økonomisk krav mot kommunen som 

følge av at vi har vært inne på eiendommen og skiftet ut en stikkledning. At slike krav rettes 

mot kommunen på grunn av at man har tatt på seg en oppgave for huseier, medfører derfor 

bruk av tid og ressurser som kunne vært unngått dersom kommunen ikke hadde gjort det. 

Videre vil dette utgjøre en økonomisk risiko dersom huseier skulle få medhold i sitt 

økonomiske krav mot kommunen.  

  

Kommunens rolle som mellomledd mellom entreprenør og huseier innebærer derfor en ekstra 

økonomisk risiko.  

  

Stikkledningsavtale og avtaleinngåelse  

 

Omlegging, nyetablering eller utbedring av privat stikkledning skjer med grunnlag i skriftlig 

avtale mellom huseier og kommunen. Før man kan starte opp arbeidet med å anlegge de 

private stikkledningene, er man derfor avhengig av å ha fått inn stikkledningsavtalene i signert 

form.  

 

Dette er imidlertid en oppgave som koster kommunen både tid og penger i form av kontakt, 

informasjon og oppfølging i forbindelse med kontraktsinngåelse av hver enkelt 

stikkledningsavtale. Det er i hovedsak ansvarlig prosjektleder som står for denne oppfølgingen, 

i noen tilfeller med bistand fra jurist. Det dreier seg ofte om et betydelig antall 

stikkledningsavtaler som skal følges opp og inngås.  Til eksempel ble det i forbindelse med 

prosjekt på Nymoen-Hen inngått 91 stikkledningsavtaler med et tidsforbruk for prosjektleder 

på ca 300 timer.  

  

Å påta seg arbeidet med å anlegge private stikkledninger innebærer betydelig merarbeid for 

kommunen.    
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Krav til presist avtaleverk  

 

Ved at kommunen tar på seg oppdraget med å anlegge private stikkledninger, vil dette ha 

grunnlag i en privatrettslig avtale mellom huseier og kommunen. Kommunen engasjerer 

entreprenør som gjennomfører oppdraget på vegne av kommunen. I de enkelte 

stikkledningsavtalene, blir det angitt en omtrentlig kostnadspris for arbeidet i forbindelse med 

omlegging, etablering eller utbedring av stikkledning(er).  

 

I og med at kommunen forskutterer de faktiske kostnadene overfor utførende entreprenør, er 

det derfor viktig at stikkledningsavtalen er utformet på en måte som gjør at man også fanger 

opp eventuelle uforutsette merkostnader. Erfaringer med stikkledningsavtalene som er benyttet 

i gjennomførte prosjekter, er at de ikke nødvendigvis gjør det.   

  

Dersom man ønsker å videreføre en ordning hvor kommunen påtar seg å anlegge private 

stikkledninger, er det derfor viktig at man kvalitetssikrer avtaleverket som danner grunnlag for 

arbeidene.  

  

Utfordringer knyttet til innfordring av kostnader:  

  

Kostnadene knyttet til omlegging, nyetablering eller utbedring av privat stikkledning kan 

utgjøre relativt betydelige beløp. I enkelt tilfeller kan huseiere, til tross for inngått skriftlig 

avtale med kommunen, oppleve vanskeligheter med å betale sluttsummen for arbeidet.  

 

Årsakene til dette kan være mange, men vi har til eksempel erfaring med at huseiere har frafalt 

i tiden mellom kontraktsinngåelse og ferdigstillelse. I slike tilfeller kan vi i verste konsekvens 

ikke få dekket kostnadene vi har forskuttert. Manglende betalingsevne og vilje skaper også 

utfordringer knyttet til å drive inn igjen beløp vi har forskuttert. Vi har også mottatt 

henvendelser vedørende betalingsutsettelse mot pant i eiendommene.  

 

Bakgrunnen for henvendelsene, er formannskapets vedtak av 20, januar 1992, hvor man gir 

anledning til å fatte vedtak om betalingsutsettelse for tilkoblingsavgift og anleggsbidrag for 

pensjonister og trygdede. Kommunen har derfor blitt nødt til å bruke tid og ressurser på 

oppfølging av disse sakene.  Det er fremmet en egen sak til kommunestyret hvor det forelås å 

oppheve vedtaket fra 1992. Saken ble behandlet i kommunestyret sak 63/17 01.juni 2017 hvor 

det ble fattet følgende vedtak:  

  

1. Vedtak av 20.januar 1992 av Ringerike formannskap om utsettelse med betaling av 

anleggsbidrag og tilkoblingsavgifter – renteberegning / indeksregulering oppheves  

2. Kommunestyret ber om at rådmannen fremmer sak som belyser hvilke muligheter / 

handlingsrom kommunen har for å etablere sosiale ordninger ved innkreving av 

gebyr/tilkoblingsavgift for offentlig vann/kloakk.  

  

Punkt 2. i vedtaket følges opp av skatt og avgiftskontoret.  
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Alternative løsninger med stikkledninger:  

  

Erfaringsmessig er ordningen Ringerike kommune praktiserer, med å påta seg å anlegge 

private stikkledninger, ikke særlig utbredt i andre kommuner. En tilsynelatende vanlig praksis, 

er å overlate anlegg og tilkobling av de private stikkledningene til huseierne selv.  

 

Dersom dette ikke gjøres frivillig, vil man i medhold av forurensingsloven kunne ha anledning 

til å pålegge huseier å koble seg på offentlig hovedledning for egen regning. Dette blir i enkelte 

tilfeller praktisert i kommunen i dag, i de tilfeller man ikke har kommet til enighet om en 

stikkledningsavtale mellom kommunen og huseier.  

  

En ordning hvor ansvaret for å gjennomføre de nødvendige tiltakene på private stikkledninger 

beholdes hos den enkelte huseier, vil definitivt redusere risikoen, merarbeidet og kostnader for 

kommunen.  

  

Manglende vilje til å etterfølge anmodning om å koble seg til hovedledning, vil som nevnt 

kunne følges opp av kommunens forurensningsmyndighet. Dersom man ønsker å videreføre 

dagens praksis, anbefales det å revurdere hvorvidt kommunen skal forskuttere kostnader.  
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Rådmannens vurdering: 

  

Rådmannen ser at dagens praksis hvor kommunen bistår og forskutterer arbeidene med 

etablering av private stikkledninger, fører til betydelig merarbeid og innebærer en økt risiko i 

forhold til avtaleverket. Rådmannen vil derfor anbefale at Ringerike kommune fremover kun 

forholder seg til etablering av kommunale hovedledninger og legger til rette for 

tilknytningspunkt for private stikkledninger for vann og avløp. Huseiere bekoster og sørger 

selv for etablering av stikkledninger til offentlig vann- og avløpsledning. 

  

I de tilfeller hvor kommunen selv rehabiliterer / sanerer eksisterende stikkledninger som er 

tilknyttet offentlig nett må kommunen koste ny tilknytning slik som praksis er i dag.  

 

Rådmannen vil videre anbefale at kommunen blir forutsigbar i forhold til kostnad som en 

huseier normalt må påregne å bruke på stikkledninger. Det anbefales at maks grensen for 

kostnader som en huseier må påregne å dekke settes til 3G. Dette skal dekke 

entreprenørkostnader og prosjektering. Ved uforholdsmessige kostnader over 3G, kan gis 

fritak for tilknytning til offentlig vann og avløpsnett etter søknad. Dette bør hjemles i 

gebyrreglementet for vann og avløp.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Konst. kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Jostein Nybråten 
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Arkivsaksnr.: 19/2073-1   Arkiv: L81  

 

Utbyggingsavtale Søndre Kirkemoen Hallingby Godkjenning av 

utbyggingsavtale 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

45/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale for «Søndre Kirkemoen» mellom Sandvold boliger 

As og Ringerike kommune vedtas. 

 

2. Ringerike kommune overtar vederlagsfritt til fremtidig drift og 

vedlikehold kommunaltekniske anlegg som er angitt i utbyggingsavtalen. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Sandvold boliger as skal bygge ut området «Søndre Kirkemoen» nord for Kivi butikken på 

Hallingby. Dette utgjør området gnr/bnr 274/5. I den forbindelse er det ført forhandlinger 

mellom Sandvold boliger as om utbyggingsavtale for etablering av nødvendig infrastruktur for 

området. 

Reguleringsplanen for «Søndre kirkemoen» ble vedtatt 10.12.2015 i kommunestyret sak 

150/15.   

Området som det skal bygges på er regulert til boligområdet. Det er også regulert inn veier, 

friområdet og lekeplass. 

 

Utbyggingsavtalen innebærer kommunal overtagelse av veier inkl. gatelys, vann- og 

avløpsledninger. Vann- og avløpsledninger tilknyttes eksisterende ledningsnett i tilstøtende 

boligområde. Tiltakene opparbeides og bekostes av utbygger, og overtas vederlagsfritt av 

kommunen til fremtidig drift og vedlikehold. Kommunen kan gjennom avtalen stille krav til 

kvalitet og utførelse av tiltakene. 

 

Fellesarealer som ikke overtas av kommunen, skal være private og overtas av huseiere innenfor 

området i fellesskap til fremtidig drift og vedlikehold. Utbygger sørger for overdragelse av 

private anlegg til huseierne. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Gjeldende reguleringsplan nr. 0605_396 detaljregulering for Søndre Kirkemoen, som er grunnlaget 

for utbyggingsavtalen, ble vedtatt av kommunestyret 10.12.2015 

 

Høring  

 

Utbyggingsavtalen har vært ute på høring i 30 dager. Det har ikke kommet inn 

høringsmerknader til utbyggingsavtalen. 

 

Økonomiske forhold 

 

Utbyggingsavtalen forutsetter at alle tiltak i avtalen skal bekostes av utbygger. Tiltakene skal 

dermed utføres uten investeringskostnader for kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Utbyggingsavtalen mellom utbygger og kommunen ivaretar at området utvikles i henhold til 

den vedtatte reguleringsplanen. Rådmannen ser positivt på at tiltakene i utbyggingsavtalen 

gjennomføres, slik at boligområdet kan etableres. 

 

Utbyggingsavtalen er i tråd med lignende avtaler, og sikrer at tiltakene blir gjennomført i 

henhold til kommunens krav. 

 

Rådmannen anbefaler på grunnlag av dette at forslag til utbyggingsavtale vedtas. 

 

 

Vedlegg 

 

- Utbyggingsavtale  

- Plankart 

- Reguleringsbestemmelser 

 

 

 Ringerike kommune, 08.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Jostein Nybråten 
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Arkivsaksnr.: 14/1016-105   Arkiv: L12  

 

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 

Klagebehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

46/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Bjarne og Lisa Olsen Høyås, 

datert 28.01.19 til følge. 

 

2. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Hans Anton Støen, datert 

27.01.19. til følge. 

 

3. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Jørgen Bergsund og Marthe 

Kihle, datert 28.01.19 til følge. 

 

4. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Svelviksand AS, datert 

22.01.19 til følge. 

 

5. 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 Oslo og Viken med følgende uttalelse: 

 

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

saksframlegg.» 

 

6. Klagene gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningslovens § 42) 
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Sammendrag 

Kommunestyre vedtok 30.11.18 sak 154/18 0605_354 Områderegulering for Ringerike 

vannverk Kilemoen. Hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden Ringerike 

vannverk Kilemoen. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn fire klager på 

vedtak, derav tre som har bedt om utsatt iverksettelse, jf. forvaltningslovens § 42.  

 

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. 

 

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 fire partene i saken: 

 

Klager: Påklagede forhold: 

Bjarne og Lisa Olsen 

Høyås, datert 28.01.19 

Forbud mot uttak av grus, forbud mot nydyrkning og beiting, 

forbud mot lagring/opplasting av tømmer, forbud mot ny 

bebyggelse. Anmoder om at klagen gis oppsettende virkning, jf. 

fvl. § 42. 

Hans Anton Støen, datert 

27.01.19 

Krav om at grunneier skal gjennomføre konsekvensutredning 

og detaljregulering for å kunne ta ut grus på eiendommen. 

Mangelfull risiko- og sårbarhetsanalyse som grunnlag for 

soneinndeling i områdereguleringen. Anmoder om at klagen gis 

oppsettende virkning, jf. fvl. § 42.  

Jørgen Bergsund og 

Marthe Kihle, datert 

28.01.19 

Manglende informasjon og dialog underveis i planprosessen fra 

Ringerike kommunes side, det stilles spørsmålstegn ved 

saksgangen. Gnr. 51, bnr. 1 båndlegges ytterligere grunnet 

endret arealformål – Naturformål LNA. Restrisksjoner knyttet 

til sandfuruskog. Restriksjoner knyttet til uttak av grus. 

Anmoder om at klagen gis oppsettende virkning, jf. fvl. § 42. 

Svelviksand AS, datert 

22.01.19 

Er bekymret for at en endring fra LNF til LNA vil gjøre at 

grusressursen blir utilgjengelig for eventuell fremtidig 

utvinning.   

 

Rådmannen kan ikke se at det er grunnlag for å gi utsatt iverksettelse jf. forvaltningslovens § 

42.  Det skyldes at man ikke kan risikere at grunnvannet blir forurenset under den tid det tar å 

få klagen behandlet, da hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for 

Ringerike vannverk Kilemoen. Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er 

utarbeidet og vedtak av plan hjemler denne etter plan- og bygningsloven.  

Rådmann fikk kunnskap om at det fra forslagstillers side ikke var planlagt tiltak før klagens 

endelige avgjørelse. Rådmann så derfor ikke grunn til å fremme egen sak om utsatt 

iverksettelse på tidligere tidspunkt.  

 

Rådmannen opprettholder sine vurderinger slik de fremgår av saksframlegg ved 2. gangs 

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

klagene til følge, sendes saken til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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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.  

 

Rådmannens tolkning av klagene samt tiltakshavers og rådmannens kommentarer  

Noen av 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 4 partene i saken. 

 
Rådmannens tolker klagene til å 

inneholde følgende momenter: 

Uttalelse fra 

Utbyggingsavdelingen 

Ringerike kommune som 

tiltakshavere  

Rådmannens kommentarer til klagene 

1. Svelviksand AS, datert 22.01.19 

 

1) Svelviksand AS føler bekymring for at 

området nord for deres reguleringsplan på 

gnr. 51/1 er endret fra formål LNF til LNA 

og vil med dette påklage endringen. NGU 

har rangert hele grusforekomsten på 

Kilemoen som nasjonalt viktig. De er 

bekymret for at grusressursen gjøres 

utilgjengelig for evt. fremtidig utvinning. 

Det bemerkes at å endre formål fra LNF til 

LNA fraviker fra prinsippet for 

reguleringsplanens hensikt om å ivareta 

drikkevannssikkerhet ved å legge en 

tilleggsbegrensning på området. 

 

  
  
1) Vannverkseier mener at 

endring av formål i plan fra 

LNF til LNA er 

sammenfallende med formål 

med plan. 

 

 

  
  
1) Det fremkom ved høring og offentlig ettersyn at det 

ligger naturtype A-lokalitet som vil legge begrensninger på 

bruken av området. Som det fremgår av Fylkesmannens 

uttalelse er dette tungtveiende hensyn som også sikres 

gjennom annet lovverk. 

 

Rådmannen viser til svar fra rådgiver hos fylkesmannen 

13.03.19 på spørsmål fra Ringerike kommune vedrørende 

båndlegging av område med Sandfuruskog. Herav fremgår 

det bl.a.:  

KU-forskriften etter plan- og bygningsloven § 4-2 har 

krav om innhenting av kunnskap og innleggelse av KU-

data i offentlige databaser. De aktuelle naturtypene har 

blitt avgrenset gjennom KU for utvidelse av sanduttak på 

Kilemoen og på Hensmoen.  

I fakta-arket for hver naturtype i Naturbase er beskrivelse 

av feltarbeid, resultater og hvilke vurderinger kartlegger 

har lagt til grunn for verdisettingen. Kartleggingen er 

gjennomført etter godkjent metodikk (DN-håndbok 13), 

resultatet er kvalitetssikret av Fylkesmannen og vurdert til 

å være av god kvalitet.  
Etter miljøinformasjonsloven og offentleglova og de 

retningslinjer vi har for naturtypedata, skal 

Fylkesmannen da sende denne miljøinformasjonen videre 

for publisering i Naturbase. Denne prosessen kan ikke 

grunneier påvirke.  

Det er bestiller av kartlegginga som kan velge å 

informere grunneier om kartlegging og/eller resultater. 

Ellers henvises det til Naturbase og andre offentlige 

databaser, hvor oppdatert miljøinformasjon gjøres 

tilgjengelig for allmennheten.  

Jeg kjenner til at etter Norsk PEFC Skogstandard, så skal 

nye naturtyper med A-verdi undersøkes av biolog før evt. 

hogst. 

 

Rådmann ser at Ringerike kommune må forholde seg til de 

krav som stilles som følge av endringer lagt inn i 

Naturbasen.  

 

2. Hans Anton Støen, datert 27.01.19 

 

Hans Anton Støen har to hovedmomenter 

som påklages:  

 

1) Krav om at grunneier skal gjennomføre 

konsekvensutredning og detaljregulering 

for å kunne ta ut grus på eiendommen.  

 

2) Mangelfull risiko- og sårbarhetsanalyse 

som grunnlag for soneinndeling i 

områdereguleringen.  

  
1) Viser til Rådmannens svar 

 

2) Risiko og sårbarhetsanalyse 

som grunnlag for 

soneinndeling er utført etter 

gjeldende retningslinjer fra 

NGI / NGU 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS) er utarbeida av en 

arbeidsgruppe i Ringerike 

  
Punkt 1) og 2) svares ut i eget vedlegg.  

 

3) Hovedformålet med planarbeidet er å sikre 

drikkevannskilden for Ringerike vannverk Kilemoen. 

Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er 

utarbeidet, og kommunen ønsker å hjemle dette i en 

reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Rådmannen 

anbefaler ikke å gi oppsettende virkning. Det skyldes at 

man ikke kan risikere at grunnvannet blir forurenset under 

den tid det tar å få klagen behandlet, da hovedformålet med 

planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for Ringerike 
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3) Ber om utsatt iverksettelse. 

 

 

 

kommune. 

Det er også utarbeida en 

beredskapsplan med 

utgangspunkt i ROS-analysen. 

Beredskapsplanen er todelt, og 

består av en administrativ del 

og en operativ del. ROS-

analyse 

og beredskapsplanens 

operative del er unntatt 

offentlighet jf. 

offentlighetsloven § 21. 

vannverk Kilemoen. 

 

3. Lisa og Bjarne Olsen Høyås, datert 

28.01.19 

 

Gnr. 52, bnr. 2 og 3 i Ringerike kommune 

ligger innenfor det som i vedtatt 

reguleringsplan er sone 1, 2a og 2b. på 

eiendommen drives både jord- og skogbruk. 

Endringer i sonene har medført at gnr. 52, 

bnr. 2 og 3 har fått et økt areal på ca. 46 

daa innenfor sone 1 i forhold til tidligere 

klausulering. Ca. 159 daa av gnr. 52, bnr. 2 

og 3 ligger dermed etter vedtatt 

reguleringsplan innenfor sone 1.  

Dette vil kunne få store konsekvenser for 

næringsgrunnlaget for gården i fremtiden. 

 

Olsen Høyås påpeker særlig 3 forbud 

innenfor området som det stilles spørsmål 

til:  

 

1) Forbud mot uttak av grus. 

 

Olsen Høyås stiller spørsmål til hvorfor det 

er lagt inn forbud mot uttak av grus og 

oppføring av bebyggelse i 

reguleringsplanen, og etterlyser en 

begrunnelse for dette. 

 

2) Forbud mot nydyrking og beiting.  

 

Olsen Høyås skriver at et forbud mot 

beitedyr vil påvirke fremtidig 

næringsgrunnlag for gården. Det fremstår 

som uklart for Olsen Høyås hvordan dette 

kravet har oppstått og ser ikke at 

Mattilsynet har stilt krav om dette 

eksplisitt.  

 

3) Forbud mot lagring/opplasting av 

tømmer. 

Olsen Høyås skriver her at dette i realiteten 

vil innebære et forbud mot hogst. Det stilles 

spørsmål til om det er riktig å vedta dette 

forbudet, basert på de rapporter som er 

innhentet.  

 

4) Innenfor sone 2b er det ilagt forbud mot 

ny bebyggelse med unntak av enkle 

bygninger tilknyttet landbruk. Større 

bygninger (bolighus, fjøs etc. i tilknytning 

til eksisterende bebyggelse krever 

godkjenning fra Mattilsynet). 

Høyås kan ikke se at dette forbudet er 

tilstrekkelig godt begrunnet underveis i 

prosessen.  

En slik restriksjon vil vanskeliggjøre/sette 

en stopper for at Høyås skal kunne oppføre 

driftsbygninger knyttet til 

landbruk-, skogbruk, noe som vil være 

uheldig for gårdsdriften. 

  
  
  
  
1) Det vises til 

klausuleringsbestemmelse og 

klausuleringsplan. Grusuttak 

er den mest alvorlige 

forurensningskilden i 

tilrenningsområdet til 

brønnene. Det er derfor satt 

forbud mot uttak av grus i 

sone I og gjort innskjerping av 

restriksjoner på uttak av grus i 

sone II A og II B. Det vises 

videre til 

Drikkevannsforskriften §§ 4, 

12 og 26. 

 

2)  Det er ingen aktivitet med 

beitedyr innenfor 

vannverksområdet i dag. Det 

har heller ikke vært slik 

aktivitet i den perioden som 

vannverket har vært i drift 

siden 1987. 

Grunnforholdene innenfor 

sonene er av en slik 

beskaffenhet at forurensning 

eller annen påvirkning lett når 

grunnvannet. Det vil jo være 

slik at påvirkning fra beitedyr 

henger nøye sammen med 

antall og hvor i sonene det 

beites.  

 

3) Det er ikke lagt forbud mot 

hogst eller tynningshogst 

innenfor sone 1. Det er 

imidlertid gitt føring på hvor 

man har lov til å lagre tømmer 

og laste det videre over på 

transport biler for tømmer. 

Tømmer må derfor fraktes ut 

av sone 1 før det kan lagres og 

videre transporteres på 

tømmerbil. Årsaken er at det er 

potensielt større risiko for 

forurensning ved opplagring 

og videretransport ved bruk av 

maskiner og utstyr 

 

4) Forbud mot ny bebyggelse. 

Det er ikke satt stopper for 

etablering av driftsbygninger 

tilknyttet landbruk / skogbruk. 

I henhold til regelverk skal den 

type installasjoner godkjennes 

av Mattilsynet innenfor 

vannverkssonene. 

 

 

 

 

  
  
Rådmann viser innledningsvis til anmodning om 

oppsettende virkning.  

Hovedformålet med planarbeidet er å sikre 

drikkevannskilden for Ringerike vannverk Kilemoen. 

Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er 

utarbeidet, og kommunen ønsker å hjemle dette i en 

reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Rådmannen 

anbefaler ikke å gi oppsettende virkning. Det skyldes at 

man ikke kan risikere at grunnvannet blir forurenset under 

den tid det tar å få klagen behandlet, da hovedformålet med 

planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for Ringerike 

vannverk Kilemoen. 

 

 

1) Rådmannen vil til dette bemerke at det har vært vurdert 

om det kunne være grunnlag for å redusere omfanget av 

sone 1, men at det i tråd med de anbefalinger som har vært 

gitt fra Asplan Viak AS ikke er funnet grunnlag for å kunne 

gjøre det. Utvidelsen av sone 1 i forhold til tidligere 

klausulering er begrunnet med etablering av brønner ved 

Tjorputten, samt økt fremtidig uttak av grunnvann som gir 

økt hastighet på grunnvannet inn mot brønnene og mindre 

oppholdstid.   

 

Ifølge NGU og Folkehelseinstituttet skal vann i 

grunnvannssonen ved yttergrensen bruke minimum 60 døgn 

frem til brønnene under full belastning. 

 

Kommunen har siden 2009 og frem til i dag benyttet Asplan 

Viak AS til å vurdere behovet for restriksjoner og 

soneavgrensning og selskapet har i den mellomliggende 

perioden utarbeidet en rekke rapporter om behovet for dette 

basert på foretatt prøvepumping, og nærmere undersøkelser 

av det aktuelle området.  Det må derfor kunne legges til 

grunn at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på 

behovet for de vedtatte klausuleringsbestemmelsene i 

reguleringsplanen. 

 

Rådmannen vil til dette bemerke at kommunen her er 

avhengig av å kunne forholde seg til fagekspertisen på det 

aktuelle området hva gjelder klausuleringsbestemmelsenes 

utforming og rekke- vidde. Kommunen har fulgt de råd som 

er gitt av Asplan Viak AS som må anses for å være blant de 

ledende i Norge hva gjelder hydrogeologisk kompetanse.   

 

Rådmannen vil også vise til Mattilsynets høringsuttalelse til 

reguleringsplanen der det er fremhevet under pkt. 5 at en 

potensiell forurensning vil kunne ødelegge 

drikkevannskilden, og at de alvorlige konsekvensene tilsier 

at man heller bør velge å fjerne risikofaktorene, enn å prøve 

og redusere sannsynligheten for at uheldige hendelser skjer.   

 

2) Forbudet mot beiting i sone 1 er satt ut fra en generell 

vurdering av forurensningsfare. Innenfor denne sonen kan 

infiltrert overflatevann ha en kortere oppholdstid enn 60 

døgn som av Folkehelsemyndighetene er satt som en grense 

for sikker nedbryting av bakterier, parasitter og virus. 

For eksempel vil omfattende beiting i nærheten av 

brønnområdene i Dødisgropa og ved Tjorputten kunne gi 

avrenning av vann påvirket av avføring fra beitedyr mot 

brønnene. Dette vannet vil infiltrere i grunnen og bidra til 

grunnvannsdannelse. Oppholdstiden på dette grunnvannet 
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 kan dermed bli for kort til å oppnå en tilstrekkelig 

nedbrytning av bakterier, parasitter og virus. 

I beiteområder benyttes også ofte foringsplasser som fører til 

en mer konsentrert forurensning og økt fare for påvirkning 

av grunnvannet. 

Beiting i områder med stor umettet sone (sonen over 

grunnvannsnivået) vil neppe ha innvirkning, men skulle 

man tatt hensyn til dette måtte man delt sone 1 i flere soner 

ut fra tykkelsen på umettet sone. Dette ville ha gjort hele 

klausuleringsplanen uforholdsmessig komplisert. 

Et alternativ kunne vært å utvide sone 0 rundt brønnene slik 

at denne sonen også omfatter 

skråningene ned mot Dødisgropa og de lavereliggende 

områdene rundt brønnene ved Tjorputten. 

Ved en inngjerding av utvidet sone 0 og forbud mot 

foringsplasser innenfor sone 1, kunne man tillatt beiting i 

sone 1. 

 

Med hensyn til nydyrkning viser rådmann til fagkyndig 

konsulents vurdering som sier at oppdyrking medfører 

omfattende bruk av maskiner som gir en viss risiko for 

avrenning av olje og drivstoff. 

Driften av nydyrket areal gir også økt belastning i form av 

bruk av (kunst)gjødsel og kjøring med landbruksmaskiner. 

 

3) Innenfor sone 1 er det forbud mot lagring og opplasting 

av tømmer, mens det ikke er forbud mot uttak av ved og 

tømmer. Klager mener denne restriksjonen i realiteten gir et 

forbud mot hogst. 

Forbudet begrunnes med økt fare for forurensning fra 

skogsmaskiner og tømmerbiler. Vi kan ikke se at dette vil 

føre til såpass store ulemper at det blir umulig med 

skogsdrift. Det bør være mulig å 

anlegge lunningsplasser/vedlager etc. utenfor sone 1. Hvis 

dette blir for tungvidt kan man søke om dispensasjon fra 

disse bestemmelsene og få godkjent en egnet plass innenfor 

sone 1 etter nærmere vurdering av forurensningsfare. 

For øvrig henvises det til klausuleringsplanen som gir en 

nærmere vurdering av forurensningsfare i tilknytning til 

skogsdrift. 

 

4) Innenfor sone 2B er det forbud mot ny bebyggelse med 

unntak av enkle bygninger tilknyttet landbruk (vedlager, 

skogsbrakker etc.). Begrunnelsen for dette er at nye 

bygninger fører til økt belastning og forurensningsfare både 

i byggeperioden og ved bruk. Det gis imidlertid åpning for å 

oppføre bygninger i tilknytning til eksisterende bebyggelse 

forutsatt en godkjenning fra Mattilsynet. 

 

 

4. Jørgen Bergsund og Marthe Kihle 

 

Bergsund / Kihle har bedt om oppsettende 

virkning. 

 

1) Bergsund / Kihle ble lovet tett 

oppfølging og dialog i planprosessen, som 

grunneier med størst areal som blir berørt 

av reguleringen. Det bemerkes at de ikke 

ble varslet til oppstart og heller ikke 

involvert i endring fra Landbruks-, natur- 

og friluftsområde (LNF) til Naturformål 

(LNA), til tross for at den aktuelle 

endringen medfører store konsekvenser for 

gnr. 51/1. Mener det er saksbehandlingsfeil 

når Ringerike kommune ikke har involvert 

grunneierne underveis i planprosessen. 

Spesielt i forbindelse med endring fra LNF 

til LNA. 

 

Gnr. 51 bnr, 1 ligger innenfor det som i 

vedtatt plan er sone 2a, 2b og 3. Endringer i 

sonene har medført at eiendommen har fått 

en større del av eiendommen innenfor sone 

2a enn det som var tilfelle ved den tidligere 

behandlingen I tillegg er omgjøringen av 

  
  
Utbygging er varslet om 

oppsettende virkning. Det 

settes ikke i verk noen tiltak 

innenfor planområdet før 

klagesaken er endelig avklart. 

 

1) Svares ut av rådmann. 

 

2) Vannverkseier er her 

avhengig av å kunne forholde 

seg til fagekspertisen på det 

aktuelle området hva gjelder 

klausuleringsbestemmelsenes 

utforming og rekkevidde.   

Kommunen har fulgt de råd 

som er gitt av Asplan Viak AS 

som må anses for å være blant 

de ledende i Norge hva gjelder 

hydrogeologisk kompetanse.   

 

. 

  
  
Rådmann viser innledningsvis til anmodning om 

oppsettende virkning.  

Hovedformålet med planarbeidet er å sikre 

drikkevannskilden for Ringerike vannverk Kilemoen. 

Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er 

utarbeidet, og kommunen ønsker å hjemle dette i en 

reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Rådmannen 

anbefaler ikke å gi oppsettende virkning. Det skyldes at 

man ikke kan risikere at grunnvannet blir forurenset under 

den tid det tar å få klagen behandlet, da hovedformålet med 

planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for Ringerike 

vannverk Kilemoen. 

 

1) Det gjøres fra Bergsund og Kihle gjeldende at det er 

begått saksbehandlingsfeil ved at de ikke har vært varslet 

ved oppstart, og at de heller ikke har vært involvert i 

endringen fra LNF-område til Naturformål LNA, til tross 

for at endringen medførte store konsekvenser for dem.   

 

I følge varsel om oppstart, datert 13.03.14 fremgår det at 

Marthe Kihle står på adresselisten, og brev skal være sendt 

per post. Det er svært uheldig om varsel ikke er mottatt.  

 

Det fremgår av pbl. § 12-10 at forslag til reguleringsplan 
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ca. 500 daa av eiendommen omgjort fra 

LNF til LNA i 2. gangs behandlingen etter 

uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud; 

dette vil innebære en langt større restriksjon 

på eiendommen enn hva som var tilfelle 

tidligere. Det stilles da også spørsmål til 

hvorfor klausulere områder for å sikre 

sandfuruskog i en reguleringsplan med 

formål å sikre drikkevann? 

 

LNA vil i stor grad vanskeliggjøre drift av 

de aktuelle arealene på eiendommen. 

Skogen på Kilemoen har gjennom 

generasjoner blitt drevet på en forsvarlig og 

fremtidsrettet måte etter gjeldende 

skogbruksplan. Ved å skulle forelegge 

planer om hogst for landbrukskontoret.  

 

Bergsund / Kihle undres over hvorfor 

områder for å sikre sandfuruskog er inntatt 

i en reguleringsplan med formål å sikre 

drikkevann. Ved å forelegge planer om 

hogst for landbrukskontoret, og behov for 

avklaring av om det skal gjennomføres 

kartlegging før evt. hogst vil det 

vanskeliggjøre og kanskje også 

umuliggjøre hogst i det aktuelle området; 

de ønsker å bemerke at Landbrukskontoret 

meddeler at de ikke har vært delaktig i 

reguleringen. Det utdypes at i kontakt med 

Landbrukskontoret opplyses det at de ikke 

kjenner til endringen fra LNF til LNA, 

Dirmin har heller ikke vært involvert i 

dette. 

Det er også innhentet uttalelse fra Viken 

skog. Der påpekes det at arealformålet vil 

medføre stor uforutsigbarhet både for 

dagens og fremtidige eiere Bergsund/Kihle 

ønsker å påpeke at eiendommen ikke ligger 

inne med naturtypen sandfuruskog i 

Naturbasen. Bergsund/Kihle kan heller 

ikke se at begrensningene som 

sandfuruskog innebærer er nødvendig for å 

sikre drikkevannet så lenge 

klausuleringssonene rundt vannverket 

opprettholdes. Å regulere området til LNA 

med begrunnelse å sikre 

sandfuruskogsbestanden faller ikke inn 

under formålet med reguleringsplanen for 

vannverket. 

 

Det er ikke formålet med detaljreguleringen 

å innføre restriksjoner som sikrer hensynet 

til sandfuruskog. 

 

2) Restriksjoner knyttet til uttak av grus. 

Endringer av reguleringsformål til LNA 

innebærer restriksjoner på uttak av grus. 

Tidligere var det aktuelle arealet avsatt til 

grusuttak.  

Sandforekomsten er registrert som 

sandforekomst av nasjonal kvalitet og 

interesse. Det har vært grustak på 

eiendommen siden 1966. Svelviksand AS 

driver grusuttak på eiendommen. 

 

Anmodning om å ta klagen til følge. Det 

anmodes om at klagen gis oppsettende 

virkning. 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

Registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre 

rettighetshavere i planområdet samt naboer, skal når de blir 

direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om 

forslag til regulerings- plan med opplysning om hvor det er 

tilgjengelig.  Bergsund / Kihle ble underrettet om høring om 

offentlig ettersyn i brev sendt ut 30.01.18. Høring og 

offentlig ettersyn ble også kunngjort i lokalavisen 03.02.18. 

 

Fylkesmannen ble også varslet om høring og offentlig 

ettersyn i brev datert 30.01.18. De sendte sin uttalelse til 

saken i brev, datert 19.03.18. Herav fremgår av overskriften 

Uttalelse til varsel om oppstart av områderegulering for 

Ringerike vannverk på Kilemoen. Fylkemannen viser 

innledningsvis til brev av 30. januar 2018 som fra 

Ringerike kommune ble sendt med overskrift Høring og 

offentlig ettersyn – derav en misforståelse. Fylkesmannen 

ble orientert om dette per telefon. Ringerike kommune ble 

da orientert om Sandfuruskogens verdi og at denne skulle 

legges inn i Naturbasen.. 

Endring av formål fra LNF til LNA er gjort på bakgrunn av 

informasjon fra Fylkesmannen der det fremgår at det ligger 

en naturtype med A-verdi og C-verdi innenfor planområdet. 

Fylkesmannen varslet muntlig om mulig innsigelse dersom 

hensynet til sandfuruskog ikke ble tatt med i plan. 

Skogtypen ble lagt inn som Naturtype med A-verdi i mars 

2019.  

 

Prosessen omkring endring av formål fra LNF til LNA kom 

som følge av uttalelse fra Fylkesmannen. Det vises for øvrig 

til e-post fra fylkesmannen til Ringerike kommune 

13.03.19. Herav fremgår det bl.a. følgende:  

 

KU-forskriften etter plan- og bygningsloven § 4-2 har 

krav om innhenting av kunnskap og innleggelse av KU-

data i offentlige databaser. De aktuelle naturtypene har 

blitt avgrenset gjennom KU for utvidelse av sanduttak på 

Kilemoen og på Hensmoen.  

I faktaarket for hver naturtype i Naturbase er beskrivelse 

av feltarbeid, resultater og hvilke vurderinger kartlegger 

har lagt til grunn for verdisettingen. Kartleggingen er 

gjennomført etter godkjent metodikk (DN-håndbok 13), 

resultatet er kvalitetssikret av Fylkesmannen og vurdert til 

å være av god kvalitet.  
Etter miljøinformasjonsloven og offentleglova og de 

retningslinjer vi har for naturtypedata, skal 

Fylkesmannen da sende denne miljøinformasjonen videre 

for publisering i Naturbase. Denne prosessen kan ikke 

grunneier påvirke.  

Det er bestiller av kartlegginga som kan velge å 

informere grunneier om kartlegging og/eller resultater. 

Ellers henvises det til Naturbase og andre offentlige 

databaser, hvor oppdatert miljøinformasjon gjøres 

tilgjengelig for allmennheten.  

Jeg kjenner til at etter Norsk PEFC Skogstandard, så skal 

nye naturtyper med A-verdi undersøkes av biolog før evt. 

hogst. 

 

Planavdelingen har vært i kontakt med landbrukskontoret v/ 

Kornkveen i forbindelse med utarbeiding av bestemmelser 

og fylkesmannens uttalelse. Landbrukskontoret bekrefter at 

de har vært involvert og at det har vært samtaler om planen, 

spesielt det som går på skogbehandlingen. De er også 

orientert om fylkesmannens vurdering av naturtypen og 

kartleggingen av sandfuruskog. De er av den oppfatning at 

det kan gjennomføres hogst etter veiledning fra 

landbrukskontoret.  

 

Når kommunen som underinstans nå skal ta stilling til 

klagen har den anledning til å ta i betraktning og vurdere de 

klagegrunner som klagerne har kommet med og om disse 

bør få som virkning at reguleringsplanen endres i tråd med 

disse.  Dersom disse vurderes grundig vil det ofte være 

grunnlag for å kunne gjøre gjeldende at evt. tidligere feil 

knyttet til manglende varsling av enkelte grunneiere ikke 

har hatt betydning for vedtakets innhold, da klagegrunnene 
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er vurdert uten at kommunen har funnet grunnlag for å 

endre sitt opprinnelige vedtak.  Dette er selvsagt under 

forutsetning at kommunen har hatt og fortsatt har hjemmel 

til å treffe et vedtak av det innhold som har blitt truffet.  Det 

kan her påpekes at siden Fylkesmannen i sin høringsrunde 

hadde spilt inn at Sandfuruskogen burde inntas i planen, 

ville det være lite hensiktsmessig å ikke gjøre dette, og da 

risikere at det ble fremsatt en innsigelse mot planen fra 

Fylkesmannens side.   Selv om grunneierne hadde blitt 

varslet om dette på et tidligere tidspunkt er det i et tilfelle 

som dette lite trolig at resultatet av kommunens vedtak ville 

blitt annerledes, da fylkesmannens innspill naturlig nok 

tillegges betydelig vekt i en planprosess. Rådmann tar 

likevel kritikk for at grunneiere ikke ble informert på en 

bedre måte. 

 

2) Rådmann kan ikke se at område tidligere har vært avsatt 

til grusuttak i arealplaner. 

 

Det er gitt tillatelse til grusuttak i områderegulering 

0605_344 Kilemoen sanduttak. Det er riktig at sand- og 

grusforekomsten på eiendommen er av nasjonal verdi. 

Ressursen vil ikke bygges ned men derimot sikres.  

 

Rådmannen vil også vise til Mattilsynets høringsuttalelse til 

reguleringsplanen der det er fremhevet under pkt. 5 at en 

potensiell forurensning vil kunne ødelegge 

drikkevannskilden, og at de alvorlige konsekvensene tilsier 

at man heller bør velge å fjerne risikofaktorene, enn å prøve 

og redusere sannsynligheten for at uheldige hendelser skjer.   

 

 

Utsatt iverksettelse 

En vedtatt reguleringsplan tillater ikke automatisk oppstart av bygge- og anleggstiltak. Det må 

vanligvis foreligge og behandles en byggesøknad før tiltak som er hjemlet i reguleringsplanen 

kan iverksettes. Derimot hjemler plan- og bygningsloven en rettsvirkning av reguleringsplan, § 

12-4 første ledd:  

 

«En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets 

vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak nevnt i § 1-6. Planen 

gjelder fra kommunestyrets vedtak, dersom ikke saken skal avgjøres av departementet etter § 

12-13.»   

 

Planens virkninger trer i kraft selv om det foreligger klage, med mindre det treffes vedtak om 

at klagen skal ha utsatt iverksettelse. Rettsvirkningene av reguleringsplanen vil avhenge av 

hvilken arealbruk og hvilke reguleringsbestemmelser som er gitt for det aktuelle området. Nye 

tiltak som nevnt i § 1-6 må også holde seg innenfor reguleringsbestemmelsene som er gitt for 

området. Som tiltak regnes også annen virksomhet og endring av arealbruk som vil være i strid 

med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner jf. § 1–6. Dersom et nytt tiltak som nevnt 

i § 1-6 er i strid med reguleringsplanen, innebærer reguleringsplanen et forbud mot å sette i 

gang tiltaket. Slike nye tiltak vil typisk være oppføring av bygninger og anlegg. 

 

Rådmannen kan ikke se at det er grunnlag for å gi utsatt iverksettelse jf. forvaltningslovens § 

42.  Det skyldes at man ikke kan risikere at grunnvannet blir forurenset under den tid det tar å 

få klagen behandlet, da hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for 

Ringerike vannverk Kilemoen. Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er 

utarbeidet og vedtak av plan hjemler denne etter plan- og bygningsloven.  

Rådmann fikk kunnskap om at det ikke var planlagt tiltak fra forslagsstiller før klagen er 

endelig behandlet. Rådmann så derfor ikke grunn til å fremme egen sak om utsatt iverksettelse 

på tidligere tidspunkt.  
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Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, har mål om en betydelig vekst både i 

befolkning og næringsliv. Utbyggingen av Ringerike vannverk med vannrensing, økt kapasitet 

og reservevannforsyning legger til rette for økt vekst i tråd med samfunnsdelen. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.19 er planområdet avsatt til LNFR-formål, med 

hensynssone for nedslagsfelt for drikkevann (H110) og grunnvannsforsyning (H120). Deler av 

området er foreslått avsatt til råstoffutvinning. Dette er den delen av området som per i dag er 

berørt av tidligere uttak, og som det iht. nye klausuleringssoner og bestemmelser for Ringerike 

vannverk kan være aktuelt å tillate uttak. I tillegg er to områder forslått avsatt til andre typer 

nærmere angitt bebyggelse og anlegg. Disse områdene tilsvarer BVF1 og BVF3 

(vannforsyningsanlegg) i forslag til områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen. 

 

Vurdering av klageadgang 

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, jf. 

forvaltningsloven § 28. Klagere anses som parter i sak.  

 

Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram til 

vedkommende part, jf. forvaltningsloven § 29. Tre av de klagende parter anmodet om 

utsettelse av klagefrist. Ringerike kommune gav utsatt frist til partene i saken til 28.01.19. 

Mottatte klager ble sendt innenfor den angitte nye klagefristen.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

- Formannskapet fattet 11.03.2014 sak 44/14 oppstart av 0605_354 Områderegulering 

for Ringerike vannverk. 

- Formannskapet fattet 23.01.2018 sak 1/18 å legge planen på høring og offentlig 

ettersyn, jf. pbl §§ 5-2 og 12-10. 

- Kommunestyre vedtok 30.11.18 områderegulering for Ringerike vannverk, sak 154/18. 

 

Økonomiske forhold 

Kommunestyre er tidligere orientert om de økonomiske konsekvensene av å vedta planen, 

rådmann viser til denne orienteringen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Ringerike kommune sendte 29.01.19 ut brev til motpart i saken i henhold til forvaltningsloven 

§ 33 tredje avsnitt. Med frist 26.02.19.  

Mottatt svar fra Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) 18.02.19 derav fremgår det at 

innføring av reguleringsbestemmelse § 4.2 etter DMF sin vurdering innebærer at det legges 

betydelig større begrensning for uttak av masser enn det som i utgangspunktet tillates. Det 

stilles spørsmål til kommunens vurdering av verdien av naturvernet sett i sammenheng med de 

nasjonale verdiene som ligger i grusressursen. DMF anbefaler at arealformålet settes til 

opprinnelig foreslått LNF-område og at bestemmelse § 4-2 tas ut. 

 

Ringerike kommune har i tillegg bedt om særskild vurdering av klageelementer sett i lys av 

utarbeiding av klausuleringsplan. Asplan viak, som fagkyndig konsulent, gav tilbakemelding til 

kommunen 26.04.19. Dette er med å danne grunnlag som svar på klager. 
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Alternative løsninger 

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 fremgå hvilke evt. konsekvenser dette vil kunne få for planen. 

  

Klager: Påklagede forhold: Konsekvens: 
1. Svelviksand AS, datert 

22.01.19 

 

 

Bekymring for at området nord for deres 

reguleringsplan på gnr. 51/1 er endret fra formål LNF til 

LNA. 

Bekymret for at grusressursen gjøres utilgjengelig for 

evt. fremtidig utvinning. Det bemerkes at å endre formål 

fra LNF til LNA fraviker fra prinsippet for 

reguleringsplanens hensikt om å ivareta 

drikkevannssikkerhet ved å legge en tilleggsbegrensning 

på området. 

 

  

Det har nå fremkommet at det ligger en naturtype A-

lokalitet som vil legger begrensninger på bruken av 

området. Som det fremgår av Fylkesmannens uttalelse 

er dette tungtveiende hensyn som også sikres gjennom 

annet lovverk. Ringerike kommune vil ikke kunne 

overstyre miljøinformasjonsloven og offentleglova og 

de retningslinjer som finnes for naturtypedata. 

 

2. Hans Anton Støen, datert 

27.01.19 

 

 

Krav om at grunneier skal gjennomføre 

konsekvensutredning og detaljregulering for å kunne ta 

ut grus på eiendommen.  

 

Mangelfull risiko- og sårbarhetsanalyse som grunnlag 

for soneinndeling i områdereguleringen.  

 

Om klagen tas til følge vil planvedtaket utsettes og 

berørte parter skal informeres og konsekvenser må 

utredes. 

 

Det foreligger ROS-analyse 

 

3. Lisa og Bjarne Olsen 

Høyås, datert 28.01.19 

 

 

 

 

Forbud mot uttak av grus, forbud mot nydyrkning og 

beiting, forbud mot lagring/opplasting av tømmer, 

forbud mot ny bebyggelse. Anmoder om at klagen gis 

oppsettende virkning, jf. fvl. § 42. 

Om klagen tas til følge vil planvedtaket utsettes og 

berørte parter skal informeres og konsekvenser må 

utredes. 

 

4. Jørgen Bergsund og 

Marthe Kihle, datert 

28.01.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manglende informasjon og dialog underveis i 

planprosessen fra Ringerike kommunes side, det stilles 

spørsmålstegn ved saksgangen. Gnr. 51, bnr. 1 

båndlegges ytterligere grunnet endret arealformål – 

Naturformål LNA. Restrisksjoner knyttet til 

sandfuruskog. Restriksjoner knyttet til uttak av grus. 

Anmoder om at klagen gis oppsettende virkning, jf. fvl. 

§ 42. 

Om klagen tas til følge vil planvedtaket utsettes og 

berørte parter skal informeres og konsekvenser må 

utredes. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Overordnede planer 

Rådmannen vil innledningsvis oppsummere kort de overordnede planer som legger rammene 

for vedtatt plan 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk, Kilemoen. 

Kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.19 som sikrer nedslagsfelt for drikkevann (H110) og 

grunnvannsforsyning (H120). Planens formål er å sikre vannkilden men vil også åpne opp for 

råstoffutvinning i eksisterende uttaksområde og annen bebyggelse og anlegg.  

 

Av kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, har mål om en betydelig vekst både i 

befolkning og næringsliv. Utbyggingen av Ringerike vannverk med vannrensing, økt kapasitet 

og reservevannforsyning legger til rette for økt vekst i tråd med samfunnsdelen 

 

Regionale og nasjonale myndigheter 

Det er viktig å merke seg at regionale myndigheter ikke har hatt innsigelse til denne planen.  
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Rådmannen viser til DMF sin uttalelse der DMF anbefaler at arealformålet settes til opprinnelig 

foreslått LNF-område og at bestemmelse § 4-2 tas ut. Rådmann viser til svar fra Fylkesmannen 

i Buskerud på kommunens spørsmål omkring prosessen ved at område som nå har endret 

formål til LNA (naturformål) er definert som naturtype med A-verdi. Fylkesmannen skriver at 

«…KU-forskriften etter plan- og bygningsloven § 4-2 har krav om innhenting av kunnskap og 

innleggelse av KU-data i offentlige databaser. De aktuelle naturtypene har blitt avgrenset 

gjennom KU for utvidelse av sanduttak på Kilemoen og på Hensmoen.  

I faktaarket for hver naturtype i Naturbase er beskrivelse av feltarbeid, resultater og hvilke 

vurderinger kartlegger har lagt til grunn for verdisettingen. Kartleggingen er gjennomført 

etter godkjent metodikk (DN-håndbok 13), resultatet er kvalitetssikret av Fylkesmannen og 

vurdert til å være av god kvalitet.  

Etter miljøinformasjonsloven og offentleglova og de retningslinjer vi har for naturtypedata, 

skal Fylkesmannen da sende denne miljøinformasjonen videre for publisering i Naturbase. 

Denne prosessen kan ikke grunneier påvirke.  

Det er bestiller av kartlegginga som kan velge å informere grunneier om kartlegging og/eller 

resultater. Ellers henvises det til Naturbase og andre offentlige databaser, hvor oppdatert 

miljøinformasjon gjøres tilgjengelig for allmennheten.  

Jeg kjenner til at etter Norsk PEFC Skogstandard, så skal nye naturtyper med A-verdi 

undersøkes av biolog før evt. hogst.» 
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Medvirkning 

Rådmannen viser 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 

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

- Informasjonsmøte før oppstart av planarbeid 31.01.2014 

- Varslingsbrev oppstart, datert 13.03.2014. Publisert Ringblad 15.03.14 

- Møte med grunneier gnr. 52/9 avholdt 02.04.14 

- Varslingsbrev – høring og offentlig ettersyn, datert 30.01.18. Publisert i Ringblad 

03.02.18 

- Melding om vedtatt plan og informasjon om klagerett for parter og andre med rettslig 

klageinteresse, datert 03.12.18 

 

Utsatt iverksetting 

Det er bedt om utsatt iverksettelse av tiltak, jf. forvaltningslovens § 42. Rådmannen kan ikke 

se at det er grunnlag for å gi utsatt iverksettelse jf. forvaltningslovens § 42.  Det skyldes at man 

ikke kan risikere at grunnvannet blir forurenset under den tid det tar å få klagen behandlet, da 

hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for Ringerike vannverk 

Kilemoen. Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er utarbeidet og vedtak av 

plan hjemler denne etter plan- og bygningsloven.  

Rådmann fikk kunnskap om at det ikke var planlagt tiltak fra forslagsstiller før klagen er 

endelig behandlet. Rådmann så derfor ikke grunn til å fremme egen sak om utsatt iverksettelse 

på tidligere. 

 

Samlet vurdering 

Ved behandlingen i kommunestyre 30.11.18 sak 154/18 ble det fattet et planfaglig politisk valg 

der områderegulering av Ringerike vannverk Kilemoen ble vedtatt. Ut fra overstående mener 

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

avgjørelsen blir stående etter klagebehandlingen. 

 

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

tiltakshavers og rådmannens kommentarer».  

Rådmannen opprettholder sine vurderinger slik de framgår av saksframlegget, datert 24.09.18. 

Rådmannen anbefaler at klagene ikke tas til følge.  

 

 

Utskrift sendes 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Hans Anton Støen 

Bjarne og Lisa Olsen Høyås 

Jørgen Bergsund og Marthe Kihle 

Svelviksand AS 

Ringrike kommune v/ avd. utbygging 

Advokatfirmaet Bentzen AS 
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Vedlegg 

Rådmannens vurdering av Hans Anton Støen sin klage 

Oversiktskart 

Saksframlegg 2. gangs behandling 

Saksprotokoll vedtak sak 154/18 

Uttalselse fra Direktoratet for mineralforvaltning 

Vurdering av klage, Asplan viak 

Faktaark fra Naturbasen A-verdi 

Faktaark fra Naturbasen C-verdi 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksframlegg: Mari Solheim Sandsund 
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Arkivsaksnr.: 16/6266-61   Arkiv: PLN 426  

 

426 Detaljregulering Midtmoen Sokna - 2 gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

47/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna vedtas. 

 

2. De deler av gjeldende reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum fra 1963, som overlappes 

av ny plan, oppheves. 

 

Sammendrag 

Hensikten med denne private detaljreguleringen er å tilrettelegge for nye boliger på Sokna, ett 

av Ringerike kommunes prioriterte utviklingsområder. Videre legges det opp til økt 

trafikksikkerhet i området gjennom rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeiding av 

trafikksikkerhetstiltak på veien Midtmoen.  

 

Det planlegges for konsentrert boligbebyggelse i to etasjer, bestående av 16 nye boenheter med 

tilhørende anlegg som garasjer, felles uteoppholdsareal/lekeplass og renovasjon. Planforslaget 

er i tråd med kommuneplanen, der området er avsatt til bolig. 

 

Trafikksikkerhetstiltak hadde spesielt fokus i høringsperioden. Flere av de innkomne 

høringsuttalelsene omhandlet dette. Statens vegvesen og Teknisk drifts uttalelser, samt flere 

andre uttalelser, var negative til å anlegge i fortau i deler av veibanen og å etablere 

enveiskjøring-system. Eksisterende veibredde er ikke stor nok til å etablere et funksjonelt 

fortau. Rådmannen opprettholder derfor sin anbefalte løsning med fartshumper på Midtmoen, 

slik planforslaget forelå ved 1. gangsbehandling.  

 

Den eneste endringen i planforslaget etter 1. gangsbehandling er at planbestemmelsene er 

justert for å imøtekomme uttalelsen fra Teknisk drift vedrørende renovasjonsanlegg. 

Overbygget areal for mellomlagring av avfall tillates innen felt for garasjer/carporter istedenfor 

innen felt for renovasjon. Dette for å sikre tilstrekkelig areal for snø-opplag langs kommunal 

vei.  

 

Rådmannen er positiv til det foreliggende planforslaget som bygger opp under effektiv 

arealplanlegging med fornuftig lokalisering av boliger tett på sentrumsfunksjoner. Utbyggingen 
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vil også ivareta trafikksikkerhet ved at det etableres fartsreduserende tiltak langs veien 

Midtmoen. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune ved å bidra til å 

styrke utviklingen av et av de lokalsamfunnene som kommuneplanens samfunnsdel utpeker 

som fokusområder for vekst. Rådmannen anbefaler at planen vedtas.  

 

Bakgrunn 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for nye boliger på Sokna, ett av Ringerike kommunes 

prioriterte utviklingsområder. Videre legger planforslaget opp til økt trafikksikkerhet i området 

gjennom rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeiding av trafikksikkerhetstiltak på veien 

Midtmoen. Nordbohus Modum AS er forslagstiller til planforslaget. 

 

Området som ønskes utviklet er eiendom gnr. 148 bnr. 58 ved Midtmoen. Eiendommen er i 

dag ubebygget og har en størrelse på ca. 4100 m². Den ligger i et etablert boligområde. 

Planforslaget legger opp til konsentrert boligbebyggelse i to etasjer. Det er tenkt 16 nye 

boenheter med tilhørende anlegg som garasjer, felles uteoppholdsareal/lekeplass og renovasjon. 

Det er gangavstand til Sokna sentrum med publikumsfunksjoner som legekontor, forretninger, 

kaféer og bussholdeplass. Det er også kort vei til barnehage, skole og SFO. Skolen er nylig 

rehabilitert og har god kapasitet. 

  

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum fra 1963 (se 

planbeskrivelse s. 9). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, lekeplass og 

veiareal. Foreliggende planforslaget er i tråd med regionale og lokale målsetninger om økt 

fortetting av sentrumsnære områder. Området er avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak, inklusiv oppfølging  

 

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 04.02.2019, sak 17/19. 

 

 HMA vedtok følgende tilleggspunkt i møtet:  

«HMA anmoder Nordbohus Modum A/S om å gå i dialog med Ringerike kommune om 

endret kjøremønster i området, med tanke på enveiskjøring og del av vei brukt til 

fortau». 

 

 Anmodningen fra HMA vedrørende endret kjøremønster fikk spesielt fokus ved høring 

og offentlig ettersyn. 

 

  I sin høringsuttalelse fraråder Statens vegvesen en slik løsning. Teknisk drift i 

kommunen informerer om at det ikke er veibredde nok til etablering av fortau i 

veibanen.  

 På bakgrunn av Statens vegvesen og Teknisk drifts negative uttalelser til endret 

kjøremønster, har man ikke gått videre med nærmere utredning av en slik løsning. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  
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- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, vedlegg 20. 

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

Det er ikke gjort mange endringer i planforslaget etter 1. gangsbehandling. Den viktigste 

endringen er at planbestemmelsene er justert for å imøtekomme uttalelsen fra Teknisk drift 

vedrørende renovasjonsanlegg. Overbygget areal for mellomlagring av avfall tillates innen felt 

for garasjer/carporter istedenfor innen felt for renovasjon. Dette for å sikre tilstrekkelig areal 

for snø-opplag langs kommunal vei.  

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 07.02. – 25.03.2019. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til 

uttalelse. Det kom inn totalt åtte uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert i vedlegg 5.  

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum fra 1963 (se 

planbeskrivelse s. 9). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, lekeplass og 

veiareal. Den eldre reguleringsplanen har imidlertid mangelfulle og upresise planbestemmelser, 

og det kreves ny detaljregulering for den tiltenkte arealbruken. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommunens visjon er at Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. 

Vekst og utvikling av by og lokalsamfunn skal være balansert og livskraftig. Kommunen skal 

være attraktiv å bo i, spesielt for unge og barnefamilier, og det skal fokuseres på helse og 

aktivitet for alle. Boligutvikling skal skje i områder med gangavstand til sentrum og nærhet til 

skoler, barnehager og annet tjenestetilbud. 

 

Planforslaget er i tråd med føringene gitt i kommuneplanens samfunnsdel. Sokna er ett av 

lokalsamfunnene hvor man ser for seg befolkningsvekst utenfor Hønefoss. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området avsatt til bolig. Planforslaget er i 

hovedtrekk i tråd med overordnet plan. 

 

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

I denne saken har forslagstiller fremskaffet et kunnskapsgrunnlag som tilsier at naturmangfold 

ikke vil bli vesentlig berørt av tiltakene planforslaget legger opp til. Det henvises for øvrig til 

planbeskrivelsen for nærmere redegjørelse vedrørende påvirkning av naturmangfold. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ingen omdisponering av dyrket eller dyrkbart areal. 

 

Økonomiske forhold 

Planen er en privat detaljregulering. Det innebærer at forslagsstiller blir fakturert et 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Ringerike kommune har ikke bekostet 

utredninger og lignende i planarbeidet. 

 

Planen utløser trolig ingen større økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Den vil 

likevel kunne gi noe økonomiske konsekvenser i form av driftsutgifter til infrastruktur og 

muligens i form av sosiale tjenester. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte høringsuttalelser fremgår av vedlegg 5. Omfanget av uttalelser er 

beskjedent. De fleste merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. 

 

Det er ikke foretatt større endringer av planforslaget etter høring og offentlig ettersyn.  

Planforslaget var godt bearbeidet da det ble sendt på høring, så det er bare foretatt mindre 

justeringer for å imøtekomme høringsuttalelser.  

Vedrørende HMAs anmodning om å se på endret kjøremønster i området, vurderer 

Rådmannen dette som uaktuelt på bakgrunn av Statens vegvesen og Teknisk drifts negative 

uttalelser til dette. Det er derfor ikke foretatt nærmere utredning av en slik løsning. 

 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til det foreliggende planforslaget som bygger opp under effektiv 

arealplanlegging med fornuftig lokalisering av boliger tett på sentrumsfunksjoner. Her vil det 

være gangavstand til mange av de daglige gjøremålene. Skolen er nylig blitt rehabilitert, og 

kapasiteten er god. De nye boligene vil være bygget etter dagens tekniske krav og forskrifter, 

med et langt lavere energibehov og forbruk enn eldre bebyggelse i området. Videre legges det 
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opp til like muligheter til samfunnsdeltakelse for alle, gjennom fokus på universell utforming 

ved valg av ulike løsninger i planområdet. 
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 Utbyggingen vil også ivareta trafikksikkerhet ved at det etableres fartsreduserende tiltak langs 

veien Midtmoen.  

 

Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune ved å bidra til å styrke 

utviklingen av et av de lokalsamfunnene som kommuneplanens samfunnsdel utpeker som 

fokusområder for vekst. 

  

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, jf. nærmere redegjørelse for ulike 

utredningstemaer i saksfremlegget til 1. gangsbehandling, vedlegg 20. Med bakgrunn i 

redegjørelsen over anbefaler Rådmannen at planen vedtas.  
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Vedlegg 

1.  Oversiktskart med planavgrensning, samt gjeldende plan 

2.  Forslag til plankart 

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser 

4.  Planbeskrivelse 

5.  Vurdering av høringsuttalelser, med kommentarer  

6.  Høringsuttalelse, Fylkesmannen Oslo og Viken, 20.03.2019 

7.  Høringsuttalelse, Buskerud fylkeskommune, 23.03.2019 

8.  Forhåndsuttalelse, Statens vegvesen, 22.08.2018 

9.  Høringsuttalelse, Statens vegvesen, 08.03.2019 

10. Høringsuttalelse, Ringerike-Kraft, 18.02.2019 

11. Høringsuttalelse 1, Teknisk forvaltning, 25.03.2019 

12. Forespørsel til Teknisk forvaltning 

13. Høringsuttalelse 2. Teknisk forvaltning, 26.03.2019 

14. Høringsuttalelse, Aud Ragnhild Eriksen, 18.02.2019 

15. Høringsuttalelse, Arne Frøhaug, 18.02.2019 

16. Høringsuttalelse, Øyvind Hagen, 24.03.2019 

17. Trafikknotat17B Fartsreduserende tiltak, Midtmoen 

18. Trafikknotat 17C Illustrasjonsplan, fartsreduserende tiltak 

19. Dokumentasjon, naboer 

20. Saksframlegg til 1. gangsbehandling av planforslaget 

21. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling av planforslaget 

22. Plankartet slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

23. Planbestemmelsene slik de var ved høring og offentlig ettersyn 

 

  

 Ringerike kommune, 20.05.2019 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

 

 

Assisterende rådmann:   Terje Dahlen 

Enhetsleder areal- og byplan:    Knut Kjennerud 

Fagansvarlig areal- og byplan:  Grethe Tollefsen 

Saksbehandler:    Ingrid Liseth 
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Arkivsaksnr.: 18/1008-42   Arkiv: PLN 445  

 

0605_445 Detaljregulering for Granumlund - sluttbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

48/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019 

/ Formannskapet 18.06.2019 

/ Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_445 Detaljregulering for Granumlund vedtas. 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil i 

plandokumentene. 

 

  

Sammendrag 

Detaljregulering for Granumlund skal tilrettelegge for forretning/kontor/tjenesteyting i tettstedet Nes 

i Ådal. Nes i Ådal er i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt som et prioritert lokalsamfunn. 

Planområdet er et fortettingsområde innenfor eksisterende sentrumsområde.  

 

Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn i perioden 16.03.2019 - 02.05.2019. Det kom inn 7 

uttalelser til planforslaget. Det fremkom ingen innsigelser. Som følge av høring og offentlig ettersyn 

er det gjort mindre endringer i plankartet og bestemmelsene. De viktigste endringene er: 

 I kartet er gatetun og fortau er lagt inn som nye arealformål. 

Forretning/kontor/tjenesteyting (BKB) er delt inn i 3 felt. 

 I reguleringsbetsmmelsene er §§ 2.1.2 (utnyttelse), 1.2 (estetikk og materialbruk), 1.3 

(støy), og 3.5 (parkering) revidert. Videre er §§ 3.6 (gatetun), 5.2.3 (fortau langs 

Østsideveien) og 5.2.5 (fortau langs Østsideveien) nye. 

 

Planen utarbeides som en detaljregulering. Planlagt utbygging gir arbeidsplasser, nytt handelstilbud 

og tilrettelegger for utendørs sosial møteplass for bygdefolk og besøkende.  

Planen vil gi en helhetlig utvikling, strukturering og estetisk oppgradering av området.  

 

Rådmannen anbefaler at planen vedtas. 

 

Bakgrunn 

Planområdet ligger i tettstedet Nes i Ådal, på østsiden av Begna langs E16 (Ådalsveien). E16 er 

stamvegen gjennom Valdres til Vestlandet. Nes i Ådal ligger 55 km nord for Hønefoss, og er i 

kommuneplanens samfunnsdel vedtatt som et prioritert satsningsområde. Tettstedet er et 

tyngdepunkt i dalføret Ådal og betjener derfor et større omland med spredt bebyggelse og 

hytteområder i tillegg til stamvegens gjennomfartstrafikk.  
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Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av forretning/kontor/tjenesteyting med 

tilhørende parkering og utomhusanlegg, i tråd med føringene i kommuneplan for Ringerike. 

Planområdet har i dagens situasjon et garasjebygg for større kjøretøy/busser og et eldre 

næringsbygg med tilhørende uteanlegg/parkering. Etablert adkomst er fra Østsidevegen. Området 

mellom byggene er en liten gressbakke og løvtre- /krattvegetasjon. Eksisterende lekeplass og 

gressbakke i overgangssonen mot den tilgrensende veikroa og bensinstasjonen er inkludert i 

planområdet. 

 

 
Bilde 1: Flyfoto med planområdet avmerket (Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan) 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, og vedtatt sendt 

på høring og lagt ut til offentlig ettersyn, 11. mars 2019 bh. nr. 21/19.  

 

Beskrivelse av planforslaget 

Planen er utarbeidet som en detaljregulering. Detaljregulering brukes for å følge opp og 

konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens arealdel eller områderegulering. I 

kommuneplanens arealdel er området avsatt med sentrumsformål.  

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av vedlagt planforslag med tilhørende beskrivelse. I korte trekk 

legger planforslaget opp til forretning/kontor/tjenesteyting, uteoppholdsareal, gatetun og fortau langs 

Østsideveien. Området har kjøreadkomst fra Østsideveien og gangadkomst fra eksisterende gangvei 

langs E16. Østsidevegen er kommunal. 
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Bilde 2: Reguleringsplankart (Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan) 

 

Eksisterende bebyggelse skal fjernes før det kan gis tillatelse til ny bebyggelse innenfor de enkelte 

feltene. Planforslaget legger til rette for etappevis utbygging, hvor forretningsbygg for detalj-

/dagligvarehandel i sørlig del av planområdet realiseres før forretningbygg for plasskrevende 

varehandel og tjenestyting. Bebyggelsen skal ha god estetisk utforming og materialbruk i samsvar 

med sin funksjon og med respekt for de naturgitte og bebygde omgivelser. 

 

For å bidra til folkeliv og akitvitet skal det opparbeides et uteoppholdsareal som vil fungere som en 

møteplass med sitte- og lekemuligheter, og med grøntanlegg. Grøntanlegget skal inneholde 

vegetasjon som bidrar til overvannshåndtering. Funksjonelle uteanlegg med tydelige 

kantavgrensninger og robust materialbruk tilpasset alle brukergrupper er forutsatt. Definerte 

gangsoner, innslag av vegetasjon/trær og belysningspunkt inngår i anlegget. Varelevering, 

renovasjon og logistikkareal er plassert på nordsiden av forretningsbyggene. Langs bebyggelsens 

fasade i sør skal det avsettes en adkomstsone med bredde min. 1,5 meter som skal forbeholdes 

gående. Minumum 5 p-plasser for sykkel skal være overbygget. 

 

Det er satt av areal for gatetun hvor det skal opparbeides adkomstsone, fra gangvei langs E16 til 

forretningsbygget, på myke trafikanters premisser. 
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 Biltrafikk tillates, men hensynet til trafikksikkerhet for myke trafikanter skal vektlegges særskilt ved 

utforming og materialbruk som definerer et tydelig skille mot øvrig kjøreareal.  

 

Det skal etableres offentlig fortau langs Østsideveien, ved andre byggetrinn. Før det gis 

brukstillatelse for de ulike feltene, i andre byggetrinn, skal fortauet være ferdig opparbeidet.  

 

Nøkkelopplysninger 

Forslagsstiller    Handelsbygg AS  

Fagkyndig    Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan  

    Cowi AS (Trafikk- og støyutredning)  

    Civil Consulting AS (Geoteknisk vurdering)  

    SH prosjekt AS (Tekniske anlegg)  

Eieropplysninger   Gnr/bnr 303/20, 303/27 og deler av 303/35  

    Forslagstiller Handelsbygg AS har inngått nødvendige  

    privatrettslige avtaler med aktuelle grunneiere som grunnlag for 

    å fremme detaljregulering for området 

Arealstørrelse    10,4 daa  

Arealformål    Forretning/kontor/tjenesteyting (BKB1-3)  

    Uteoppholdsareal (BUT)  

    Gatetun (SGT1-2) 

    Samferdsel og teknisk infrastruktur  

Parkering    Parkering i henhold til kommunens parkeringskrav  

Overordnet plan  Kommuneplanens arealdel 2019-2030  

Plantype    Detaljregulering  

Planforslag   Planforslaget som foreligger til behandling er merka   

    sluttbehandling, og består av:  

     - Plankart i målestokk 1:500  

     - Reguleringsbestemmelser  

     - Planbeskrivelse  

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling i kartet: 

 Gatetun (f_SGT) er ført inn i plankartet, med tilhørende bestemmelse § 3.6. 

 Linjesymbol Regulert fotgjengerfelt er endret til arealformål Gatetun (f_SGT_2), for å 

tydeliggjøre hvor i kartet området er. 

 Regulert inn fortau (o_SF1-3) og annen veggrunn - grøntareal (o_SVG2-4) langs 

Østsideveien. Fortau sikrer trafikksikkerhet på planområdet, og annen veggrunn – 

grøntareal sikrer plass for snøopplagring. 

 BKB er delt opp i 3 felt. I felt BKB2 er det knyttet opp en bestemmelse (§ 5.2.3) som sikrer 

fortau opparbeidet frem til publikumsinngang. I felt BKB3 er det knyttet opp en 

bestemmelse (§ 5.2.5) som sikrer fortau opparbeidet frem til publikumsinngang. 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling i planbestemmelsene: 

 § 2.1.2 (utnyttelse) er presisert: “Maks tillatt handelsareal er totalt 3 000 m2 BRA, fordelt 

på maks 1 300 m2 BRA detalj-/dagligvare og maks 1 700 m2 BRA plasskrevende 

varehandel». 

 § 1.2 (estetikk og materialbruk) er presisert: “Bebyggelse og tiltak skal ha god estetisk 

utforming og materialbruk i samsvar med sin funksjon og med respekt for de naturgitte og 

bebygde omgivelser. Utformingen skal ta hensyn til eksisterende bebyggelse og arealbruk. 

Bebyggelse og uteanlegg skal gis et variert formspråk og utformes med arkitektonisk og 
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materialmessig kvalitet. Materialbruk og farger skal avstemmes slik at utbyggingen 

danner et harmonisk hele». 

 § 1.3 (støy) er korrgiert i tråd med gjeldende retningslinjer og Norsk standard. 

 § 3.5 (parkering) er revidert: “Min 5 p-plasser for sykkel skal være overbygget».  

 Reguleringsbestemmelsene er lagt inn i kommunens mal. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

 
Bilde 3: Situasjonsplan (Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan) 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 16.03.2019 – 02.05.2019. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder med fler til 

uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert i vedlegg 6.  

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 
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Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 30.04.2015, kommer det frem at Nes i Ådal er et av 7 

prioriterte lokalsamfunn i Ringerike. Fremtidig vekst skal være knyttet de prioriterte 

lokalsamfunnene for å styrke lokale tilbud på stedet. Ringerike skal planlegge for 70% av 

befolkningsveksten i Hønefoss-området, og 30% i de prioriterte lokalsamfunnene. Planlegging av 

tjenestetilbud i Nes i Ådal er i tråd med de overordnede målsettingene for ringerike. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området avsatt til sentrumsformål. I 

kommuneplanbestemmelsene § 6.3 (sentrumsformål) kommer det frem: «(..)Arealbruk i områder 

avsatt til sentrumsformål i kommunens tettsteder skal bygge opp under tettstedene som 

lokalsentre. Hovedtyngden av handels-, service- og kulturtilbud skal lokaliseres til områder avsatt 

til sentrumsformål(..)». Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnet plan. 

 

Juridiske forhold  

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

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

delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags kunnskap om naturmangfold 

beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. 

Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-prinsippet tillegges stor vekt i 

vurderingen. 

 

Jordlova 

Det er ikke registrert dyrka eller dyrkbart areal på planområdet.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune.  

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

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av uttalelser til høring og offentlig ettersyn fremgår av vedlegg 6. 

  

Samlet vurdering 

Fremtidig vekst skal være knyttet de prioriterte lokalsamfunnene i Ringerike for å styrke lokale 

tilbud på stedet. Utvikling av sentrumsområdet i det prioriterte lokalsamfunnet Nes i Ådal er i tråd 

med de overordnede føringene. Planlagt utbygging vil styrke handels- og tjenestetilbudet og bidra til 

økt aktivitet på stedet. Det vil også tilrettelegges for en utendørs sosial møteplass for bygdefolk og 

besøkende. Universell utforming er lagt til grunn i all planlegging, slik at bebyggelse og anlegg i så 

stor utstrekning som mulig kan benyttes av alle mennesker på en likestilt måte.  



  Sak 48/19 

 

 Side 38 av 51   

 

 

Det er sikret gode løsninger for myke trafikanter i planområdet. Inngangpartier i planområdet 

utformes på myke trafikanters premisser, og gjennomføres med utforming og materialbruk som 

definerer et tydelig skille mot øvrig kjøreareal. Det sikres adkomstsone langs bebyggelsens fasade i 

sør, det sikres trafikksikker adkomstssone fra eksisterende gangveg til inngangsparti og det sikres 

gang- og sykkelvei langs Østsideveien. Dette bedrer trafikksikkerheten på området.  

 

For å bidra til folkeliv og aktivitet skal det opparbeides en allment tilgjengelig møteplass med 

grøntanlegg og sitte- og lekemulighet innenfor planområdet (uteoppholdsareal). Det er hjemlet krav 

om god estetisk utforming og materialbruk tilpasset omgivelsene og i samsvar med den funksjon 

bebyggelse og øvrige tiltak skal ha. Dette er en positiv utvikling for det prioriterte lokalsamfunnet. 

 

 
Bilde 4: Illustrasjon viser mulig bebyggelse (Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan) 

 

Rådmannen er positiv til utvikling av Granumlund som vil kunne gi arbeidsplasser og bidra til gode 

møteplasser i et av kommunes prioriterte lokalsamfunn. Planen vil gi en helhetlig utvikling, 

strukturering og estetisk oppgradering av området. 

 

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

1. Forslag til plankart 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Situasjonsplan 

5. 3D illustrasjon 

6. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

7. Høringsuttalelser 

a. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

b. Buskerud fylkeskommune 

c. Statens vegvesen 

d. Direktoratet for mineralforvaltning 

e. Ringerike kommune v/kommuneoverlegen 

f. Ringerikskraft Nett 

g. Ringerike kommune v/teknisk forvaltning 

8. Teknisk notat 

9. Georteknisk prosjektforutsetninger Granumlund 

10.Trafikkanalyse 

11.Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

12.Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder areal- og byplan: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Katrine Kammerud 
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Arkivsaksnr.: 19/135-8   Arkiv: GNR 103/27  

 

Avslag på søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 103/27 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

49/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Søknad om tillatelse til fradeling av bebygd areal på 2 dekar på gnr/bnr 13/8 og 

gnr/bnr 103/27 avslås jf. jordloven § 12. 

2. Søknad om dispensasjon fra bygge- og anleggsforbudet avslås jf. markaloven § 5 

jf § 15. 

 

Utskrift sendes: 

Advokatfirmaet Buttingsrud DA, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS 

Lene Susanne Pjåka, Stubdalsveien 52, 3512 HØNEFOSS 

Knut Olaf Pjåka, Stubdalsflaka 52, 3512 HØNEFOSS 

 

  

Sammendrag 

Det søkes om fradeling av bebygd areal med 2 dekar stor tomt fra 

landbrukseiendommen gnr/bnr 13/8 og 103/27. Fradelingen vurderes å være negativ 

med hensyn til vern av arealressursene og vil ikke føre til en tjenelig og variert 

bruksstruktur etter jordloven § 12. Rådmannen ser ikke at det foreligger spesifiserte og 

klare grunner av en slik karakter og tyngde at de kan overgå de hensynene jordloven 

skal ivareta. Arealet som søkes fradelt ligger i marka og det gjelder et generelt bygge- og 

anleggsforbud etter markaloven § 5. Rådmannen anbefaler hovedutvalget å avslå 

søknad om tillatelse til fradeling både etter jordloven § 12 og å avslå søknad om 

dispensasjon etter markaloven § 5.  

 

Beskrivelse av saken 

Søknad om fradeling av eiendom ble mottatt 09.01.2019 med tilleggsinformasjon, 

herunder søknad om dispensasjon fra markaloven § 5, mottatt 18.02.2019. Det søkes 

om fradeling av bebygd areal med 2 dekar stor tomt fra landbrukseiendommen gnr/bnr 

13/8 og 103/27. Arealet som søkes fradelt er en del av teigen med gnr/bnr 103/27, som 

totalt er på ca. 18 dekar. De resterende 16 dekarene fra gnr/bnr 103/27 er tenkt lagt til 

hovedteigen med gnr/bnr 13/8.  

 

Søker opplyser at eiendommen gnr/bnr 103/27 har vært brukt som en ordinær 

fritidseiendom og at formålet med fradelingen er å lette fremtidig generasjonsskifte. 

Videre vurderes det av søker at eieindommen gnr/bnr 103/27 er så liten at den ikke kan 
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brukes til skogs- eller seterdrift og at eiendommen kun er egnet til bruk som fritidsbolig 

ved at den ligger i et område med spredt fritidsbebyggelse. I tilleggsinformasjon til 

søknaden opplyses det at skogteigen er liten og at den ikke er eller har vært relevant for 

landbrukseiendommen, men at sammenføying av resterende skogteig på gnr/bnr 103/27 

til gnr/bnr 13/8 sikrer at potensialet den representerer forblir en del av 

landbrukseiendommen. 

 

Når det gjelder markaloven vurderes det av søker at fradelingen ikke gir endret bruk av 

eiendommen gnr/bnr 103/27 og ikke tilsidesetter friluiftsliv, naturopplevelse eller 

idrettsformål. Fradeling vil bidra til rasjonell forvaltning av eiendommen og bidra til at 

eiendommen ikke gror igjen. Tiltaket vurderes heller ikke å ha en negativ 

presendensvirkning. 

 

I følge gårdskart er eiendommen på 84 dekar totalt, hvorav 19 dekar fulldyrket mark, 50 

dekar produktiv skog og 15 dekar annen mark. Eiendommen består av to teiger, en med 

gnr/bnr 13/8 og en med gnr/bnr 103/27. Teigene ligger ca. tre kilometer fra hverandre i 

luftlinje. Det finnes bl.a. våningshus, kårbolig, driftsbygninger og fritidsbolig på 

eiendommen.  

 

I den jordfaglige arealvurderinga for Ringerike er omsøkt areal klassifisert som et C-

område. Det vil si at dette område har mindre sterke landbruksinteresser. Arealet som 

søkes fradelt består av jorddekt fastmark og skog med middels bonitet.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Arealet som søkes fradelt ligger i marka hvor markaloven gjelder foran kommuneplanen. 

Markaområdet er etter loven definert som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-

område). I kommuneplanens bestemmelser § 12.4.3 vedtatt 31.01.2019 står det at det 

innenfor marka kun kan tillates tiltak som er ledd i tradisjonell landbruksdrift og at øvrige 

bygge- og anleggstiltak er fobudt. Det tillates heller ikke fradeling til slikt formål. 

 

Juridiske forhold  

Søknaden om fradeling må behandles etter jordloven fordi det gjelder en 

landbrukseiendom. I denne saken er det også nødvendig å behandle søknaden etter 

markaloven, da området som søkes fradelt ligger innenfor markagrensen. 

 

Jordloven § 12  
«Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må 

godkjennast av departementet. (…)» 

 

Markaloven § 5 

Opprettelse og endring av eiendom er forbudt i Marka:  
 

«Bygge- og anleggstiltak er forbudt i Marka. Med bygge- og anleggstiltak menes tiltak 

som nevnt i plan- og bygningsloven § 1-6, for eksempel oppføring, riving, endring, 

herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, 

konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom. 

 

Forbudet i første ledd omfatter ikke landbrukstiltak og tiltak som nevnt i plan- og 

bygningsloven § 1-3 annet ledd eller som inngår i vedtak etter § 6-4 tredje ledd i samme 

lov.» 
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Vi anser ikke fradelingen som et tiltak i landbruket da det fører til tap av 

jordbrukseiendommens arealressurser.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Kommunen kan etter markaloven fatte vedtak om avslå dispensasjonssøknad uten at 

saken sendes til Fylkesmannen for uttalelse. Dersom kommunen er positiv til tiltaket må 

saken forelegges Fylkesmannen for uttalelse før det eventuelt kan gis dispensasjon. 

Kommunen har ikke kompetanse til å gi dispensasjon dersom Fylkesmannen uttaler seg 

mot tiltaket. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken er av prinsipiell karakter for spørsmålet om fradeling av 

landbruksarealer til fritidsbolig innenfor markaområdet. Det vil i tilsvarende saker kunne 

bli vist til denne saken ut fra likebehandlingsprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 

Jordloven 

I søknaden stilles det spørsmål om jordbrukseiendommen med de to teigene kan bli sett 

på som én driftsenhet ihht jordloven § 12. Rådmannen vurderer at den driftsmessige 

avstanden gjør at teigen med gnr/bnr 103/27 er godt egnet til for eksempel seterbruk. 

Eiendommene egner seg bedre til å drives sammen enn hver for seg, da 

ressursgrunnlaget er lite på begge eiendommene. Rådmannen finner etter en samlet 

vurdering at eiendommene egner seg til å drives sammen, og regner derfor 

eiendommene som en driftsenhet.  

 

Ved avgjørelse om det skal gis tillatelse til fradeling, skal det ifølge jordloven § 12 legges 

vekt på om delinga legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. Det 

er lagt til grunn som et mål for jordloven at driftsenhetene bør styrkes, basert på 

ressursgrunnlag og kostnadseffektiv drift. Jordloven skal sikre at ressursene blir 

disponerert ut fra fremtidige generasjoners behov. 

  

Jordloven § 12 nevner hvilke landbruksmessige hensyn som skal være med i 

vurderingen om fradeling kan tillates. Disse er: 

1. Hensynet til vern av arealressursene  

2. Om delingen fører til en driftsmessig god løsning  

3. Om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området  

4. Eventuelle andre hensyn  

 
1. Hensynet til vern av arealressursene  

Generelt er det lite ønskelig å dele opp landbrukseiendommer i mindre enheter, men 

heller sikre og samle ressursene på bruket for nåværende og fremtidige eiere. Begrepet 

«arealressurser» omfatter ulike ressurser enten de består av jord, skog, bygninger eller 

rettigheter. I denne saken er det snakk om å dele fra et bebygd areal som i dag blir 

benyttet som fritidsbolig. Omsøkt areal er del av teig med bruksnavn «Ringkolsæter». En 

oppdeling av teigen vil føre til at den mister sitt potensiale som seterbruk. Mulighet for 

seterdrift kan være en viktig ressurs for gården i fremtiden. En landbrukseiendom har 

behov for de ressursene som er tilgjengelige på eiendommen, og hvilke ressurser som 

vil være av betydning for fremtiden, kan være forskjellig fra de ressursene som blir ansett 

som viktige i dag. Rådmannen kan med bakgrunn i dette ikke se at vern av 

arealressursene blir ivaretatt ved deling av eiendommen. 
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2. Om delingen fører til en driftsmessig god løsning  

Driftsmessige gode løsninger forutsetter rasjonelle driftsenheter med kostnadseffektiv 

drift. Generelt vil dette oppnås ved oppbygging av større bruk, da dette kan gi reduserte 

driftskostnader. I denne saken vil fradeling føre til en en svekkelse av 

landbrukseiendommen som allerede har begrenset med ressurser. Rådmannen kan ikke 

se at delingen vil føre til en driftsmessig god løsning.  

 
3. Om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området 

Rådmannen kan ikke se at delingen vil føre til drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området. 

 
4. Eventuelle andre hensyn 

Ved vurdering om fradeling kan godkjennes kan hensynet til kulturlandskapet tillegges 

vekt. Det betyr at det kan tas hensyn til hvordan en fradeling vil påvirke landskapsbildet, 

økologiske sammenhenger og kulturhistoriske verdier. En setervoll er et viktig element i 

kulturlandskapet. I denne saken vil en fradeling kunne føre til at det åpne setervoll-

landskapet står i fare for å gro igjen, da teigen ikke lenger blir skjøttet samlet. Gjengroing 

påvirker landskapsbildet, og rådmannen kan dermed ikke se at hensynet til 

kulturlandskapet blir ivaretatt ved å godkjenne deling.  

 

Markaloven 

For å gi dispensasjon etter markaloven § 15 er det to vilkår som begge må være oppfylt. 

Hensynene i lovens formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt og fordelene 

ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering må være klart større enn ulempene for 

friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser. 

 

Formålet med markaloven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelser og 

idrett. Loven skal sikre markagrensen og bevare områdets særegne kvaliteter i et 

langsiktig perspektiv, herunder natur- og kulturmiljø. Loven skal også ta hensyn til 

bærekraftig bruk til andre formål og er tuftet på flerbruksprinsippet hvor de ulike 

brukerinteressene i marka, herunder landbruk, skal funge sammen. Landbruket er gitt en 

egen stilling i markaloven, noe som kommer frem blant annet ved at forbudet mot bygge- 

og anleggstiltak i markaloven § 5 ikke omfatter landbrukstiltak. Formålet med fradelingen 

er å tilrettelegge for at det etableres egen fritidseiendom og anses derfor ikke å være 

landbrukstiltak. 

 

I dispensasjonsvurderingen skal det etter forarbeidene, side 47, gjøres en konkret 

vurdering av tiltaket det søkes dispensasjon for og om dette vil gå ut over de hensynene 

markaloven skal ivareta eller andre allmenne interesser. Samfunnsmessige og allmenne 

hensyn skal veie tyngre enn interessen og fordelen den private parten har. Både direkte 

og indirekte samlede virkninger av tiltaket må vurderes i dispensasjonsvrderingen. 

Tilltatelse ved dispensajson er en snever unntaksregel som bare skal brukes som 

sikkerhetsventil i spesielle tilfeller. 

 

Fradeling vil ifølge søknaden skje til uendret bruk hvor fritidsbolig fradeles og resterende 

areal tilføyes landbrukseiendom gnr/bnr 13/8. Det er i søknaden nevnt at byggeforbudet 

kan gi utilsiktede virkninger ved at det pulveriserer eierskapet som kan medføre at 

eiendommen gror igjen og stenger for allmennyttige tiltak. Rådmannen vurderer at 

fradeling vil kunne vanskeliggjøre skjøtsel av eiendommen og viser til at setervollen 

utgjør et kulturmiljøet som ved fradeling vil bli delt på to eiendommer. 
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Videre skal verdiene imarka gjennom prinsippet om bærekraftig bruk forvaltes i et 

langsiktig perspektiv slik at kommende generasjoner kan ha minst de samme muligheter 

til friluftsliv, naturopplevelse og idrett som nåværende generasjon har. Fradeling 

vurderes etter dette å vesentlig tilsidesette lovens formål og vilkårene for å gi 

dispensasjon etter markaloven er dermed ikke oppfylt. 

 

Rådmannen vil likevel også vurdere lovens andre vilkår om at fordelene ved å gi 

dispensasjon må være klart større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller 

allemenne interesser etter en samlet vurdering. Forarbeidene nevner at det bør kunne 

gis dispensasjon for mindre tiltak på eller i forbindelse med eksisterende bebyggelse til 

lovlig bruk og det nevnes bedre saniærløsninger eller mer tidsmessig planløsning. 

Fradeling vurderes ikke å være et mindre tiltak som det åpnes for i forarbeidene. Videre 

vurderes det at fradeling utelukkende vil gi private fordeler ved at det tilrettelegges for 

bruk til fritidsbolig av bestående bygning.  

 

Rådmannen vurderer videre at den direkte virkningen av å gi dispensasjon i denne 

saken er uheldig ved oppstykking av landbrukseiendom. Samtidig vurderes det at 

dispensasjon for fradeling i denne saken også vil åpne opp for fradeling av andre 

landbrukseiendommer noe som i sum vil være negativt for de interessene markaloven 

søker å ivareta og som undergraver arealformålet i marka.  

 

 

 

 

Vedlegg 

Presisering av relevant faktum for søknaden om deling av driftsenhet 

E-post 

Søknad om deling av eiendom 

Krav om sammenslåing 

Situasjonsplan 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

Avdelingsleder: Eiliv Kornkveen 

Saksbehandlere: Sigrid Bruholt og Ane Marie Rydland  
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Arkivsaksnr.: 19/476-8   Arkiv: GNR 134/125  

 

Klage på avslag Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

50/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

2. Ringerike kommune anmoder Fylkesmannen om å vurdere klagers anførsler, og særlig 

hvorvidt hele eller deler av tiltaket som Fossen friluft ønsker å iverksette faller utenom 

tiltaksbegrepet i markaloven, og derfor kan gjøres uten dispensasjon. Ringerike 

kommune mener at denne vurderingen må gjøres ut fra de konkrete planene for 

området, uavhengig av om søker er næringsaktør eller ikke. Det er først der prosjektet 

er over den nedre grensen for hva som regnes for tiltak etter markaloven at det kan 

være relevant å ta med i vurderingen at søker er næringsdrivende. 

 

  

 

Sammendrag 

Fossen Friluft har klaget på kommunens avslag på dispensasjon etter markaloven. 

Fylkesmannen har uttalt seg negativt til at det gis dispensasjon, og kommunen har derfor ikke 

hjemmel til å innvilge dispensasjonen. Saken må dermed oversendes Fylkesmannen i Oslo og 

Viken for endelig avgjørelse. 

 

Beskrivelse av saken 

Byggesaksavdelingen mottok søknad om etablering av aktivitetspark 31.01.2019. Fossen 

Friluft søkte om å etablere et tilrettelagt campområde i området mellom Ringkollstua og 

hoppbakken. De ønsket å opparbeide tre campområder med sittegrupper, bålplass og gapahuk. 

Campene skulle lages av hogstavfall i området. I tilknytning til campene skulle det leies ut 

overnatting i svevetelt. I tillegg søkte de om å etablere et aktivitetsområde. I aktivitetsområdet 

var det planlagt å lage hinder av stokker, steiner og annet materiale som finnes i området. 

Søknaden inneholder også en nærmere redegjørelse for de ulike hindrene i aktivitetsløpya.  

 

Kommunen sendte saken over til Fylkesmannen i Oslo og Viken for uttalelse. Dette er et krav 

for alle dispensasjonssøknader i Marka. Fylkesmannen uttalte seg negativt til at det gis 

dispensasjon. 
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 Begrunnelsen var i hovedsak at tiltaket vil tilsidesette hensynet i lovens formålsbestemmelse 

fordi det er en del av et forretningskonsept hvor bruken av området vil virke privatiserende i 

den tiden det er aktivitet. Fylkesmannen mente også at ulempene for friluftslivet og allmenne 

interesser i Marka var vesentlig større enn eventuelle samfunnsmessige fordeler en dispensasjon 

ville gi. Videre vektla Fylkesmannen faren for uheldig presedensvirkning ved en eventuell 

innvilgelse av søknaden. 

 

Fossen Friluft har klaget på vedtaket 25.04.2019 og sendt utdypende merknader til klagen 

09.05.2019. Klagen går i hovedsak ut på følgende: 

- Tiltaket er en sak kommunen selv kunne avgjort. 

- Tiltaket vil bidra til at det er mulig å drive Ringkollstua på en bærekraftig og 

økonomisk regningssvarende måte. 

- Området benyttes ikke av allmenheten i dag. Fylkesmannen bør komme på befaring. 

- Tiltakene kan reverseres. Det blir ryddet opp i et hogstfelt, og det som bygges kan 

fjernes i løpet av kort tid. 

- Fylkesmannen burde sagt noe om hvor den nedre grensen for tiltak går. 

- Det virker som at Fylkesmannen ikke har forstått hva slags tiltak som er planlagt. 

- Tiltaket vil ikke virke privatiserende, da området ikke er i bruk i dag. Tiltaket vil føre til 

at området tilrettelegges for allmennheten. Det er kun teltene som leies ut. 

- Ringkollstua drives som markastue, og tiltaket er et bidrag for å sikre driften av 

Ringkollstua. 

- Tiltaket vil være et folkehelsebidrag som får nye grupper ut på tur. 

- Det bør kunne gis dispensasjon, alternativt midlertidig dispensasjon, i påvente av 

revideringen av forvaltningsplanen for området. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger innenfor markagrensen, og markaloven gjelder. 

 

Juridiske forhold  

Markaloven § 5 første ledd omhandler forbud mot bygge- og anleggstiltak: 

«Bygge- og anleggstiltak er forbudt i Marka. Med bygge- og anleggstiltak menes tiltak 

som nevnt i plan- og bygningsloven § 1-6, for eksempel oppføring, riving, endring, 

herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, 

konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av 

eiendom.» 

 

Det er mulig å søke dispensasjon fra byggeforbudet, dette er regulert av markaloven § 15: 

«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene i § 4, § 5, 

§ 7 første ledd nr. 1-3 og § 10. Departementet kan gi dispensasjon fra bestemmelsene 

i § 4, § 5, § 7 første ledd nr. 1-4 og § 10. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

(73) 

 

Dispensasjon kan bare gis dersom hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir 

vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering 

anses for å være klart større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne 

interesser. (74) Det kan ikke dispenseres fra kravet om utarbeidelse av 

reguleringsplan etter plan- og bygningsloven eller andre saksbehandlingsregler. 

Bestemmelsene om dispensasjon i plan- og bygningsloven gjelder ikke. 
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Kommunen kan ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer eller 

forbudet i § 5 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg mot 

at det blir gitt dispensasjon.» 

 

Av § 15 fremgår det altså at kommunen ikke har lov til å gi dispensasjon fra markaloven § 5 i 

tilfeller der statlig myndighet, som Fylkesmannen, har uttalt seg mot at det blir gitt 

dispensasjon. 

 

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, jf. 

forvaltningsloven § 28. Klager er part i saken. 

 

Klagefristen er «3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram til 

vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29. Klagen er sendt innen utløpet av klagefristen.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Søknad om dispensasjon for å lage aktivitetspark ble avslått på delegert myndighet 05.04.2019, 

delegasjonsaksnummer 155/19. Avslaget på dispensasjonssøknaden ble begrunnet med at 

kommunen ikke har hjemmel til å gi dispensasjon når Fylkesmannen har uttalt seg negativt til at 

dispensasjon gis. 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at saken vil ha direkte økonomiske betydninger for kommunen.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Fylkesmannen har uttalt seg til dispensasjonssøknaden. For øvrig kan ikke rådmannen se at det 

er behov for ytterligere informasjon eller høringer i denne saken. 

 

Alternative løsninger 

Siden kommunen ikke har hjemmel til å gi dispensasjon i denne saken, kan ikke rådmannen se 

at det er andre aktuelle alternativer til løsning. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Avgjørelsen av saken er lovbundet, og rådmannen kan ikke se at saken er av prinsipiell 

karakter.  

 

Rådmannens vurdering 

Klager har vist til at de mener dette er en sak kommunen kunne avgjort selv. Unntaket klager 

viser til gjelder bare for mindre løyper og stier. Her er det snakk om aktivitetscamp og 

leirplasser, og dette omfattes ikke av unntaket. Dersom prosjektet regnes som tiltak etter 

markaloven, er det derfor avhengig av dispensasjon og at Fylkesmannen ikke går imot tiltaket. 

Søknaden kan derfor ikke avgjøres av kommunen på egenhånd. 

 

Rådmannen viser til at kommunen ikke har hjemmel til å innvilge dispensasjonen i denne saken, 

og klagen må derfor oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Rådmannen anmoder Fylkesmannen om å vurdere klagers påstander, og påpeker særlig at i 

oversendelsen for uttalelse ba byggesaksavdelingen om Fylkesmannens vurdering av om hele 

eller deler av prosjektet som var beskrevet i søknaden, er så små at det ikke omfattes av 

tiltaksbegrepet i markaloven.  
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Fylkesmannen gjorde ingen slik vurdering i uttalelsen, og rådmannen ber på nytt om at 

Fylkesmannen foretar en slik vurdering. Det kan virke som at Fylkesmannen i stor grad har 

begrunnet uttalelsen i at det er næringsvirksomhet. Rådmannen mener at vurderingen av om 

prosjektet er under den nedre grensen for tiltak, må gjøres ut fra de konkrete planene for 

området, uavhengig av om søker er næringsaktør eller ikke. Det er først der prosjektet er over 

den nedre grensen for hva som regnes for tiltak etter markaloven at det kan være relevant å ta 

med i vurderingen at søker er næringsdrivende. 

 

Rådmannen mener primært at Fylkesmannen som klageinstans bør innvilge dispensasjonen etter 

en ny vurdering av saken, og subsidiært at Fylkesmannen må gi veiledning på om deler av 

prosjektet ikke omfattes av tiltaksbegrepet i markaloven og derfor kan gjøres uten 

dispensasjon. Eksempelvis mener rådmannen at det å lage en leirplass med en enkel bålplass av 

steiner og stokker man finner i området ikke bør regnes som et tiltak etter markaloven. 

 

Rådmannen anbefaler at saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig 

avgjørelse. 
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Vedlegg 

Klage Fossen Friluft – ferdig 15.15.2019.pdf (Utfyllende merknader til klagen) 

Byggesakskontoret Avslag.docx (Klagen) 

Dispensasjon - Aktivitetspark – Avslag (Opprinnelig vedtak) 

Ringerike kommune - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra markaloven for tilrettelegging 

for en aktivitetspark på Ringkollen.PDF (uttalelse fra Fylkesmannen) 

Uttalelse etter markaloven – Aktivitetspark (oversendelsesbrev til Fylkesmannen) 

Søknad om etablering av aktivitetspark 

E-post dialog 

vedlegg 3.pdf 

Mail fra Mette Stenersen 

Kart 1.png 

kart2.png 

Bilder 

Oversiktskart 

 

Utskrift sendes: 

Fossen Friluft AS, Ringkollveien, 3514 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konstituert kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Arkivsaksnr.: 19/2116-1   Arkiv: K11 &58  

 

Områdetilsyn i strandsonen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

51/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen delegeres fullmakt til å sette i gang områdetilsyn i strandsonen. 
 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har en god del bebyggelse som ligger i 100-metersonen til vann 

og vassdrag. Av de sakene administrasjonen får inn, ser vi at det er mye 

misforståelser av regelverket. Plan- og bygningsloven § 1-8 har bestemmelser for 

dette arealet, blant annet at det skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. I den nye kommuneplanen er 

regelverket strammet inn med tanke på 100-metersonen. Det er også større statlig 

fokus på strandsonen. Den nye Fylkesmannen i Oslo og Viken, har vist seg å være 

tilbakeholden med å anbefale å gi dispensasjoner i strandsonen.  

 

Byggesaksavdelingen har i 2019 organisert saksbehandlerne i team. Det er et eget 

team med 4 medlemmer som behandler søknader om tiltak i strandsonen. Teamet 

følger også opp ulovligheter i samme område. Ulovligheter i strandsonen blir i dag i 

hovedsak oppdaget i forbindelse med søknader og saksbehandling av tiltak, og etter 

tips fra naboer e.l.. 

 

I følge plan- og bygningsloven kapittel 25, skal kommunen skal føre tilsyn slik at 

regelbrudd avdekkes.  

 

Beskrivelse av saken 

Byggesaksavdelingen ønsker å føre tilsyn med bolig- og fritidsboligeiendommer som 

ligger i 100-metersonen til vann. De vil ta for seg ett og ett avgrenset område, og 

planlegger å starte med området HagaBru/Hollerudhagen som ligger langs 

Tyrifjorden. Arbeidet vil bestå av å sjekke gamle og nye flyfoto mot arkivet, og 

vurdere lovligheten av bebyggelse og andre tiltak. Selve tilsynet vil så bli 

gjennomført etter at det er sendt ut varsel og gitt hjemmelshaverne anledning til å 

være tilstede. I etterkant av tilsynet vil hjemmelshaverne bli gitt anledning til 

eventuelt søke om tiltak, som mangler tillatelse, i etterkant. Søknadene vil behandles 

etter dagens regler. Eventuelle saker som viser seg å være av prinsipiell betydning, 

vil legges fram til politisk behandling.  
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser behovet for mer oppfølging i strandsonen. Videre mener 

Rådmannen at en slik tilsynsstrategi vil gi mer lik praksis i et område ved at det ikke 

bare er de ulovlighetene som blir meldt inn, som oppdages. Saken blir lagt fram for 

hovedutvalget fordi dette er oppsøkende arbeid som kan resulterer i at 

ulovlighetssaker i ettertid kommer til politisk behandling. Det er et ønske at 

hovedutvalget er klar over at et slikt tilsyn blir satt i gang, og at det har politisk støtte.  

 

Vedlegg 

Kart over området HagaBru/Hollerudhagen. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 

 
 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

19/1347 05.04.2019 DS  159/19 R/TEK/ANEWEB GNR 37/118 

  

Ombygging Gnr/bnr 37/118 - Osloveien 28 

 

19/1527 09.04.2019 DS  163/19 R/TEK/AEMYH GNR 86/805 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 86/805 - Slettåkerveien 19-21-23 

 

19/1036 25.04.2019 DS  186/19 R/TEK/OLEMOS GNR 277/50 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 277/50 - Flaskerudsetra 

 

19/1802 26.04.2019 DS  188/19 R/TEK/HALA GNR 263/50 

  

Enebolig med bileilighet og garasje Gnr/bnr 263/50 - Bureveien 53 

 

19/1909 29.04.2019 DS  190/19 R/TEK/BERLE GNR 2249 

Nerijus Baranauskas  

Tilbygg Gnr/bnr 22/49 - Fleskerudveien 5 

 

19/1538 30.04.2019 DS  191/19 R/TEK/HALA GNR 7/12 

  

Bolig med garasje og hobbyrom/anneks Gnr/bnr 7/12 - 7/1  Søndre Ringåsen 

 

18/680 30.04.2019 DS  192/19 R/TEK/HALA GNR 38/201 38/221 

38/164 

  

Handelsbygg Gnr/bnr 38/201, 38/221, 38/164 - Hvervenmoveien 50 og 60 

 

17/3314 30.04.2019 DS  193/19 R/TEK/ANEWEB GNR 87/580 

  

Bolig Gnr/bnr 87/580 
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19/1912 02.05.2019 DS  194/19 R/TEK/HALA GNR 87/540 

  

Riving av sammenrast hall Gnr/bnr 87/540 - Tyrimyrveien 5 

 

18/1548 02.05.2019 DS  195/19 R/TEK/AEMYH GNR 297/29 

  

Tilbygg Gnr/bnr 297/29 - Tosseviksetermyrene 49 

 

18/3278 02.05.2019 DS  196/19 R/TEK/KRIGRO GNR 139/13, 139/76 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 139/13, 139/76 - Nordmoveien 26 

 

18/1518 03.05.2019 DS  197/19 R/TEK/ELILUN GNR 59/53 

  

Bolig og garasje Gnr/bnr 59/53 - Heradsbygdveien 

 

19/853 03.05.2019 DS  198/19 R/TEK/ANEWEB GNR 18/25 

Ringerikskraft AS  

Dispensasjon Gnr/bnr 18/25 - Damtjern 

 

19/1878 03.05.2019 DS  199/19 R/TEK/AEMYH GNR 38/109 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 38/109 - Arnegårdsveien 55 

 

19/1917 03.05.2019 DS  200/19 R/TEK/KARGRA GNR 318/63 

  

Skilt Gnr/bnr 318/63 - Storgata 7 

 

18/5355 06.05.2019 DS  201/19 R/TEK/INGRIS GNR 10/7 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 10/7 - Nye Framdalsveien 12 

 

19/1022 06.05.2019 DS  202/19 R/TEK/ANEWEB GNR 3/49 

Ole Einar Gjerde  

Dispensasjon Gnr/bnr 3/49 - Høgås 

 

18/5354 06.05.2019 DS  203/19 R/TEK/INGRIS GNR 10/5 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 10/5 - Tolpinrudsvingen 23 
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19/1123 06.05.2019 DS  205/19 R/TEK/INGRIS GNR 118/14 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 118/14 - Amundrudveien 40 

 

19/1930 07.05.2019 DS  206/19 R/TEK/N03 GNR 262/2 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 262/2 - Nakkerudgata 75 

 

19/1938 07.05.2019 DS  207/19 R/TEK/ELIPAU GNR 39/11 

Tronrud Eiendom AS  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 39/11 - Benterudstranda 

 

18/3496 07.05.2019 DS  208/19 R/TEK/KARSPI GNR 305/394 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 305/394 - Brennaveien 163 

 

19/1854 07.05.2019 DS  209/19 R/TEK/BERLE GNR 50/360 

Anders Lian  

Riving av garasje og oppføring av ny garasje Gnr/bnr 50/360 - Jens Lange Lyches 

vei 2 

 

19/1906 07.05.2019 DS  210/19 R/TEK/HALA GNR 134/115 

Anne Gunn Tangen  

Tilbygg Gnr/bnr 134/115 - Fløytingen 96 

 

19/1969 07.05.2019 DS  211/19 R/TEK/KRIGRO GNR 148/377 

  

Bolig og garasje Gnr/bnr 148/377 - Permobakken 

 

19/1931 08.05.2019 DS  212/19 R/TEK/HALA GNR 38/216 

Chris Kumar  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 38/216 - Arnegårdsbakken 14 E 

 

18/4141 08.05.2019 DS  213/19 R/TEK/HALA GNR 3045/1 

  

Grensepåvisning og grensejustering Gnr/bnr 3045/1 - 317/230 

 

19/1786 08.05.2019 DS  214/19 R/TEK/ELILUN GNR 49/292 

Thomas Weisæth Tiller  

Rive eksisterende terrasse og bygge ny større terrasse Gnr/bnr 49/292 - Veiginveien 

157 
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18/3330 09.05.2019 DS  215/19 R/TEK/HALA GNR 121/2 

  

Rive bolig over grunnmur og bygge ny Bygge tilbygg, rehabilitere og bygge om 

eksistereende bolig Gnr/bnr 121/2 - Gamleveien 55 

 

18/4717 09.05.2019 DS  216/19 R/TEK/HALA GNR 54/4 

  

Heradsbygda omsorgssenter Gnr/bnr 54/4 - Heradsbygdveien 20 

 

19/1864 09.05.2019 DS  217/19 R/TEK/ANEWEB GNR 103/161 

  

Bygging av garasje Gnr/bnr 103/161 - Andersløkkeveien 11 

 

19/1564 10.05.2019 DS  218/19 R/TEK/ELIPAU GNR 133/86 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 133/86 - Hvalsveien 126 

 

19/1646 10.05.2019 DS  219/19 R/TEK/HALA GNR 271/300 

  

Lagerhall Gnr/bnr 271/300 - Verkstedveien 60 

 

19/1934 10.05.2019 DS  220/19 R/TEK/HALA GNR 38/216 

Chris Kumar  

Oppføring av støttemur Gnr/bnr 38/216 - Arnegårdsbakken 14 E 

 

18/1821 13.05.2019 DS  221/19 R/TEK/ELILUN GNR 317/184 

  

Oppføring av leilighetsbygg Gnr/bnr 317/184, 317/186, 317/187 - Hønengata 40 - 

42 - 44 

 

19/1783 13.05.2019 DS  222/19 R/TEK/HALA GNR 87/179 

  

Riving av tilbygg, oppføring av nytt tilbygg og garasje Gnr/bnr 87/179 - Sagaveien 

58 

 

19/1579 13.05.2019 DS  223/19 R/TEK/KRIGRO GNR 3/78 

  

Garasje Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 

 

18/5198 13.05.2019 DS  224/19 R/TEK/AEMYH GNR 279/140 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Anders Kjelland  

Garasje Gnr/bnr 279/140 

 

19/1852 14.05.2019 DS  226/19 R/TEK/HALA GNR 95/292 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 95/292 - Vesternbakken 29 

 

19/1686 14.05.2019 DS  227/19 R/TEK/OLEMOS GNR 293/186 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 293/186 - Killingtjernveien 39 

 

19/2007 15.05.2019 DS  228/19 R/TEK/BERLE GNR 317/492 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 317/492 og 493 - Gøtzsches gate 6 

 

19/1754 15.05.2019 DS  229/19 R/TEK/KRIGRO GNR 31/6 

  

Riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig Gnr/bnr 31/6 - 

Tolpinrudsvingen 19 

 

19/2107 15.05.2019 DS  230/19 R/TEK/AEMYH GNR 62/2 

  

Tilbygg våningshus Gnr/bnr 62/2 - Soknedalsveien 59 

 

19/2134 16.05.2019 DS  231/19 R/TEK/INGPRE GNR 244/351 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 244/351 

 

19/2198 16.05.2019 DS  233/19 R/TEK/ELILUN GNR 275/101 

Henrik Wickmann Nyhus  

Garasje Gnr/bnr 275/101 - Smiestien 6 

 

19/1866 16.05.2019 DS  234/19 R/TEK/KARGRA GNR 290/5 

  

Riving av deler av bygget og restaurering av laftet bygg Gnr/bnr 290/5 - Ådalsveien 

968 

 

19/2205 16.05.2019 DS  235/19 R/TEK/ELILUN GNR 50/337 

Bil og Hengerservice AS  

Tillatelse til ny avkjøring Gnr/bnr 50/337 - Follumveien 69 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

19/1486 16.05.2019 DS  236/19 R/TEK/INGPRE GNR 7/1 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 7/1 - Bråk 

 

18/2628 16.05.2019 DS  237/19 R/TEK/ELILUN GNR 51/35 

  

Tilbygg og ombygging av industrilokaler Gnr/bnr 51/35 - Follummoveien 84 

 

19/1234 16.05.2019 DS  238/19 R/TEK/KARGRA GNR 318/430 

  

Tak over svalgang - Bryggerigården Gnr/bnr 318/430 - Søndre torv 2 B 

 

18/680 16.05.2019 DS  239/19 R/TEK/HALA GNR 38/201 38/221 

38/164 

  

Handelsbygg Gnr/bnr 38/201, 38/221, 38/164 - Hvervenmoveien 50 og 60 

 

19/1728 20.05.2019 DS  240/19 R/TEK/HALA GNR 73/5 

  

Tilbygg til bolig Gnr/bnr 73/5 - Sandakerveien 23 

 

19/2028 20.05.2019 DS  241/19 R/TEK/KRIGRO GNR 49/276 

  

Oppsetting av ballbinge Gnr/bnr 49/276 - Ringveien 103 

 

19/2014 20.05.2019 DS  242/19 R/TEK/KARGRA GNR 56/21 

  

Bruksendring og bygging av garasje Gnr/bnr 56/21 - Anettes vei 18 

 

17/2988 20.05.2019 DS  243/19 R/TEK/KRIGRO GNR 277/51 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 277/51 - Veslefjellia 

 

19/1103 20.05.2019 DS  244/19 R/TEK/ANEWEB T78 

Helge Bukkvold  

Innlegging av strøm Ringkollen/Øyangen 

 

19/2117 20.05.2019 DS  245/19 R/TEK/KARGRA GNR 81/18 

  

Bruksendring Gnr/bnr 81/18 - Nedre Eggeveien 50 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

17/2988 21.05.2019 DS  246/19 R/TEK/KRIGRO GNR 277/51 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 277/51 - Veslefjellia 

 

19/922 21.05.2019 DS  247/19 R/TEK/AEMYH GNR 133/9 

Thor Gunnar Tangen  

Bygging av redskapshus Gnr/bnr 133/9 - Thoengata 110 

 

18/2731 21.05.2019 DS  248/19 R/TEK/HALA GNR 250/39 

  

Tilbygg Gnr/bnr 250/39 - Holleiaveien 161 

 

19/1621 21.05.2019 DS  249/19 R/TEK/KRIGRO GNR 148/385 

  

Bolig Gnr/bnr 148/385 - Sokna 

 

19/2185 21.05.2019 DS  250/19 R/TEK/KARGRA GNR 298/1/9 

Øyvind Børre Johansen  

Hyttetilbygg - Ringerudseter Gnr/bnr/fnr 298/1/9 - Bernhatten 

 

19/464 21.05.2019 DS  251/19 R/TEK/KARGRA GNR 39/154 

  

Fasadeskilt Gnr/bnr 39/154 - Dronning Åstas gate 20 

 

19/1276 22.05.2019 DS  252/19 R/TEK/ELIPAU GNR 128/19 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 128/19 - Knestanggata 

 

19/2091 22.05.2019 DS  253/19 R/TEK/ELILUN GNR 136/1 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 136/1 - Toppveien 2 

 

19/2010 22.05.2019 DS  254/19 R/TEK/KARGRA GNR 298/78 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 298/78 - Moltelia 16 

 

19/2105 22.05.2019 DS  255/19 R/TEK/HALA GNR 305/253 

  

Drivstoffanlegg - Valdresporten Gnr/bnr 305/253 - Ådalsveien 1365 

 

19/2012 22.05.2019 DS  256/19 R/TEK/KARGRA GNR 298/83 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 298/83 - Moltelia 22 

 

19/2013 22.05.2019 DS  257/19 R/TEK/AEMYH GNR 271/42 

Erik Christoffer Heen  

Endring, vesentlig reparasjon og rivingsarbeider på deler av driftsbygning Gnr/bnr 

271/42 - Hensveien 174 

 

19/1760 22.05.2019 DS  258/19 R/TEK/KARGRA GNR 293/186 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 293/186 - Killingtjern tom 118 

 

19/2100 23.05.2019 DS  259/19 R/TEK/ELILUN GNR 56/80 

  

Bruksendring Gnr/bnr 56/80 - Huginveien 27 

 

18/2920 23.05.2019 DS  260/19 R/TEK/KRIGRO GNR 38/88, 38/118, 

44/28 

  

Rammetillatelse - legevakt og ambulansestasjon Gnr/bnr 38/88, 38/118, 44/28 - 

Arnold Dybjords vei 1 

 

19/2055 23.05.2019 DS  261/19 R/TEK/BERLE GNR 121/8 

Jan Martin Bang  

Dispensasjon Gnr/bnr 121/8 - Gamleveien 60 

 

19/2264 23.05.2019 DS  262/19 R/TEK/KARGRA GNR 55/54 

  

Bygging av tilbygg og bruksendring Gnr/bnr 55/54 - Tors vei 1 

 

19/2075 23.05.2019 DS  264/19 R/TEK/INGPRE GNR 298/1/75 

  

Fradeling av festetomt gnr/bnr/fnr 298/1/75  

 

19/1989 23.05.2019 DS  265/19 R/TEK/KARGRA GNR 50/95 

Pawel Jerzy Rybarczyk  

Bruksendring Gnr/bnr 50/95 - Bjørkeveien 9 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

19/1347 05.04.2019 DS  159/19 R/TEK/ANEWEB GNR 37/118 

  

Ombygging Gnr/bnr 37/118 - Osloveien 28 

 

19/1527 09.04.2019 DS  163/19 R/TEK/AEMYH GNR 86/805 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 86/805 - Slettåkerveien 19-21-23 

 

19/1036 25.04.2019 DS  186/19 R/TEK/OLEMOS GNR 277/50 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 277/50 - Flaskerudsetra 

 

19/1802 26.04.2019 DS  188/19 R/TEK/HALA GNR 263/50 

  

Enebolig med bileilighet og garasje Gnr/bnr 263/50 - Bureveien 53 

 

19/1909 29.04.2019 DS  190/19 R/TEK/BERLE GNR 2249 

Nerijus Baranauskas  

Tilbygg Gnr/bnr 22/49 - Fleskerudveien 5 

 

19/1538 30.04.2019 DS  191/19 R/TEK/HALA GNR 7/12 

  

Bolig med garasje og hobbyrom/anneks Gnr/bnr 7/12 - 7/1  Søndre Ringåsen 

 

18/680 30.04.2019 DS  192/19 R/TEK/HALA GNR 38/201 38/221 

38/164 

  

Handelsbygg Gnr/bnr 38/201, 38/221, 38/164 - Hvervenmoveien 50 og 60 

 

17/3314 30.04.2019 DS  193/19 R/TEK/ANEWEB GNR 87/580 

  

Bolig Gnr/bnr 87/580 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

19/1912 02.05.2019 DS  194/19 R/TEK/HALA GNR 87/540 

  

Riving av sammenrast hall Gnr/bnr 87/540 - Tyrimyrveien 5 

 

18/1548 02.05.2019 DS  195/19 R/TEK/AEMYH GNR 297/29 

  

Tilbygg Gnr/bnr 297/29 - Tosseviksetermyrene 49 

 

18/3278 02.05.2019 DS  196/19 R/TEK/KRIGRO GNR 139/13, 139/76 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 139/13, 139/76 - Nordmoveien 26 

 

18/1518 03.05.2019 DS  197/19 R/TEK/ELILUN GNR 59/53 

  

Bolig og garasje Gnr/bnr 59/53 - Heradsbygdveien 

 

19/853 03.05.2019 DS  198/19 R/TEK/ANEWEB GNR 18/25 

Ringerikskraft AS  

Dispensasjon Gnr/bnr 18/25 - Damtjern 

 

19/1878 03.05.2019 DS  199/19 R/TEK/AEMYH GNR 38/109 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 38/109 - Arnegårdsveien 55 

 

19/1917 03.05.2019 DS  200/19 R/TEK/KARGRA GNR 318/63 

  

Skilt Gnr/bnr 318/63 - Storgata 7 

 

18/5355 06.05.2019 DS  201/19 R/TEK/INGRIS GNR 10/7 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 10/7 - Nye Framdalsveien 12 

 

19/1022 06.05.2019 DS  202/19 R/TEK/ANEWEB GNR 3/49 

Ole Einar Gjerde  

Dispensasjon Gnr/bnr 3/49 - Høgås 

 

18/5354 06.05.2019 DS  203/19 R/TEK/INGRIS GNR 10/5 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 10/5 - Tolpinrudsvingen 23 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

19/1123 06.05.2019 DS  205/19 R/TEK/INGRIS GNR 118/14 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 118/14 - Amundrudveien 40 

 

19/1930 07.05.2019 DS  206/19 R/TEK/N03 GNR 262/2 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 262/2 - Nakkerudgata 75 

 

19/1938 07.05.2019 DS  207/19 R/TEK/ELIPAU GNR 39/11 

Tronrud Eiendom AS  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 39/11 - Benterudstranda 

 

18/3496 07.05.2019 DS  208/19 R/TEK/KARSPI GNR 305/394 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 305/394 - Brennaveien 163 

 

19/1854 07.05.2019 DS  209/19 R/TEK/BERLE GNR 50/360 

Anders Lian  

Riving av garasje og oppføring av ny garasje Gnr/bnr 50/360 - Jens Lange Lyches 

vei 2 

 

19/1906 07.05.2019 DS  210/19 R/TEK/HALA GNR 134/115 

Anne Gunn Tangen  

Tilbygg Gnr/bnr 134/115 - Fløytingen 96 

 

19/1969 07.05.2019 DS  211/19 R/TEK/KRIGRO GNR 148/377 

  

Bolig og garasje Gnr/bnr 148/377 - Permobakken 

 

19/1931 08.05.2019 DS  212/19 R/TEK/HALA GNR 38/216 

Chris Kumar  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 38/216 - Arnegårdsbakken 14 E 

 

18/4141 08.05.2019 DS  213/19 R/TEK/HALA GNR 3045/1 

  

Grensepåvisning og grensejustering Gnr/bnr 3045/1 - 317/230 

 

19/1786 08.05.2019 DS  214/19 R/TEK/ELILUN GNR 49/292 

Thomas Weisæth Tiller  

Rive eksisterende terrasse og bygge ny større terrasse Gnr/bnr 49/292 - Veiginveien 

157 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

18/3330 09.05.2019 DS  215/19 R/TEK/HALA GNR 121/2 

  

Rive bolig over grunnmur og bygge ny Bygge tilbygg, rehabilitere og bygge om 

eksistereende bolig Gnr/bnr 121/2 - Gamleveien 55 

 

18/4717 09.05.2019 DS  216/19 R/TEK/HALA GNR 54/4 

  

Heradsbygda omsorgssenter Gnr/bnr 54/4 - Heradsbygdveien 20 

 

19/1864 09.05.2019 DS  217/19 R/TEK/ANEWEB GNR 103/161 

  

Bygging av garasje Gnr/bnr 103/161 - Andersløkkeveien 11 

 

19/1564 10.05.2019 DS  218/19 R/TEK/ELIPAU GNR 133/86 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 133/86 - Hvalsveien 126 

 

19/1646 10.05.2019 DS  219/19 R/TEK/HALA GNR 271/300 

  

Lagerhall Gnr/bnr 271/300 - Verkstedveien 60 

 

19/1934 10.05.2019 DS  220/19 R/TEK/HALA GNR 38/216 

Chris Kumar  

Oppføring av støttemur Gnr/bnr 38/216 - Arnegårdsbakken 14 E 

 

18/1821 13.05.2019 DS  221/19 R/TEK/ELILUN GNR 317/184 

  

Oppføring av leilighetsbygg Gnr/bnr 317/184, 317/186, 317/187 - Hønengata 40 - 

42 - 44 

 

19/1783 13.05.2019 DS  222/19 R/TEK/HALA GNR 87/179 

  

Riving av tilbygg, oppføring av nytt tilbygg og garasje Gnr/bnr 87/179 - Sagaveien 

58 

 

19/1579 13.05.2019 DS  223/19 R/TEK/KRIGRO GNR 3/78 

  

Garasje Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 

 

18/5198 13.05.2019 DS  224/19 R/TEK/AEMYH GNR 279/140 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Anders Kjelland  

Garasje Gnr/bnr 279/140 

 

19/1852 14.05.2019 DS  226/19 R/TEK/HALA GNR 95/292 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 95/292 - Vesternbakken 29 

 

19/1686 14.05.2019 DS  227/19 R/TEK/OLEMOS GNR 293/186 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 293/186 - Killingtjernveien 39 

 

19/2007 15.05.2019 DS  228/19 R/TEK/BERLE GNR 317/492 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 317/492 og 493 - Gøtzsches gate 6 

 

19/1754 15.05.2019 DS  229/19 R/TEK/KRIGRO GNR 31/6 

  

Riving av eksisterende bolig og oppføring av ny bolig Gnr/bnr 31/6 - 

Tolpinrudsvingen 19 

 

19/2107 15.05.2019 DS  230/19 R/TEK/AEMYH GNR 62/2 

  

Tilbygg våningshus Gnr/bnr 62/2 - Soknedalsveien 59 

 

19/2134 16.05.2019 DS  231/19 R/TEK/INGPRE GNR 244/351 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 244/351 

 

19/2198 16.05.2019 DS  233/19 R/TEK/ELILUN GNR 275/101 

Henrik Wickmann Nyhus  

Garasje Gnr/bnr 275/101 - Smiestien 6 

 

19/1866 16.05.2019 DS  234/19 R/TEK/KARGRA GNR 290/5 

  

Riving av deler av bygget og restaurering av laftet bygg Gnr/bnr 290/5 - Ådalsveien 

968 

 

19/2205 16.05.2019 DS  235/19 R/TEK/ELILUN GNR 50/337 

Bil og Hengerservice AS  

Tillatelse til ny avkjøring Gnr/bnr 50/337 - Follumveien 69 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

19/1486 16.05.2019 DS  236/19 R/TEK/INGPRE GNR 7/1 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 7/1 - Bråk 

 

18/2628 16.05.2019 DS  237/19 R/TEK/ELILUN GNR 51/35 

  

Tilbygg og ombygging av industrilokaler Gnr/bnr 51/35 - Follummoveien 84 

 

19/1234 16.05.2019 DS  238/19 R/TEK/KARGRA GNR 318/430 

  

Tak over svalgang - Bryggerigården Gnr/bnr 318/430 - Søndre torv 2 B 

 

18/680 16.05.2019 DS  239/19 R/TEK/HALA GNR 38/201 38/221 

38/164 

  

Handelsbygg Gnr/bnr 38/201, 38/221, 38/164 - Hvervenmoveien 50 og 60 

 

19/1728 20.05.2019 DS  240/19 R/TEK/HALA GNR 73/5 

  

Tilbygg til bolig Gnr/bnr 73/5 - Sandakerveien 23 

 

19/2028 20.05.2019 DS  241/19 R/TEK/KRIGRO GNR 49/276 

  

Oppsetting av ballbinge Gnr/bnr 49/276 - Ringveien 103 

 

19/2014 20.05.2019 DS  242/19 R/TEK/KARGRA GNR 56/21 

  

Bruksendring og bygging av garasje Gnr/bnr 56/21 - Anettes vei 18 

 

17/2988 20.05.2019 DS  243/19 R/TEK/KRIGRO GNR 277/51 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 277/51 - Veslefjellia 

 

19/1103 20.05.2019 DS  244/19 R/TEK/ANEWEB T78 

Helge Bukkvold  

Innlegging av strøm Ringkollen/Øyangen 

 

19/2117 20.05.2019 DS  245/19 R/TEK/KARGRA GNR 81/18 

  

Bruksendring Gnr/bnr 81/18 - Nedre Eggeveien 50 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

17/2988 21.05.2019 DS  246/19 R/TEK/KRIGRO GNR 277/51 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 277/51 - Veslefjellia 

 

19/922 21.05.2019 DS  247/19 R/TEK/AEMYH GNR 133/9 

Thor Gunnar Tangen  

Bygging av redskapshus Gnr/bnr 133/9 - Thoengata 110 

 

18/2731 21.05.2019 DS  248/19 R/TEK/HALA GNR 250/39 

  

Tilbygg Gnr/bnr 250/39 - Holleiaveien 161 

 

19/1621 21.05.2019 DS  249/19 R/TEK/KRIGRO GNR 148/385 

  

Bolig Gnr/bnr 148/385 - Sokna 

 

19/2185 21.05.2019 DS  250/19 R/TEK/KARGRA GNR 298/1/9 

Øyvind Børre Johansen  

Hyttetilbygg - Ringerudseter Gnr/bnr/fnr 298/1/9 - Bernhatten 

 

19/464 21.05.2019 DS  251/19 R/TEK/KARGRA GNR 39/154 

  

Fasadeskilt Gnr/bnr 39/154 - Dronning Åstas gate 20 

 

19/1276 22.05.2019 DS  252/19 R/TEK/ELIPAU GNR 128/19 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 128/19 - Knestanggata 

 

19/2091 22.05.2019 DS  253/19 R/TEK/ELILUN GNR 136/1 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 136/1 - Toppveien 2 

 

19/2010 22.05.2019 DS  254/19 R/TEK/KARGRA GNR 298/78 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 298/78 - Moltelia 16 

 

19/2105 22.05.2019 DS  255/19 R/TEK/HALA GNR 305/253 

  

Drivstoffanlegg - Valdresporten Gnr/bnr 305/253 - Ådalsveien 1365 

 

19/2012 22.05.2019 DS  256/19 R/TEK/KARGRA GNR 298/83 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 298/83 - Moltelia 22 

 

19/2013 22.05.2019 DS  257/19 R/TEK/AEMYH GNR 271/42 

Erik Christoffer Heen  

Endring, vesentlig reparasjon og rivingsarbeider på deler av driftsbygning Gnr/bnr 

271/42 - Hensveien 174 

 

19/1760 22.05.2019 DS  258/19 R/TEK/KARGRA GNR 293/186 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 293/186 - Killingtjern tom 118 

 

19/2100 23.05.2019 DS  259/19 R/TEK/ELILUN GNR 56/80 

  

Bruksendring Gnr/bnr 56/80 - Huginveien 27 

 

18/2920 23.05.2019 DS  260/19 R/TEK/KRIGRO GNR 38/88, 38/118, 

44/28 

  

Rammetillatelse - legevakt og ambulansestasjon Gnr/bnr 38/88, 38/118, 44/28 - 

Arnold Dybjords vei 1 

 

19/2055 23.05.2019 DS  261/19 R/TEK/BERLE GNR 121/8 

Jan Martin Bang  

Dispensasjon Gnr/bnr 121/8 - Gamleveien 60 

 

19/2264 23.05.2019 DS  262/19 R/TEK/KARGRA GNR 55/54 

  

Bygging av tilbygg og bruksendring Gnr/bnr 55/54 - Tors vei 1 

 

19/2075 23.05.2019 DS  264/19 R/TEK/INGPRE GNR 298/1/75 

  

Fradeling av festetomt gnr/bnr/fnr 298/1/75  

 

19/1989 23.05.2019 DS  265/19 R/TEK/KARGRA GNR 50/95 

Pawel Jerzy Rybarczyk  

Bruksendring Gnr/bnr 50/95 - Bjørkeveien 9 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1273-1   Arkiv:   

 

 

Tilknytning til offentlige vann og avløpsledninger - Private stikkledninger  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Maks kostnad for boligeiendommer som blir pålagt, eller som ønsker å knytte seg til 

offentlig vann- og avløpsnett begrenses til 3G (folketrygdens grunnbeløp x 3) pr. bolig.  

2. Ringerike kommune legger kun frem offentlige hovedledninger for vann og avløp og 

tilrettelegger for tilknytning av stikkledninger i kum. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Ringerike kommune har gjennom de siste handlingsprogrammenne investert store beløp i 

offentlige vann og avløpsprosjekter.  Samtidig er det en pågående prosess med utskiftning av 

dårlig offentlig ledningsnett og tilknytning av boliger til offentlige vann- og avløpsnett med 

stikkledninger.   

 

Kommunen har som hovedmål (fra gjeldende hovedplan avløp) at: 

 

«På lang sikt skal alle boliger i Ringerike kommune ha en avløpssituasjon som er i tråd med 

gjeldende forurensningslovverk og rensekrav. Det må alltid gjøres en avveining om dette er 

en opprydding som kommunen skal stå for eller om det skal gjennomføres i privat regi.» 

 

I hvert eneste vann- og avløpsprosjekt havner kommunen i en diskusjon rundt stikkledninger, 

det være seg, kostnader, avstand til hovedledning og type løsninger (selvfallsledninger eller 

trykkledninger). 

Saken omhandler hvilken maks grense (kroner) man må kunne forvente at en huseier må kunne 

forvente å betale for etablering av privat stikkledning for tilknytning til offentlig vann- og 

avløpsledning. Det foreslås en maks grense på 3G (3*grunnbeløpet). Denne kostnaden vil da 

innbefatte prosjektering, gebyrer og anleggskostnader ved tilknytning til offentlig 

hovedledningsnett.  



- 

 

Den andre delen går ut på om kommunen skal involvere seg og tilby tjenester for etablering av 

private stikkledninger til offentlig ledningsnett. Dette utredes nærmere nedenfor men man 

anbefaler at kommunen kun etablerer kommunale hovedledninger for vann og avløp og 

tilrettelegger for tilknytning av private stikkledninger. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

I forbindelse med sanering av offentlig vann og avløpsnett og etablering av nyanlegg er 

kommunen stadig borti problemstillinger knyttet til pålegg og etablering av private 

stikkledninger. Dette går stort sett på hva en privat gårdeier må kunne å forvente å betale for 

sin(e) stikkledning(er).    

  

Kommunen eier og drifter hovedledningsnettet med tilhørende installasjoner for vann og avløp.  

Private grunneiere / huseiere har ansvar for egne vann- og avløpsledninger fra sin bolig / 

bygninger til kommunal hovedledning.   

  

Dagens praksis med stikkledninger: 

 

Dagens praksis i Ringerike kommune er at når kommunen utfører sanering av eldre 

ledningsnett, eller legger nye kommunale ledninger i nye områder, så forsøker kommunen å 

inngå stikkledningsavtaler med grunneiere, for å sikre tilknytning til offentlig ledningsnett.  

Videre tilbyr kommunen gjennom sin kontrakt med utførende entreprenør stikkledningene 

utført mot refundering av kostnadene.  

  

Den andre muligheten som ikke har blitt fulgt, er at kommunen legger frem offentlig 

ledningsnett og tilrettelegger for tilknytningspunkt utenfor offentlig vei. Hus/grunneiere må 

selv planlegge, ordne avtaler og bekoste stikkledningene.  

  

Det har ikke tidligere vært fattet politisk vedtak i Ringerike kommune på hva maks kostnad på 

stikkledninger kan være, før man definerer det som uforholdsmessige kostnader. Kommunen 

har fulgt en praksis på at tilknytningen ikke skal overstige kostnadene ved å etablere private 

løsninger som infiltrasjonsanlegg eller minirenseanlegg. 

 

Kostnader ved stikkledninger: 

 

Kostnaden med et minirenseanlegg fra en enkel enebolig med gunstige forhold kan koste fra 80 

000 – 110 000 kr eks mva. Her vil også kostnader med prosjektering, søknadsprosesser og 

ugunstige forhold som fjell/høy grunnvannstand komme i tillegg.  Maks investeringskostnad 

kan fort beløpe seg opp mot og over kr 200 000,-  og mer for å få etablert private anlegg.   

Kommunen har fulgt en praksis på 2G (grunnbeløpet 1G er ca. 90 000) og har ment at dette er 

en kostnad som en huseier / grunneier må kunne forvente som en maks kostnad før man 

vurderer private løsninger.  

  

Rådmannen har undersøkt med andre kommuner rundt Ringerike som har gått inn for følgende 

løsninger:  

  



- 

 Vestre Toten kommune, Maksgrense på 120 000 kr. (60 000 kr for avløp, og 60 000 kr 

for vann) 

 Jevnaker kommune, Jevnaker har et vedtak på totalt 150 000 kr (100 000 på vann og 

50 000 på avløp, dette er et gammelt vedtak fra 2003.) 

 Gjøvik kommune, Forslo kr 150 000,- som maks grense, men kr 100 000,- ble vedtatt i 

kommunestyret.  

 Lunner kommune, ikke politisk vedtak, men har praksis mellom kr 100 000,- til    kr 

150 000,-  som maks kostnad. 

 Nordre Land kommune, Ikke politisk vedtak, men operer med en praksis på rundt kr 

100 000,- per anlegg.  

 Søndre Land kommune, Opererer med 1G for både vann og avløp samlet.  

 Gran kommune, Operer med avstand og ikke beløp. Hvis det ikke er andre hensyn så 

skal alle innenfor en avstand på 100 m tilkobles. Saksbehandler opplyser at det 

sannsynligvis er et politisk vedtak fra år 2000, men er noe usikker.  

  

Drammen kommune operer med 2G og gjelder da kun offentlig tilknytning av eksisterende 

bebyggelse for avløp (i utgangspunktet ikke vann). Drammen kommune har under vurdering å 

øke fra 2G til 4G da de ser at den økonomiske smertegrensen for om offentlig tilknytning er 

samfunnsmessig lønnsom går ved ca. kr 600 000,- og kr 700 000,- 

 

Erfaringer/konsekvenser ved dagens ordning med stikkledninger  

  

  

Private stikkledninger er grunneiers eiendom og ansvar, frem til tilkoblingspunkt på offentlig 

hovedledning. I tilfellene hvor kommunen har påtatt seg oppgaven med å anlegge stikkledning 

fra offentlig hovedledning til tilkoblingspunkt på bygning på privat grunn, forutsettes det at 

eierskapet til stikkledningen går over til grunneier når anlegget ferdigstilles.  

  

En ordning hvor kommunen påtar seg oppgaven med omlegging, nyetablering eller utbedring 

av privat stikkledning, vil imidlertid innebære at kommunen påtar seg en større risiko og 

kostnad. En nærmere redegjørelse for disse forholdene følger nedenfor.  

  

   

Risiko og kostnad i for – og detaljprosjektering  

 

I de tilfellene hvor kommunen har påtatt seg ansvaret for å legge om, nyetablere eller utbedre 

private stikkledninger, vil det være behov for prosjektering i forbindelse med dette.  

Erfaringer viser også at det oppstår behov for omprosjekteringer, da det fremkommer ulike 

behov (traseer, hekker, beplantning, gatestein etc.) og ønsker på de enkelte eiendommene. 

Kostnader knyttet til bruk av konsulenter eller egentid i forbindelse med prosjekteringer og 

eventuelle omprosjekteringer bæres av kommunen. Dette inkluderer også ekstrakostnadene i 

forbindelse med prosjektering og omprosjekteringer av private stikkledninger på de enkelte 

eiendommen langs hovedledningstraseene.  

  

Å påta seg arbeidet med å anlegge private stikkledninger for husstander langs 

hovedledningstraseene, innebærer altså en betydelig ekstrakostnad for kommunen i 

prosjektering ved mange husstander.  

  

Kommunens rolle som mellomledd  



- 

 

I og med at kommunen påtar seg å anskaffe og kontrahere entreprenør, som blir benyttet i 

arbeidet med å anlegge private stikkledninger, innebærer dette en merkostnad for kommunen. 

Det er kommunen som må forestå kontraktsoppfølging mot entreprenør. Dette innebærer blant 

annet møtevirksomhet, eventuelle endringsmeldinger og generell dialog med entreprenøren. 

Videre innebærer en ordning hvor kommunen påtar seg ansvaret for å anlegge private 

stikkledninger at kommunen opptrer som et mellomledd mellom huseier og entreprenør. 

Kommunen har da et kontrakts- og ansvarsforhold både mot huseier på den ene siden, og 

utførende entreprenør på den andre.   

  

En konsekvens av dette, er at eventuelle erstatningskrav fra huseier vil rettes mot kommunen. 

Erfaringsmessig forekommer dette, og i de tilfeller kommunen ikke kan rette sitt krav til 

utførende entreprenør, vil kommunen kunne bli stilt ansvarlig dersom vilkårene for det er 

oppfylt. Man har hatt en sak, hvor en huseier har rettet et økonomisk krav mot kommunen som 

følge av at vi har vært inne på eiendommen og skiftet ut en stikkledning. At slike krav rettes 

mot kommunen på grunn av at man har tatt på seg en oppgave for huseier, medfører derfor 

bruk av tid og ressurser som kunne vært unngått dersom kommunen ikke hadde gjort det. 

Videre vil dette utgjøre en økonomisk risiko dersom huseier skulle få medhold i sitt 

økonomiske krav mot kommunen.  

  

Kommunens rolle som mellomledd mellom entreprenør og huseier innebærer derfor en ekstra 

økonomisk risiko.  

  

Stikkledningsavtale og avtaleinngåelse  

 

Omlegging, nyetablering eller utbedring av privat stikkledning skjer med grunnlag i skriftlig 

avtale mellom huseier og kommunen. Før man kan starte opp arbeidet med å anlegge de 

private stikkledningene, er man derfor avhengig av å ha fått inn stikkledningsavtalene i signert 

form.  

 

Dette er imidlertid en oppgave som koster kommunen både tid og penger i form av kontakt, 

informasjon og oppfølging i forbindelse med kontraktsinngåelse av hver enkelt 

stikkledningsavtale. Det er i hovedsak ansvarlig prosjektleder som står for denne oppfølgingen, 

i noen tilfeller med bistand fra jurist. Det dreier seg ofte om et betydelig antall 

stikkledningsavtaler som skal følges opp og inngås.  Til eksempel ble det i forbindelse med 

prosjekt på Nymoen-Hen inngått 91 stikkledningsavtaler med et tidsforbruk for prosjektleder 

på ca 300 timer.  

  

Å påta seg arbeidet med å anlegge private stikkledninger innebærer betydelig merarbeid for 

kommunen.    

 

Krav til presist avtaleverk  

 

Ved at kommunen tar på seg oppdraget med å anlegge private stikkledninger, vil dette ha 

grunnlag i en privatrettslig avtale mellom huseier og kommunen. Kommunen engasjerer 

entreprenør som gjennomfører oppdraget på vegne av kommunen. I de enkelte 

stikkledningsavtalene, blir det angitt en omtrentlig kostnadspris for arbeidet i forbindelse med 

omlegging, etablering eller utbedring av stikkledning(er).  

 



- 

I og med at kommunen forskutterer de faktiske kostnadene overfor utførende entreprenør, er 

det derfor viktig at stikkledningsavtalen er utformet på en måte som gjør at man også fanger 

opp eventuelle uforutsette merkostnader. Erfaringer med stikkledningsavtalene som er benyttet 

i gjennomførte prosjekter, er at de ikke nødvendigvis gjør det.   

  

Dersom man ønsker å videreføre en ordning hvor kommunen påtar seg å anlegge private 

stikkledninger, er det derfor viktig at man kvalitetssikrer avtaleverket som danner grunnlag for 

arbeidene.  

  

Utfordringer knyttet til innfordring av kostnader:  

  

Kostnadene knyttet til omlegging, nyetablering eller utbedring av privat stikkledning kan 

utgjøre relativt betydelige beløp. I enkelt tilfeller kan huseiere, til tross for inngått skriftlig 

avtale med kommunen, oppleve vanskeligheter med å betale sluttsummen for arbeidet.  

 

Årsakene til dette kan være mange, men vi har til eksempel erfaring med at huseiere har frafalt 

i tiden mellom kontraktsinngåelse og ferdigstillelse. I slike tilfeller kan vi i verste konsekvens 

ikke få dekket kostnadene vi har forskuttert. Manglende betalingsevne og vilje skaper også 

utfordringer knyttet til å drive inn igjen beløp vi har forskuttert. Vi har også mottatt 

henvendelser vedørende betalingsutsettelse mot pant i eiendommene.  

 

Bakgrunnen for henvendelsene, er formannskapets vedtak av 20, januar 1992, hvor man gir 

anledning til å fatte vedtak om betalingsutsettelse for tilkoblingsavgift og anleggsbidrag for 

pensjonister og trygdede. Kommunen har derfor blitt nødt til å bruke tid og ressurser på 

oppfølging av disse sakene.  Det er fremmet en egen sak til kommunestyret hvor det forelås å 

oppheve vedtaket fra 1992. Saken ble behandlet i kommunestyret sak 63/17 01.juni 2017 hvor 

det ble fattet følgende vedtak:  

  

1. Vedtak av 20.januar 1992 av Ringerike formannskap om utsettelse med betaling av 

anleggsbidrag og tilkoblingsavgifter – renteberegning / indeksregulering oppheves  

2. Kommunestyret ber om at rådmannen fremmer sak som belyser hvilke muligheter / 

handlingsrom kommunen har for å etablere sosiale ordninger ved innkreving av 

gebyr/tilkoblingsavgift for offentlig vann/kloakk.  

  

Punkt 2. i vedtaket følges opp av skatt og avgiftskontoret.  

  

  

Alternative løsninger med stikkledninger:  

  

Erfaringsmessig er ordningen Ringerike kommune praktiserer, med å påta seg å anlegge 

private stikkledninger, ikke særlig utbredt i andre kommuner. En tilsynelatende vanlig praksis, 

er å overlate anlegg og tilkobling av de private stikkledningene til huseierne selv.  

 

Dersom dette ikke gjøres frivillig, vil man i medhold av forurensingsloven kunne ha anledning 

til å pålegge huseier å koble seg på offentlig hovedledning for egen regning. Dette blir i enkelte 

tilfeller praktisert i kommunen i dag, i de tilfeller man ikke har kommet til enighet om en 

stikkledningsavtale mellom kommunen og huseier.  

  



- 

En ordning hvor ansvaret for å gjennomføre de nødvendige tiltakene på private stikkledninger 

beholdes hos den enkelte huseier, vil definitivt redusere risikoen, merarbeidet og kostnader for 

kommunen.  

  

Manglende vilje til å etterfølge anmodning om å koble seg til hovedledning, vil som nevnt 

kunne følges opp av kommunens forurensningsmyndighet. Dersom man ønsker å videreføre 

dagens praksis, anbefales det å revurdere hvorvidt kommunen skal forskuttere kostnader.  

  

Rådmannens vurdering: 

  

Rådmannen ser at dagens praksis hvor kommunen bistår og forskutterer arbeidene med 

etablering av private stikkledninger, fører til betydelig merarbeid og innebærer en økt risiko i 

forhold til avtaleverket. Rådmannen vil derfor anbefale at Ringerike kommune fremover kun 

forholder seg til etablering av kommunale hovedledninger og legger til rette for 

tilknytningspunkt for private stikkledninger for vann og avløp. Huseiere bekoster og sørger 

selv for etablering av stikkledninger til offentlig vann- og avløpsledning. 

  

I de tilfeller hvor kommunen selv rehabiliterer / sanerer eksisterende stikkledninger som er 

tilknyttet offentlig nett må kommunen koste ny tilknytning slik som praksis er i dag.  

 

Rådmannen vil viderer anbefale at kommunen blir forutsigbar i forhold til kostnad som en 

huseier normalt må påregne å bruke på stikkledninger. Det anbefales at maks grensen for 

kostnader som en huseier må påregne å dekke settes til 3G. Dette skal dekke 

entreprenørkostnader og prosjektering. Ved uforholdsmessige kostnader over 3G, kan gis 

fritak for tilknytning til offentlig vann og avløpsnett etter søknad. Dette bør hjemles i 

gebyrreglementet for vann og avløp.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Konst. kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Jostein Nybråten 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2073-1   Arkiv:   

 

 

Utbyggingsavtale Søndre Kirkemoen Hallingby  

Godkjenning av utbyggingsavtale 
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale for «Søndre Kirkemoen» mellom Sandvold boliger 

As og Ringerike kommune vedtas. 

 

2. Ringerike kommune overtar vederlagsfritt til fremtidig drift og 

vedlikehold kommunaltekniske anlegg som er angitt i utbyggingsavtalen. 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Sandvold boliger as skal bygge ut området «Søndre Kirkemoen» nord for Kivi butikken på 

Hallingby. Dette utgjør området gnr/bnr 274/5. I den forbindelse er det ført forhandlinger 

mellom Sandvold boliger as om utbyggingsavtale for etablering av nødvendig infrastruktur for 

området. 

Reguleringsplanen for «Søndre kirkemoen» ble vedtatt 10.12.2015 i kommunestyret sak 

150/15.   

Området som det skal bygges på er regulert til boligområdet. Det er også regulert inn veier, 

friområdet og lekeplass. 

 

Utbyggingsavtalen innebærer kommunal overtagelse av veier inkl. gatelys, vann- og 

avløpsledninger. Vann- og avløpsledninger tilknyttes eksisterende ledningsnett i tilstøtende 

boligområde. Tiltakene opparbeides og bekostes av utbygger, og overtas vederlagsfritt av 

kommunen til fremtidig drift og vedlikehold. Kommunen kan gjennom avtalen stille krav til 

kvalitet og utførelse av tiltakene. 

 

Fellesarealer som ikke overtas av kommunen, skal være private og overtas av huseiere innenfor 

området i fellesskap til fremtidig drift og vedlikehold. Utbygger sørger for overdragelse av 

private anlegg til huseierne. 



- 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Gjeldende reguleringsplan nr. 0605_396 detaljregulering for Søndre Kirkemoen, som er grunnlaget 

for utbyggingsavtalen, ble vedtatt av kommunestyret 10.12.2015 

 

Høring  

 

Utbyggingsavtalen har vært ute på høring i 30 dager. Det har ikke kommet inn 

høringsmerknader til utbyggingsavtalen. 

 

Økonomiske forhold 

 

Utbyggingsavtalen forutsetter at alle tiltak i avtalen skal bekostes av utbygger. Tiltakene skal 

dermed utføres uten investeringskostnader for kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Utbyggingsavtalen mellom utbygger og kommunen ivaretar at området utvikles i henhold til 

den vedtatte reguleringsplanen. Rådmannen ser positivt på at tiltakene i utbyggingsavtalen 

gjennomføres, slik at boligområdet kan etableres. 

 

Utbyggingsavtalen er i tråd med lignende avtaler, og sikrer at tiltakene blir gjennomført i 

henhold til kommunens krav. 

 

Rådmannen anbefaler på grunnlag av dette at forslag til utbyggingsavtale vedtas. 

 

 

Vedlegg 

 

- Utbyggingsavtale  

- Plankart 

- Reguleringsbestemmelser 

 

 

 Ringerike kommune, 08.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Jostein Nybråten 

 

 

 

 



- 
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396 d etaljregulering for Søndre Kirkemoen. Ringerike kommune . Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

RI N GER I KE KOMM U NE

R EGULE RI NG SB E S TE MM EL S ER
0605_ 3 9 6 DETALJREGULERING FOR SØNDRE KIRKEMOEN

Uta rb ei d et av Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS, 13.4.2015
Si s t r e v i d e r t 10 .11 .15

1 . g a n g s b e h a n d li n g i hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 08.06.15, sak 43/15
O f f e n tlig h ør i n g 18.06.15 – 24.08.15
2 . g a n g s b e h a n d li n g i p la n u t v a l g et 30.11.15, sak 84 /15
2. gangsbehandling i f o r m a n n s k a p et 01.12.15, sak 125 /15
Ve d tatt a v k o m m u n e st y r et 10.12.15, sak 150 /15

E n dr i n g s l i ste:

Nr E n dr i n g D ato S i g n .

1 . R e g u l e r i n g s f o r m å l

Omr å d e t som e r re g ule r t e r inn e n f or d e n re g ule r i n g s g r e nse som e r vist på
p lank a rt e t. Omr å d e t r e g ule re s t i l fø l g e n d e f o r m å l ( plan - og bygningsloven § 12 ) :

- § 12 - 5.1 Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse , BFS1 - 4
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse , BKS1 - 4
Boligbe byggelse – blokkbebyggelse, BBB
Forretninger, BF
Felles gårdsplass , f_ BGP
Felles lekeareal, f_ BLK1 - 2

- § 12 - 5.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Offentlig v eg, o_SV1 - 2
Felles og privat k jøreveg, f _ SKV1 - 2 og SKV3
Offentlig og felles f ortau, o_ SF1 - 4, f_ SF5
Offentlig g ang - / og sykkelveg, o_ SGS1 - 5
Offentlig a nnen veggrunn - grøntareal, o_ SVG1 - 12
Parkering, SPA1
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- § 12 - 5.3 Grønnstruktur
Grønnstruktur , G 1 - 4
Park, GP

- § 12 - 6 Sikrings soner
Frisikt , H 140_1 - 5

§ 2. F e l l e s b e s te mm e l s er

1. Kulturminn e r
D e rsom d e t und e r a nl e ggsa r b e ider skulle f ra mko m me a uto m a t i sk f re d e t e k u l t u r m i nn e r,
må a rb e ide n e i henhold t i l ku l turminn e loven, str a ks s t a nses o g f y lkeskommun e n
v a rsl e s.

2. Univ e rs e ll utfo r m i n g
D e t skal l e g g e s ve k t p å u nive r s e ll utfo r m i n g , sl i k a t alle a l l ment t i l g je n g e l i g e a nl e gg
innen f o r b å de of f e nt l ige v e g a n l e gg o g de p riv a te b y gg e o m r å d e ne s k a l u t fo r mes sl i k a t de
k a n b e n y t t e s på l i ke vi l k å r a v så m a n ge som mu l i g .

§ 3. Bebyggelse og anlegg

§ 3.0 F e l l e s b e s te mme lser
1. B y gg e g r e nse
B y gni n g e r s k a l p l a sse re s innen f or b y gg e g re nse. B y gg e g re ns e r e r vist på p l a nk a rt e t.

2. B y gg e søkn a d
V e d b y gg e søkn a d s k a l f ø l g e n d e være dokument e rt:

Husplass e ri n g , b e b y gg e l s e ns a r t o g utfo r m i n g , t i lpasning t i l o m g ivel s e n e , p lanl a g t
g j e rde med h ø y de o v e r 0,5 met e r o g ut n y t t e lse a v u b e b y gd a r ea l.

S a m m e n med søkn a d om t i l tak, sk a l det inns e nd e s:
Utomhusplan som vis e r hv o rd a n d e n u b e b y gde d e len a v to m ta sk a l be h a n dles,
hvo r d a n e ksi s te re nde v e g e tas j on skal b e holdes o g hvo r d a n n y v e g e t a sjon s k a l
e tabl e r e s. U to m huspl a n sk a l dokument e re a t p a rkerin g somr å d e r er tilr e t t e l a g t f or å
sikre t r a fikksikke r h e t for g åe n d e o g s y klende in n a d på p a rk e r in g s a r ea le n e .
Eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad.

Utomhusplan e n sk a l u t a r b e ides i m å l 1: 500 og vise kotes a tt d e taljp l a s s e ring a v
b e b y gg e lse, p a rk e ri n g , v e i e r o g te r r e n g e n d ring e r .

Fa s a d e oppriss som viser f a r g e b ruk, m a te r i a lva l g o g vindusplass e ri n g .

3. P a rk e ri n g s d e kni n g
P a rk e ri n g sdek n i n g skal v ære i t r å d med kommun a le p a rkerin g s fo r skrift e r. D e t t e g jeld e r
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o g s å s y kk e lp a rk e ri n g .

4. Ut f o r m i n g , plas s e ri n g og h ø y de p å g je r d e
Gj e rde t i l l a tes opp f ø r t, m e n sk a l i kke være t i l h i nd e r f or sikt i u t kjørsle r , v e g k r y ss osv.
I f r is i ktsone som e r vist på pl a nk a rt, s a mt i øvrige k r y ss o g i u t kjørsle r , k a n gje r de ha
h ø y d e inn t il 0,5 m eter . Gje r de skal plass e r e s i nab o g re nse o g k a n utenom f risik t sone h a
h ø y d e inn t il 1 m eter . I n n g j e rding a v t o m t e ne må a nmeld e s t i l d e t f a ste utva l g f or
plan s a k e r, som sk a l g odkjen n e g je r d e rs pl a s s e rin g , h ø y d e , konstruksj o n og f a r g e .

5 . Radon
D e t skal g jennom f ø re s b y gni n g smess i g e t i l t a k for å re dus e re inn t r e n g i n g a v r a do n g a ss i
n y e b y gni n g e r - så f r e mt d e t i kke f or d e n e nk e l t e to m t e r g jennom f ø r t r a donun d e rsøk e lser
a v b y gg e g r unn e n som dok u ment e r e r a t dette ikke e r nødv e ndi g .

6 . V A - a nl e gg
D e t skal v æ re m i ni m um 4 m e te r s avst a nd f ra ko m munens V A - ledni n g e r o g si g n a lkabl e r
til b y gni n g e r o g fa ste konst r uksjon e r. H vis b y gg/ko n struksjon e r kommer i konflikt m e d
e ksi s te re nde V A - a n l e g g , skal ut b y gg e r b e koste f l y t t ing a v dis s e .

7. Støy
Tiltak skal utføres slik at støyverdiene er i henhold t i l T - 1442 (2012) ” R e tn i n g sl i nje f or
b e h a ndl i ng a v st ø y i a re a l planl e g g i n g”.

8. Tilgjengelighet – Universell u tf orming
Det skal legges vekt på universell utforming, slik at bygg og anlegg innenfor
byggeområdene kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig.

§ 3 .1 Boliger - Frittliggende småhusbebyggelse. BFS1 - 4. (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
På områdene B F S1 - 4 kan det oppføres frittliggende småhusbeby ggelse med tilhørende
parkering, i form av eneboliger og/eller kjedede eneboliger.

3 .1.1. Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 5)
Maksimal møne h øyde skal være 9 m eter over eksisterende terreng rundt vegglivet.
Tillatt utnyttelse % BYA=30 %.

3.1.2. Boder og lignende
Mellom bygningene og gårdsrommene kan det plasseres boder, porter og mindre
takoverbygg.

3.1.3. Utforming
Takformen skal være sal tak.

3.1.4. Adkomst
Adkomst er kun tillatt fra SV 3 og 4.
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3.1.5. Tomteoppdeling.
Innen områdene kan grunnen deles i tomter etter en felles situasjonsplan .

3.1.6. Grunnforhold.
Områdene kan ikke bebygges før grunnforholdene er undersøkt. Fundamentering og
kjellerløsninger skal være i hht faglige vurderinger.

§ 3.2 Boliger - Konsentrert småhusbebyggelse. BKS1 - 4. (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
På områdene BKS1 - 4 kan det oppføres konsentrert småhusbeby ggelse med tilhørende parkering,
i form av rekkehus, kjedede boliger og/eller flermannsboliger.

3 .2.1 . Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 5)
Maksimal møne høyde skal være 9 m eter over eksisterende terreng rundt vegglivet.
Tillatt utnyttelse % BYA=4 5 %.

3.2.2. Adkomst
Adkomst er kun tillatt fra SV3 og 4.

3.2.3. Tomteoppdeling .
Innen områdene kan grunnen deles i tomter etter en felles situasjonsplan.

3.2.4. Grunnforhold.
Områdene kan ikke bebygges før grunnforholdene og grunnvannstand er undersøkt.
Fundamentering og kjellerløsninger skal være i hht faglige vurderinger.

§ 3.3 Boliger - Blokkbebyggelse. BBB. (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
På området BBB kan det oppføres blokk bebyggelse med tilhørende parkering.

3 .3.1. Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 5)
Maksimal høyde skal være 9 m eter over eksisterende terreng rundt vegglivet.
Tillatt utnyttelse % BYA= 40 %.

3.3.2. Utforming
Takformen skal være flatt tak .

3.3.3. Grunnforhold
Områdene kan ikke bebygges før grunnforholdene og grunnvannstand er undersøkt.
Fundamentering og kjellerløsninger skal være i henhold til faglige vurderinger.
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§ 3.4. Forretninger. BF. (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
På området BF kan det oppføres forretninger med tilhørende parkering, snuplass og vareinntak .
Det settes ingen begrensninger i type forretninger, bortsett fra kjøpesenter som ikke tillates
oppført her.

3 . 4 .1. Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 5)
Maksimal høyde skal være 8m over eksisterende terreng rundt vegglivet.
Tillatt utnyttelse % BYA= 5 0 %. I utnyttelsesgraden inngår ikke asfalterte flater.

3.4.2. Utforming
Takformen skal være flatt tak.

3.4.3. Støytiltak
I grensa mellom område ne BF og G1 kan det set tes støyskjerm. Skjermens høyde f astsettes
ved byggesøknad i område BF.

§ 3 .5 . Felles lekeplass f_BLK1 - 2. (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Område ne f_ BLK1 - 2 er felles lekeplass er for boligene i nnen planområdet .

Lekeplassen e kan opparbeides både med myke og harde flater, og skal møbleres med lekedyr ,
sandkasse, huskestativ og sitteplasser. I grensene mot naboer skal de gjerdes inn med inntil 1,5
m eter høyt tett e gjerde r .

§ 3 . 6 . Felles gårdsplass. f_BGP . (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Området f_ BGP er felles gårdsplass for B BB . Området skal også væ re atkomstområde for
område BBB . På arealene kan det oppføres garasjer og biloppstillingsplasser. Flatene kan
opparbeides med hardt dekke.

§ 4. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 4.0 F e l l e s b e s te mme ls e r f or samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
1. F o r mål
Omr å d e ne s k a l n y t t e s t i l fo r mål veger, kjøreveger , fortau, gang - /sykkelveger, annen
veggrunn - grøntareal og parkering .

2. T e kniske plan e r
Anl e gg som kom m un e n skal ov e rta o g ha v e dl i k e hold av sk a l u t fø re s i he n hold t il plan e r
som på f o r h å nd e r g odkjent a v kom m un e n.

3. V e g stand a rd
V e i m e d t i lhør e nde a vkj ø rsl e r o.l . sk a l v æ re utfo r m e t m e d e n st a nd a rd som d e t f re m g å r a v
kom m un a l t e knisk v e inorm ut g i t t av N o r ske K o m mune r s S e ntr a lfo r bund 1 981, e l l e r b e d r e .

4. Avkjø r in g sf o rhold
Avkjø r sler skal være i h e nhold t il kom m un a l no r m.
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5 . Fa rtsd e m p e re
D e t kan e tab l e r e s f a rtsd e mpende t i l t a k i veib a n e n.

6 . Ut f ø re lse a v te r r e n g b e h a ndl i ng
T e r re n g som e r berø r t av ut b y ggi n g skal g is pa r k m e ss i g slu t tbeh a ndl i n g .

§ 4.1 V e g
1. Re g ul e rin g s fo r mål
Omr å d e o_ SV1 sk a l n y t tes til of fe nt l i g v e g .
Omr å d e o_ SV2 sk a l n y t tes til offentlig v e g .
Områdene f_ SV3 og 4 skal nyttes til felles veger for tilstøtende byggeområder .

§ 4.2 K j ø re v e g
1. Re g ul e rin g s fo r mål
Omr å d e f _ SKV1 og 2 sk a l n y t tes til of fe nt l i g k j ø re v e g .
Område SKV3 skal nyttes til privat kjøreveg.

§ 4. 3 Fortau
1. Re g ul e rin g s fo r mål
Omr å d e ne o_ S F 1 - 4 sk a l n y t tes til of fe nt l i g fortau .
Omr å d ene f_ SF 5 sk a l n y t tes til felles fortau.

§ 4.4 Gang - /sykkelveg
1. Re g ul e rin g s fo r mål
Omr å d e ne o_ SGS1 - 5 sk a l n y t tes til of fe nt l i g e gang - /sykkelveg er .

§ 4.5 Annen veggrunn - grøntareal
1. Re g ul e rin g s fo r mål
Områdene o_ S VG 1 - 12 skal benyttes til offentlig annen veggrunn - grøntareal. Områdene skal
tilsås og behandles parkmessig.

I områdene o_ SVG9, o_ SVG11 og o_ SVG12 skal det oppføres støyskjerm/ - voll. Høyde n skal
være inntil 3 m eter over høyden til tilstøtende E16. Høyden fastsettes endelig ved
byggesøknader i feltene for boligbebyggelse.

§ 4.6 Parkering
1. Re g ul e rin g s fo r mål
Område SPA1 skal benyttes til privat parkering.

§ 5 . Grønnstruktur

§ 5.1 Grønnstruktur
1. F o r mål
Omr å d e ne G1 - 4 s k a l n y t t e s t i l fo r mål grønnstruktur .
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2. B ruk
Områdene kan opparbeides med stedegne planter og trær.

§ 5.2 Park
1. F o r mål
Omr å d e GP s k a l n y t t e s t i l fo r mål park .

2. B ruk
Dersom o mrådet skal opparbeides med ny vegetasjon, skal vegetasjonen være stedeg en .

§ 6 . Hensynssoner

§ 6.1 Sikringssoner
1. F o r mål
Omr å d e ne H140_1 - 5 e r a vs a tt t i l sikringssone frisikt i fo r bindel s e m e d vegkryss .

2. B ruk
I frisiktsonene skal anlegg eller vegetasjon ikke være høyere enn 0,5 m eter over tilliggende
veggrunn .

§ 7 . R e k k ef ølg eb e s t e m m e ls er

1. Tilknytning til offentlige v ann - og avløpsanlegg
D e t kan ikke g is byggetillatelse for b y gni n g e r f ør kommunen har godkjent at
tilknytning til slike anlegg kan skje .

2 . Ut b y ggi n g s a vtale o g godkjenning a v t e kniske p lan e r
D e rsom kom m un e n sk a l ov e rta tekniske a nl e g g , må ut b y ggi n g s a vtale o g g odkjenni n g a v
tekniske plan e r m e l l om u t b y gg e r o g kom m un e n f o r e l i gge , f ør d e t g is i g a n g s e t t in g st i l l a telse for
dis s e a nl e g g e n e .

3 . B r a nn v a nn
D e t kan ikke g is i g a n g s e t t i n g st i l l a telse for b y gni n g e r f ør d e t er dokumen t e r t at
b ra nnv a nnf o r s y ningen ti l f re dss t i l ler br a nn v e s e n e ts kr a v.

4. Grunnforhold
Det gis ikke ramme - og/eller igangsettingstillatelse for BFS, BKS og BBB før grunnforhold og
grunnvannstand er undersøkt, og eventuelle krav satt som følge av utredningene oppfylles.
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5 . Fortau og g a n g - / s y kk e lve ger
O_ SF1, 2 og 5 og o_ SGS1 med tilhørende sideanlegg (annen veggrunn - grøntareal) skal
opp a r b e ides innen d e t g is b r uksti l lat e lse for n y b y gg innen BF og/eller BBB .

O_ SF3 - 4 og o_ SGS2 - 5 med tilhørende sid eanlegg (annen veggrunn - grøntareal) s kal opparbeides
innen d e t g is b r uksti l lat e lse for n y b y gg innen BKS1 - 4 og/eller BFS1 - 4 .

6 . Fotgjengerfelt Gamle Ådalsvei
Det må opparbeides fotgjenger felt over Gamle Ådalsvei mellom o_ SF1 og eksisterende gang - og
sykkelvei på vestsiden av Gamle Ådalsvei før det kan gis brukstillatelse for bygninger i
planområdet.

7 . S t ø y
S t ø y på utepl a ss og uten f o r r om m e d s t ø y følsom bruk ikke s k a l ove r skride 55 d B . Innendørs
støynivå i støyfølsomme rom skal ikke overskride Lekv=30 dBA.

D e t kan ikke g is b r uksti l lat e lse for b y gg e - o g a n l e g g st i l t a k innen f or re g ule r in g splan e n før
nødvendige st ø y t i l t a k mot støy fra E16 e r pl a nl a g t o g gjennom f ø r t. Jfr støyrapport av
15.4.2015.

Tiltak skal utføres slik at støyverdiene er i henhold t i l T - 1442 (2012) ” R e tn i n g sl i nje f or
b e h a ndl i ng a v st ø y i a re a l planl e g g i n g” .

S t ø y på hv e r e nk e lt bol i g e iendom skal dokumenteres ved byggesøknad . Om nødvendig skal
utføres tiltak på bygninger for å innfri støygrensene i 2.etg .

Støy fra butikkvirksomheten og medfølgende kjøretøy skal doku menteres ved byggesøknad for
BF , og avbøtende tiltak skal gjennomføres.

8 . Univ e rs e ll utfo r m i n g
F ør d e t g is i g a n g s e t t i n g st i l l a telse for b y gg e t i l t a k , k r e v e s det utomhuspl a n s o m doku m e nte re r a t
o f f e nt l ig t i l g je n g e l i g e o m r å d e r som b e rø re s a v t i l t a k e t er unive r s e lt utfo r m et .

9 . Lekeplasser
F ør det gis brukstillatelse for boligene innen planområdet skal lekeområdene f_ BLK1 og
f_ BLK2 være opparbeidet i henhold til § 3.5 .

10 . Grøntområde parkareal GP
F ør det gis brukstillatelse for forretning i felt BF skal parkområdene GP være opparbeidet.























 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/1016-105   Arkiv: L12  

 

 

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 

Klagebehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Bjarne og Lisa Olsen 

Høyås, datert 28.01.19 til følge. 

 

2. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Hans Anton Støen, datert 

27.01.19. til følge. 

 

3. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Jørgen Bergsund og Marthe 

Kihle, datert 28.01.19 til følge. 

 

4. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Svelviksand AS, datert 

22.01.19 til følge. 

 

5. 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 Oslo og Viken med følgende uttalelse: 

 

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

saksframlegg.» 

 

6. Klagene gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningslovens § 42) 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunestyre vedtok 30.11.18 sak 154/18 0605_354 Områderegulering for Ringerike 

vannverk Kilemoen. Hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden Ringerike 



- 

vannverk Kilemoen. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn fire klager på 

vedtak, derav tre som har bedt om utsatt iverksettelse, jf. forvaltningslovens § 42.  

 

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. 

 

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 fire partene i saken: 

 

Klager: Påklagede forhold: 

Bjarne og Lisa Olsen 

Høyås, datert 28.01.19 

Forbud mot uttak av grus, forbud mot nydyrkning og beiting, 

forbud mot lagring/opplasting av tømmer, forbud mot ny 

bebyggelse. Anmoder om at klagen gis oppsettende virkning, 

jf. fvl. § 42. 

Hans Anton Støen, datert 

27.01.19 

Krav om at grunneier skal gjennomføre konsekvensutredning 

og detaljregulering for å kunne ta ut grus på eiendommen. 

Mangelfull risiko- og sårbarhetsanalyse som grunnlag for 

soneinndeling i områdereguleringen. Anmoder om at klagen 

gis oppsettende virkning, jf. fvl. § 42.  

Jørgen Bergsund og 

Marthe Kihle, datert 

28.01.19 

Manglende informasjon og dialog underveis i planprosessen 

fra Ringerike kommunes side, det stilles spørsmålstegn ved 

saksgangen. Gnr. 51, bnr. 1 båndlegges ytterligere grunnet 

endret arealformål – Naturformål LNA. Restrisksjoner knyttet 

til sandfuruskog. Restriksjoner knyttet til uttak av grus. 

Anmoder om at klagen gis oppsettende virkning, jf. fvl. § 42. 

Svelviksand AS, datert 

22.01.19 

Er bekymret for at en endring fra LNF til LNA vil gjøre at 

grusressursen blir utilgjengelig for eventuell fremtidig 

utvinning.   

 

Rådmannen kan ikke se at det er grunnlag for å gi utsatt iverksettelse jf. forvaltningslovens § 

42.  Det skyldes at man ikke kan risikere at grunnvannet blir forurenset under den tid det tar å 

få klagen behandlet, da hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for 

Ringerike vannverk Kilemoen. Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er 

utarbeidet og vedtak av plan hjemler denne etter plan- og bygningsloven.  

Rådmann fikk kunnskap om at det fra forslagstillers side ikke var planlagt tiltak før klagens 

endelige avgjørelse. Rådmann så derfor ikke grunn til å fremme egen sak om utsatt 

iverksettelse på tidligere tidspunkt.  

 

Rådmannen opprettholder sine vurderinger slik de fremgår av saksframlegg ved 2. gangs 

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

klagene til følge, sendes saken til Fylkesmannen i Oslo og Viken 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.  

 

Rådmannens tolkning av klagene samt tiltakshavers og rådmannens kommentarer  



- 

Noen av 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 4 partene i saken. 

 
Rådmannens tolker klagene til å 

inneholde følgende momenter: 

Uttalelse fra 

Utbyggingsavdelingen 

Ringerike kommune som 

tiltakshavere  

Rådmannens kommentarer til klagene 

1. Svelviksand AS, datert 22.01.19 

 

1) Svelviksand AS føler bekymring for at 

området nord for deres reguleringsplan på 

gnr. 51/1 er endret fra formål LNF til 

LNA og vil med dette påklage endringen. 

NGU har rangert hele grusforekomsten på 

Kilemoen som nasjonalt viktig. De er 

bekymret for at grusressursen gjøres 

utilgjengelig for evt. fremtidig utvinning. 

Det bemerkes at å endre formål fra LNF 

til LNA fraviker fra prinsippet for 

reguleringsplanens hensikt om å ivareta 

drikkevannssikkerhet ved å legge en 

tilleggsbegrensning på området. 

 

 

 

1) Vannverkseier mener at 

endring av formål i plan fra 

LNF til LNA er 

sammenfallende med formål 

med plan. 

 

 

 

 

1) Det fremkom ved høring og offentlig ettersyn at det 

ligger naturtype A-lokalitet som vil legge begrensninger 

på bruken av området. Som det fremgår av 

Fylkesmannens uttalelse er dette tungtveiende hensyn 

som også sikres gjennom annet lovverk. 

 

Rådmannen viser til svar fra rådgiver hos fylkesmannen 

13.03.19 på spørsmål fra Ringerike kommune vedrørende 

båndlegging av område med Sandfuruskog. Herav 

fremgår det bl.a.:  

KU-forskriften etter plan- og bygningsloven § 4-2 har 

krav om innhenting av kunnskap og innleggelse av KU-

data i offentlige databaser. De aktuelle naturtypene har 

blitt avgrenset gjennom KU for utvidelse av sanduttak på 

Kilemoen og på Hensmoen.  

I fakta-arket for hver naturtype i Naturbase er beskrivelse 

av feltarbeid, resultater og hvilke vurderinger kartlegger 

har lagt til grunn for verdisettingen. Kartleggingen er 

gjennomført etter godkjent metodikk (DN-håndbok 13), 

resultatet er kvalitetssikret av Fylkesmannen og vurdert til 

å være av god kvalitet.  
Etter miljøinformasjonsloven og offentleglova og de 

retningslinjer vi har for naturtypedata, skal 

Fylkesmannen da sende denne miljøinformasjonen videre 

for publisering i Naturbase. Denne prosessen kan ikke 

grunneier påvirke.  

Det er bestiller av kartlegginga som kan velge å 

informere grunneier om kartlegging og/eller resultater. 

Ellers henvises det til Naturbase og andre offentlige 

databaser, hvor oppdatert miljøinformasjon gjøres 

tilgjengelig for allmennheten.  

Jeg kjenner til at etter Norsk PEFC Skogstandard, så skal 

nye naturtyper med A-verdi undersøkes av biolog før evt. 

hogst. 

 

Rådmann ser at Ringerike kommune må forholde seg til 

de krav som stilles som følge av endringer lagt inn i 

Naturbasen.  

 

2. Hans Anton Støen, datert 27.01.19 

 

Hans Anton Støen har to hovedmomenter 

som påklages:  

 

1) Krav om at grunneier skal gjennomføre 

konsekvensutredning og detaljregulering 

for å kunne ta ut grus på eiendommen.  

 

2) Mangelfull risiko- og sårbarhetsanalyse 

som grunnlag for soneinndeling i 

områdereguleringen.  

 

3) Ber om utsatt iverksettelse. 

 

 

 

 

1) Viser til Rådmannens svar 

 

2) Risiko og 

sårbarhetsanalyse som 

grunnlag for soneinndeling er 

utført etter gjeldende 

retningslinjer fra NGI / NGU 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS) er utarbeida av en 

arbeidsgruppe i Ringerike 

kommune. 

Det er også utarbeida en 

beredskapsplan med 

utgangspunkt i ROS-

analysen. 

Beredskapsplanen er todelt, 

og består av en administrativ 

del og en operativ del. ROS-

analyse 

og beredskapsplanens 

operative del er unntatt 

 

Punkt 1) og 2) svares ut i eget vedlegg.  

 

3) Hovedformålet med planarbeidet er å sikre 

drikkevannskilden for Ringerike vannverk Kilemoen. 

Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er 

utarbeidet, og kommunen ønsker å hjemle dette i en 

reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Rådmannen 

anbefaler ikke å gi oppsettende virkning. Det skyldes at 

man ikke kan risikere at grunnvannet blir forurenset under 

den tid det tar å få klagen behandlet, da hovedformålet 

med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for 

Ringerike vannverk Kilemoen. 

 



- 

offentlighet jf. 

offentlighetsloven § 21. 

3. Lisa og Bjarne Olsen Høyås, datert 

28.01.19 

 

Gnr. 52, bnr. 2 og 3 i Ringerike kommune 

ligger innenfor det som i vedtatt 

reguleringsplan er sone 1, 2a og 2b. på 

eiendommen drives både jord- og 

skogbruk. Endringer i sonene har medført 

at gnr. 52, bnr. 2 og 3 har fått et økt areal 

på ca. 46 daa innenfor sone 1 i forhold til 

tidligere klausulering. Ca. 159 daa av gnr. 

52, bnr. 2 og 3 ligger dermed etter vedtatt 

reguleringsplan innenfor sone 1.  

Dette vil kunne få store konsekvenser for 

næringsgrunnlaget for gården i fremtiden. 

 

Olsen Høyås påpeker særlig 3 forbud 

innenfor området som det stilles spørsmål 

til:  

 

1) Forbud mot uttak av grus. 

 

Olsen Høyås stiller spørsmål til hvorfor 

det er lagt inn forbud mot uttak av grus og 

oppføring av bebyggelse i 

reguleringsplanen, og etterlyser en 

begrunnelse for dette. 

 

2) Forbud mot nydyrking og beiting.  

 

Olsen Høyås skriver at et forbud mot 

beitedyr vil påvirke fremtidig 

næringsgrunnlag for gården. Det fremstår 

som uklart for Olsen Høyås hvordan dette 

kravet har oppstått og ser ikke at 

Mattilsynet har stilt krav om dette 

eksplisitt.  

 

3) Forbud mot lagring/opplasting av 

tømmer. 

Olsen Høyås skriver her at dette i 

realiteten vil innebære et forbud mot 

hogst. Det stilles spørsmål til om det er 

riktig å vedta dette forbudet, basert på de 

rapporter som er innhentet.  

 

4) Innenfor sone 2b er det ilagt forbud 

mot ny bebyggelse med unntak av enkle 

bygninger tilknyttet landbruk. Større 

bygninger (bolighus, fjøs etc. i tilknytning 

til eksisterende bebyggelse krever 

godkjenning fra Mattilsynet). 

Høyås kan ikke se at dette forbudet er 

tilstrekkelig godt begrunnet underveis i 

prosessen.  

En slik restriksjon vil vanskeliggjøre/sette 

en stopper for at Høyås skal kunne 

oppføre driftsbygninger knyttet til 

landbruk-, skogbruk, noe som vil være 

uheldig for gårdsdriften. 

 

 

 

 

1) Det vises til 

klausuleringsbestemmelse og 

klausuleringsplan. Grusuttak 

er den mest alvorlige 

forurensningskilden i 

tilrenningsområdet til 

brønnene. Det er derfor satt 

forbud mot uttak av grus i 

sone I og gjort innskjerping 

av restriksjoner på uttak av 

grus i sone II A og II B. Det 

vises videre til 

Drikkevannsforskriften §§ 4, 

12 og 26. 

 

2)  Det er ingen aktivitet med 

beitedyr innenfor 

vannverksområdet i dag. Det 

har heller ikke vært slik 

aktivitet i den perioden som 

vannverket har vært i drift 

siden 1987. 

Grunnforholdene innenfor 

sonene er av en slik 

beskaffenhet at forurensning 

eller annen påvirkning lett når 

grunnvannet. Det vil jo være 

slik at påvirkning fra beitedyr 

henger nøye sammen med 

antall og hvor i sonene det 

beites.  

 

3) Det er ikke lagt forbud mot 

hogst eller tynningshogst 

innenfor sone 1. Det er 

imidlertid gitt føring på hvor 

man har lov til å lagre 

tømmer og laste det videre 

over på transport biler for 

tømmer. Tømmer må derfor 

fraktes ut av sone 1 før det 

kan lagres og videre 

transporteres på tømmerbil. 

Årsaken er at det er potensielt 

større risiko for forurensning 

ved opplagring og 

videretransport ved bruk av 

maskiner og utstyr 

 

4) Forbud mot ny bebyggelse. 

Det er ikke satt stopper for 

etablering av driftsbygninger 

tilknyttet landbruk / 

skogbruk. I henhold til 

regelverk skal den type 

installasjoner godkjennes av 

Mattilsynet innenfor 

vannverkssonene. 

 

 

 

 

 

 

 

Rådmann viser innledningsvis til anmodning om 

oppsettende virkning.  

Hovedformålet med planarbeidet er å sikre 

drikkevannskilden for Ringerike vannverk Kilemoen. 

Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er 

utarbeidet, og kommunen ønsker å hjemle dette i en 

reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Rådmannen 

anbefaler ikke å gi oppsettende virkning. Det skyldes at 

man ikke kan risikere at grunnvannet blir forurenset under 

den tid det tar å få klagen behandlet, da hovedformålet 

med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for 

Ringerike vannverk Kilemoen. 

 

 

1) Rådmannen vil til dette bemerke at det har vært vurdert 

om det kunne være grunnlag for å redusere omfanget av 

sone 1, men at det i tråd med de anbefalinger som har 

vært gitt fra Asplan Viak AS ikke er funnet grunnlag for å 

kunne gjøre det. Utvidelsen av sone 1 i forhold til 

tidligere klausulering er begrunnet med etablering av 

brønner ved Tjorputten, samt økt fremtidig uttak av 

grunnvann som gir økt hastighet på grunnvannet inn mot 

brønnene og mindre oppholdstid.   

 

Ifølge NGU og Folkehelseinstituttet skal vann i 

grunnvannssonen ved yttergrensen bruke minimum 60 

døgn frem til brønnene under full belastning. 

 

Kommunen har siden 2009 og frem til i dag benyttet 

Asplan Viak AS til å vurdere behovet for restriksjoner og 

soneavgrensning og selskapet har i den mellomliggende 

perioden utarbeidet en rekke rapporter om behovet for 

dette basert på foretatt prøvepumping, og nærmere 

undersøkelser av det aktuelle området.  Det må derfor 

kunne legges til grunn at det foreligger tilstrekkelig 

dokumentasjon på behovet for de vedtatte 

klausuleringsbestemmelsene i reguleringsplanen. 

 

Rådmannen vil til dette bemerke at kommunen her er 

avhengig av å kunne forholde seg til fagekspertisen på det 

aktuelle området hva gjelder 

klausuleringsbestemmelsenes utforming og rekke- vidde. 

Kommunen har fulgt de råd som er gitt av Asplan Viak 

AS som må anses for å være blant de ledende i Norge hva 

gjelder hydrogeologisk kompetanse.   

 

Rådmannen vil også vise til Mattilsynets høringsuttalelse 

til reguleringsplanen der det er fremhevet under pkt. 5 at 

en potensiell forurensning vil kunne ødelegge 

drikkevannskilden, og at de alvorlige konsekvensene 

tilsier at man heller bør velge å fjerne risikofaktorene, enn 

å prøve og redusere sannsynligheten for at uheldige 

hendelser skjer.   

 

2) Forbudet mot beiting i sone 1 er satt ut fra en generell 

vurdering av forurensningsfare. Innenfor denne sonen kan 

infiltrert overflatevann ha en kortere oppholdstid enn 60 

døgn som av Folkehelsemyndighetene er satt som en 

grense for sikker nedbryting av bakterier, parasitter og 

virus. 

For eksempel vil omfattende beiting i nærheten av 

brønnområdene i Dødisgropa og ved Tjorputten kunne gi 

avrenning av vann påvirket av avføring fra beitedyr mot 

brønnene. Dette vannet vil infiltrere i grunnen og bidra til 

grunnvannsdannelse. Oppholdstiden på dette grunnvannet 

kan dermed bli for kort til å oppnå en tilstrekkelig 

nedbrytning av bakterier, parasitter og virus. 

I beiteområder benyttes også ofte foringsplasser som fører 

til en mer konsentrert forurensning og økt fare for 

påvirkning av grunnvannet. 

Beiting i områder med stor umettet sone (sonen over 
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grunnvannsnivået) vil neppe ha innvirkning, men skulle 

man tatt hensyn til dette måtte man delt sone 1 i flere 

soner ut fra tykkelsen på umettet sone. Dette ville ha gjort 

hele klausuleringsplanen uforholdsmessig komplisert. 

Et alternativ kunne vært å utvide sone 0 rundt brønnene 

slik at denne sonen også omfatter 

skråningene ned mot Dødisgropa og de lavereliggende 

områdene rundt brønnene ved Tjorputten. 

Ved en inngjerding av utvidet sone 0 og forbud mot 

foringsplasser innenfor sone 1, kunne man tillatt beiting i 

sone 1. 

 

Med hensyn til nydyrkning viser rådmann til fagkyndig 

konsulents vurdering som sier at oppdyrking medfører 

omfattende bruk av maskiner som gir en viss risiko for 

avrenning av olje og drivstoff. 

Driften av nydyrket areal gir også økt belastning i form av 

bruk av (kunst)gjødsel og kjøring med 

landbruksmaskiner. 

 

3) Innenfor sone 1 er det forbud mot lagring og opplasting 

av tømmer, mens det ikke er forbud mot uttak av ved og 

tømmer. Klager mener denne restriksjonen i realiteten gir 

et forbud mot hogst. 

Forbudet begrunnes med økt fare for forurensning fra 

skogsmaskiner og tømmerbiler. Vi kan ikke se at dette vil 

føre til såpass store ulemper at det blir umulig med 

skogsdrift. Det bør være mulig å 

anlegge lunningsplasser/vedlager etc. utenfor sone 1. Hvis 

dette blir for tungvidt kan man søke om dispensasjon fra 

disse bestemmelsene og få godkjent en egnet plass 

innenfor sone 1 etter nærmere vurdering av 

forurensningsfare. 

For øvrig henvises det til klausuleringsplanen som gir en 

nærmere vurdering av forurensningsfare i tilknytning til 

skogsdrift. 

 

4) Innenfor sone 2B er det forbud mot ny bebyggelse med 

unntak av enkle bygninger tilknyttet landbruk (vedlager, 

skogsbrakker etc.). Begrunnelsen for dette er at nye 

bygninger fører til økt belastning og forurensningsfare 

både i byggeperioden og ved bruk. Det gis imidlertid 

åpning for å 

oppføre bygninger i tilknytning til eksisterende 

bebyggelse forutsatt en godkjenning fra Mattilsynet. 

 

 

4. Jørgen Bergsund og Marthe Kihle 

 

Bergsund / Kihle har bedt om oppsettende 

virkning. 

 

1) Bergsund / Kihle ble lovet tett 

oppfølging og dialog i planprosessen, som 

grunneier med størst areal som blir berørt 

av reguleringen. Det bemerkes at de ikke 

ble varslet til oppstart og heller ikke 

involvert i endring fra Landbruks-, natur- 

og friluftsområde (LNF) til Naturformål 

(LNA), til tross for at den aktuelle 

endringen medfører store konsekvenser 

for gnr. 51/1. Mener det er 

saksbehandlingsfeil når Ringerike 

kommune ikke har involvert grunneierne 

underveis i planprosessen. Spesielt i 

forbindelse med endring fra LNF til LNA. 

 

Gnr. 51 bnr, 1 ligger innenfor det som i 

vedtatt plan er sone 2a, 2b og 3. Endringer 

i sonene har medført at eiendommen har 

fått en større del av eiendommen innenfor 

sone 2a enn det som var tilfelle ved den 

tidligere behandlingen I tillegg er 

omgjøringen av ca. 500 daa av 

eiendommen omgjort fra LNF til LNA i 2. 

 

 

Utbygging er varslet om 

oppsettende virkning. Det 

settes ikke i verk noen tiltak 

innenfor planområdet før 

klagesaken er endelig avklart. 

 

1) Svares ut av rådmann. 

 

2) Vannverkseier er her 

avhengig av å kunne forholde 

seg til fagekspertisen på det 

aktuelle området hva gjelder 

klausuleringsbestemmelsenes 

utforming og rekkevidde.   

Kommunen har fulgt de råd 

som er gitt av Asplan Viak 

AS som må anses for å være 

blant de ledende i Norge hva 

gjelder hydrogeologisk 

kompetanse.   

 

. 

 

 

Rådmann viser innledningsvis til anmodning om 

oppsettende virkning.  

Hovedformålet med planarbeidet er å sikre 

drikkevannskilden for Ringerike vannverk Kilemoen. 

Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er 

utarbeidet, og kommunen ønsker å hjemle dette i en 

reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Rådmannen 

anbefaler ikke å gi oppsettende virkning. Det skyldes at 

man ikke kan risikere at grunnvannet blir forurenset under 

den tid det tar å få klagen behandlet, da hovedformålet 

med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for 

Ringerike vannverk Kilemoen. 

 

1) Det gjøres fra Bergsund og Kihle gjeldende at det er 

begått saksbehandlingsfeil ved at de ikke har vært varslet 

ved oppstart, og at de heller ikke har vært involvert i 

endringen fra LNF-område til Naturformål LNA, til tross 

for at endringen medførte store konsekvenser for dem.   

 

I følge varsel om oppstart, datert 13.03.14 fremgår det at 

Marthe Kihle står på adresselisten, og brev skal være 

sendt per post. Det er svært uheldig om varsel ikke er 

mottatt.  

 

Det fremgår av pbl. § 12-10 at forslag til reguleringsplan 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
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gangs behandlingen etter uttalelse fra 

Fylkesmannen i Buskerud; dette vil 

innebære en langt større restriksjon på 

eiendommen enn hva som var tilfelle 

tidligere. Det stilles da også spørsmål til 

hvorfor klausulere områder for å sikre 

sandfuruskog i en reguleringsplan med 

formål å sikre drikkevann? 

 

LNA vil i stor grad vanskeliggjøre drift av 

de aktuelle arealene på eiendommen. 

Skogen på Kilemoen har gjennom 

generasjoner blitt drevet på en forsvarlig 

og fremtidsrettet måte etter gjeldende 

skogbruksplan. Ved å skulle forelegge 

planer om hogst for landbrukskontoret.  

 

Bergsund / Kihle undres over hvorfor 

områder for å sikre sandfuruskog er 

inntatt i en reguleringsplan med formål å 

sikre drikkevann. Ved å forelegge planer 

om hogst for landbrukskontoret, og behov 

for avklaring av om det skal gjennomføres 

kartlegging før evt. hogst vil det 

vanskeliggjøre og kanskje også 

umuliggjøre hogst i det aktuelle området; 

de ønsker å bemerke at 

Landbrukskontoret meddeler at de ikke 

har vært delaktig i reguleringen. Det 

utdypes at i kontakt med 

Landbrukskontoret opplyses det at de ikke 

kjenner til endringen fra LNF til LNA, 

Dirmin har heller ikke vært involvert i 

dette. 

Det er også innhentet uttalelse fra Viken 

skog. Der påpekes det at arealformålet vil 

medføre stor uforutsigbarhet både for 

dagens og fremtidige eiere 

Bergsund/Kihle ønsker å påpeke at 

eiendommen ikke ligger inne med 

naturtypen sandfuruskog i Naturbasen. 

Bergsund/Kihle kan heller ikke se at 

begrensningene som sandfuruskog 

innebærer er nødvendig for å sikre 

drikkevannet så lenge 

klausuleringssonene rundt vannverket 

opprettholdes. Å regulere området til 

LNA med begrunnelse å sikre 

sandfuruskogsbestanden faller ikke inn 

under formålet med reguleringsplanen for 

vannverket. 

 

Det er ikke formålet med 

detaljreguleringen å innføre restriksjoner 

som sikrer hensynet til sandfuruskog. 

 

2) Restriksjoner knyttet til uttak av grus. 

Endringer av reguleringsformål til LNA 

innebærer restriksjoner på uttak av grus. 

Tidligere var det aktuelle arealet avsatt til 

grusuttak.  

Sandforekomsten er registrert som 

sandforekomst av nasjonal kvalitet og 

interesse. Det har vært grustak på 

eiendommen siden 1966. Svelviksand AS 

driver grusuttak på eiendommen. 

 

Anmodning om å ta klagen til følge. Det 

anmodes om at klagen gis oppsettende 

virkning. 

Registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre 

rettighetshavere i planområdet samt naboer, skal når de 

blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om 

forslag til regulerings- plan med opplysning om hvor det 

er tilgjengelig.  Bergsund / Kihle ble underrettet om 

høring om offentlig ettersyn i brev sendt ut 30.01.18. 

Høring og offentlig ettersyn ble også kunngjort i 

lokalavisen 03.02.18. 

 

Fylkesmannen ble også varslet om høring og offentlig 

ettersyn i brev datert 30.01.18. De sendte sin uttalelse til 

saken i brev, datert 19.03.18. Herav fremgår av 

overskriften Uttalelse til varsel om oppstart av 

områderegulering for Ringerike vannverk på Kilemoen. 

Fylkemannen viser innledningsvis til brev av 30. januar 

2018 som fra Ringerike kommune ble sendt med 

overskrift Høring og offentlig ettersyn – derav en 

misforståelse. Fylkesmannen ble orientert om dette per 

telefon. Ringerike kommune ble da orientert om 

Sandfuruskogens verdi og at denne skulle legges inn i 

Naturbasen.. 

Endring av formål fra LNF til LNA er gjort på bakgrunn 

av informasjon fra Fylkesmannen der det fremgår at det 

ligger en naturtype med A-verdi og C-verdi innenfor 

planområdet. Fylkesmannen varslet muntlig om mulig 

innsigelse dersom hensynet til sandfuruskog ikke ble tatt 

med i plan. Skogtypen ble lagt inn som Naturtype med A-

verdi i mars 2019.  

 

Prosessen omkring endring av formål fra LNF til LNA 

kom som følge av uttalelse fra Fylkesmannen. Det vises 

for øvrig til e-post fra fylkesmannen til Ringerike 

kommune 13.03.19. Herav fremgår det bl.a. følgende:  

 

KU-forskriften etter plan- og bygningsloven § 4-2 har 

krav om innhenting av kunnskap og innleggelse av KU-

data i offentlige databaser. De aktuelle naturtypene har 

blitt avgrenset gjennom KU for utvidelse av sanduttak på 

Kilemoen og på Hensmoen.  

I faktaarket for hver naturtype i Naturbase er beskrivelse 

av feltarbeid, resultater og hvilke vurderinger kartlegger 

har lagt til grunn for verdisettingen. Kartleggingen er 

gjennomført etter godkjent metodikk (DN-håndbok 13), 

resultatet er kvalitetssikret av Fylkesmannen og vurdert til 

å være av god kvalitet.  
Etter miljøinformasjonsloven og offentleglova og de 

retningslinjer vi har for naturtypedata, skal 

Fylkesmannen da sende denne miljøinformasjonen videre 

for publisering i Naturbase. Denne prosessen kan ikke 

grunneier påvirke.  

Det er bestiller av kartlegginga som kan velge å 

informere grunneier om kartlegging og/eller resultater. 

Ellers henvises det til Naturbase og andre offentlige 

databaser, hvor oppdatert miljøinformasjon gjøres 

tilgjengelig for allmennheten.  

Jeg kjenner til at etter Norsk PEFC Skogstandard, så skal 

nye naturtyper med A-verdi undersøkes av biolog før evt. 

hogst. 

 

Planavdelingen har vært i kontakt med landbrukskontoret 

v/ Kornkveen i forbindelse med utarbeiding av 

bestemmelser og fylkesmannens uttalelse. 

Landbrukskontoret bekrefter at de har vært involvert og at 

det har vært samtaler om planen, spesielt det som går på 

skogbehandlingen. De er også orientert om 

fylkesmannens vurdering av naturtypen og kartleggingen 

av sandfuruskog. De er av den oppfatning at det kan 

gjennomføres hogst etter veiledning fra 

landbrukskontoret.  

 

Når kommunen som underinstans nå skal ta stilling til 

klagen har den anledning til å ta i betraktning og vurdere 

de klagegrunner som klagerne har kommet med og om 

disse bør få som virkning at reguleringsplanen endres i 

tråd med disse.  Dersom disse vurderes grundig vil det 

ofte være grunnlag for å kunne gjøre gjeldende at evt. 
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tidligere feil knyttet til manglende varsling av enkelte 

grunneiere ikke har hatt betydning for vedtakets innhold, 

da klagegrunnene er vurdert uten at kommunen har funnet 

grunnlag for å endre sitt opprinnelige vedtak.  Dette er 

selvsagt under forutsetning at kommunen har hatt og 

fortsatt har hjemmel til å treffe et vedtak av det innhold 

som har blitt truffet.  Det kan her påpekes at siden 

Fylkesmannen i sin høringsrunde hadde spilt inn at 

Sandfuruskogen burde inntas i planen, ville det være lite 

hensiktsmessig å ikke gjøre dette, og da risikere at det ble 

fremsatt en innsigelse mot planen fra Fylkesmannens side.   

Selv om grunneierne hadde blitt varslet om dette på et 

tidligere tidspunkt er det i et tilfelle som dette lite trolig at 

resultatet av kommunens vedtak ville blitt annerledes, da 

fylkesmannens innspill naturlig nok tillegges betydelig 

vekt i en planprosess. Rådmann tar likevel kritikk for at 

grunneiere ikke ble informert på en bedre måte. 

 

2) Rådmann kan ikke se at område tidligere har vært 

avsatt til grusuttak i arealplaner. 

 

Det er gitt tillatelse til grusuttak i områderegulering 

0605_344 Kilemoen sanduttak. Det er riktig at sand- og 

grusforekomsten på eiendommen er av nasjonal verdi. 

Ressursen vil ikke bygges ned men derimot sikres.  

 

Rådmannen vil også vise til Mattilsynets høringsuttalelse 

til reguleringsplanen der det er fremhevet under pkt. 5 at 

en potensiell forurensning vil kunne ødelegge 

drikkevannskilden, og at de alvorlige konsekvensene 

tilsier at man heller bør velge å fjerne risikofaktorene, enn 

å prøve og redusere sannsynligheten for at uheldige 

hendelser skjer.   

 

 

Utsatt iverksettelse 

En vedtatt reguleringsplan tillater ikke automatisk oppstart av bygge- og anleggstiltak. Det må 

vanligvis foreligge og behandles en byggesøknad før tiltak som er hjemlet i reguleringsplanen 

kan iverksettes. Derimot hjemler plan- og bygningsloven en rettsvirkning av reguleringsplan, 

§ 12-4 første ledd:  

 

«En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets 

vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak nevnt i § 1-6. Planen 

gjelder fra kommunestyrets vedtak, dersom ikke saken skal avgjøres av departementet etter § 

12-13.»   

 

Planens virkninger trer i kraft selv om det foreligger klage, med mindre det treffes vedtak om 

at klagen skal ha utsatt iverksettelse. Rettsvirkningene av reguleringsplanen vil avhenge av 

hvilken arealbruk og hvilke reguleringsbestemmelser som er gitt for det aktuelle området. Nye 

tiltak som nevnt i § 1-6 må også holde seg innenfor reguleringsbestemmelsene som er gitt for 

området. Som tiltak regnes også annen virksomhet og endring av arealbruk som vil være i 

strid med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner jf. § 1–6. Dersom et nytt tiltak som 

nevnt i § 1-6 er i strid med reguleringsplanen, innebærer reguleringsplanen et forbud mot å 

sette i gang tiltaket. Slike nye tiltak vil typisk være oppføring av bygninger og anlegg. 

 

Rådmannen kan ikke se at det er grunnlag for å gi utsatt iverksettelse jf. forvaltningslovens § 

42.  Det skyldes at man ikke kan risikere at grunnvannet blir forurenset under den tid det tar å 

få klagen behandlet, da hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for 

Ringerike vannverk Kilemoen. Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er 

utarbeidet og vedtak av plan hjemler denne etter plan- og bygningsloven.  
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Rådmann fikk kunnskap om at det ikke var planlagt tiltak fra forslagsstiller før klagen er 

endelig behandlet. Rådmann så derfor ikke grunn til å fremme egen sak om utsatt iverksettelse 

på tidligere tidspunkt.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, har mål om en betydelig vekst både i 

befolkning og næringsliv. Utbyggingen av Ringerike vannverk med vannrensing, økt 

kapasitet og reservevannforsyning legger til rette for økt vekst i tråd med samfunnsdelen. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.19 er planområdet avsatt til LNFR-formål, med 

hensynssone for nedslagsfelt for drikkevann (H110) og grunnvannsforsyning (H120). Deler 

av området er foreslått avsatt til råstoffutvinning. Dette er den delen av området som per i dag 

er berørt av tidligere uttak, og som det iht. nye klausuleringssoner og bestemmelser for 

Ringerike vannverk kan være aktuelt å tillate uttak. I tillegg er to områder forslått avsatt til 

andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg. Disse områdene tilsvarer BVF1 og BVF3 

(vannforsyningsanlegg) i forslag til områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen. 

 

Vurdering av klageadgang 

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, jf. 

forvaltningsloven § 28. Klagere anses som parter i sak.  

 

Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram til 

vedkommende part, jf. forvaltningsloven § 29. Tre av de klagende parter anmodet om 

utsettelse av klagefrist. Ringerike kommune gav utsatt frist til partene i saken til 28.01.19. 

Mottatte klager ble sendt innenfor den angitte nye klagefristen.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

- Formannskapet fattet 11.03.2014 sak 44/14 oppstart av 0605_354 Områderegulering 

for Ringerike vannverk. 

- Formannskapet fattet 23.01.2018 sak 1/18 å legge planen på høring og offentlig 

ettersyn, jf. pbl §§ 5-2 og 12-10. 

- Kommunestyre vedtok 30.11.18 områderegulering for Ringerike vannverk, sak 

154/18. 

 

Økonomiske forhold 

Kommunestyre er tidligere orientert om de øknomiske konsekvensene av å vedta planen, 

rådmann viser til denne orienteringen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Ringerike kommune sendte 29.01.19 ut brev til motpart i saken i henhold til forvaltningsloven 

§ 33 tredje avsnitt. Med frist 26.02.19.  

Mottatt svar fra Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) 18.02.19 derav fremgår det at 

innføring av reguleringsbestemmelse § 4.2 etter DMF sin vurdering innebærer at det legges 

betydelig større begrensning for uttak av masser enn det som i utgangspunktet tillates. Det 

stilles spørsmål til kommunens vurdering av verdien av naturvernet sett i sammenheng med 

de nasjonale verdiene som ligger i grusressursen. DMF anbefaler at arealformålet settes til 

opprinnelig foreslått LNF-område og at bestemmelse § 4-2 tas ut. 
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Ringerike kommune har i tillegg bedt om særskild vurdering av klageelementer sett i lys av 

utarbeiding av klausuleringsplan. Asplan viak, som fagkyndig konsulent, gav tilbakemelding 

til kommunen 26.04.19. Dette er med å danne grunnlag som svar på klager. 

 

Alternative løsninger 

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 fremgå hvilke evt. konsekvenser dette vil kunne få for planen. 

  

Klager: Påklagede forhold: Konsekvens: 
1. Svelviksand AS, datert 

22.01.19 

 

 

Bekymring for at området nord for deres 

reguleringsplan på gnr. 51/1 er endret fra formål LNF 

til LNA. 

Bekymret for at grusressursen gjøres utilgjengelig for 

evt. fremtidig utvinning. Det bemerkes at å endre 

formål fra LNF til LNA fraviker fra prinsippet for 

reguleringsplanens hensikt om å ivareta 

drikkevannssikkerhet ved å legge en 

tilleggsbegrensning på området. 

 

  

Det har nå fremkommet at det ligger en naturtype A-

lokalitet som vil legger begrensninger på bruken av 

området. Som det fremgår av Fylkesmannens 

uttalelse er dette tungtveiende hensyn som også 

sikres gjennom annet lovverk. Ringerike kommune 

vil ikke kunne overstyre miljøinformasjonsloven og 

offentleglova og de retningslinjer som finnes for 

naturtypedata. 

 
2. Hans Anton Støen, datert 

27.01.19 

 

 

Krav om at grunneier skal gjennomføre 

konsekvensutredning og detaljregulering for å kunne 

ta ut grus på eiendommen.  

 

Mangelfull risiko- og sårbarhetsanalyse som grunnlag 

for soneinndeling i områdereguleringen.  

 

Om klagen tas til følge vil planvedtaket utsettes og 

berørte parter skal informeres og konsekvenser må 

utredes. 

 

Det foreligger ROS-analyse 

 

3. Lisa og Bjarne Olsen 

Høyås, datert 28.01.19 

 

 

 

 

Forbud mot uttak av grus, forbud mot nydyrkning og 

beiting, forbud mot lagring/opplasting av tømmer, 

forbud mot ny bebyggelse. Anmoder om at klagen gis 

oppsettende virkning, jf. fvl. § 42. 

Om klagen tas til følge vil planvedtaket utsettes og 

berørte parter skal informeres og konsekvenser må 

utredes. 

 

4. Jørgen Bergsund og 

Marthe Kihle, datert 

28.01.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manglende informasjon og dialog underveis i 

planprosessen fra Ringerike kommunes side, det 

stilles spørsmålstegn ved saksgangen. Gnr. 51, bnr. 1 

båndlegges ytterligere grunnet endret arealformål – 

Naturformål LNA. Restrisksjoner knyttet til 

sandfuruskog. Restriksjoner knyttet til uttak av grus. 

Anmoder om at klagen gis oppsettende virkning, jf. 

fvl. § 42. 

Om klagen tas til følge vil planvedtaket utsettes og 

berørte parter skal informeres og konsekvenser må 

utredes. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Overordnede planer 

Rådmannen vil innledningsvis oppsummere kort de overordnede planer som legger rammene 

for vedtatt plan 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk, Kilemoen. 

Kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.19 som sikrer nedslagsfelt for drikkevann (H110) og 

grunnvannsforsyning (H120). Planens formål er å sikre vannkilden men vil også åpne opp for 

råstoffutvinning i eksisterende uttaksområde og annen bebyggelse og anlegg.  

 

Av kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 30.04.2015, har mål om en betydelig vekst både i 

befolkning og næringsliv. Utbyggingen av Ringerike vannverk med vannrensing, økt 

kapasitet og reservevannforsyning legger til rette for økt vekst i tråd med samfunnsdelen 
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Regionale og nasjonale myndigheter 

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

 

Rådmannen viser til DMF sin uttalelse der DMF anbefaler at arealformålet settes til 

opprinnelig foreslått LNF-område og at bestemmelse § 4-2 tas ut. Rådmann viser til svar fra 

Fylkesmannen i Buskerud på kommunens spørsmål omkring prosessen ved at område som nå 

har endret formål til LNA (naturformål) er definert som naturtype med A-verdi. 

Fylkesmannen skriver at «…KU-forskriften etter plan- og bygningsloven § 4-2 har krav om 

innhenting av kunnskap og innleggelse av KU-data i offentlige databaser. De aktuelle 

naturtypene har blitt avgrenset gjennom KU for utvidelse av sanduttak på Kilemoen og på 

Hensmoen.  

I faktaarket for hver naturtype i Naturbase er beskrivelse av feltarbeid, resultater og hvilke 

vurderinger kartlegger har lagt til grunn for verdisettingen. Kartleggingen er gjennomført 

etter godkjent metodikk (DN-håndbok 13), resultatet er kvalitetssikret av Fylkesmannen og 

vurdert til å være av god kvalitet.  

Etter miljøinformasjonsloven og offentleglova og de retningslinjer vi har for naturtypedata, 

skal Fylkesmannen da sende denne miljøinformasjonen videre for publisering i Naturbase. 

Denne prosessen kan ikke grunneier påvirke.  

Det er bestiller av kartlegginga som kan velge å informere grunneier om kartlegging og/eller 

resultater. Ellers henvises det til Naturbase og andre offentlige databaser, hvor oppdatert 

miljøinformasjon gjøres tilgjengelig for allmennheten.  

Jeg kjenner til at etter Norsk PEFC Skogstandard, så skal nye naturtyper med A-verdi 

undersøkes av biolog før evt. hogst.» 

 

Medvirkning 

Rådmannen viser 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 medvirkning i flere av planprosessens faser, det vises bl.a. til følgende:  

- Informasjonsmøte før oppstart av planarbeid 31.01.2014 

- Varslingsbrev oppstart, datert 13.03.2014. Publisert Ringblad 15.03.14 

- Møte med grunneier gnr. 52/9 avholdt 02.04.14 

- Varslingsbrev – høring og offentlig ettersyn, datert 30.01.18. Publisert i Ringblad 

03.02.18 

- Melding om vedtatt plan og informasjon om klagerett for parter og andre med rettslig 

klageinteresse, datert 03.12.18 

 

Utsatt iverksetting 

Det er bedt om utsatt iverksettelse av tiltak, jf. forvaltningslovens § 42. Rådmannen kan ikke 

se at det er grunnlag for å gi utsatt iverksettelse jf. forvaltningslovens § 42.  Det skyldes at 

man ikke kan risikere at grunnvannet blir forurenset under den tid det tar å få klagen 

behandlet, da hovedformålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden for Ringerike 

vannverk Kilemoen. Forslag til ny klausuleringsplan for drikkevannskilden er utarbeidet og 

vedtak av plan hjemler denne etter plan- og bygningsloven.  

Rådmann fikk kunnskap om at det ikke var planlagt tiltak fra forslagsstiller før klagen er 

endelig behandlet. Rådmann så derfor ikke grunn til å fremme egen sak om utsatt iverksettelse 

på tidligere. 

 

Samlet vurdering 

Ved behandlingen i kommunestyre 30.11.18 sak 154/18 ble det fattet et planfaglig politisk 

valg der områderegulering av Ringerike vannverk Kilemoen ble vedtatt. Ut fra overstående 



- 

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

denne avgjørelsen blir stående etter klagebehandlingen. 

 

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

tiltakshavers og rådmannens kommentarer».  

Rådmannen opprettholder sine vurderinger slik de framgår av saksframlegget, datert 24.09.18. 

Rådmannen anbefaler at klagene ikke tas til følge.  

 

 

Utskrift sendes 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Hans Anton Støen 

Bjarne og Lisa Olsen Høyås 

Jørgen Bergsund og Marthe Kihle 

Svelviksand AS 

Ringrike kommune v/ avd. utbygging 

Advokatfirmaet Bentzen AS 

 

Vedlegg 

Rådmannens vurdering av Hans Anton Støen sin klage 

Oversiktskart 

Saksframlegg 2. gangs behandling 

Saksprotokoll vedtak sak 154/18 

Uttalselse fra Direktoratet for mineralforvaltning 

Vurdering av klage, Asplan viak 

Faktaark fra Naturbasen A-verdi 

Faktaark fra Naturbasen C-verdi 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksframlegg: Mari Solheim Sandsund 
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RÅDMANNENS VURDERING AV KLAGE FRA HANS ANTON STØEN

R ådmannen har som grunnlag for sin vurdering av klagene som underinstans hatt bistand fra advokat
Guttorm Jakobsen og da særlig hva gjelder klagen fra Hans Anton Støen.

Klagen fra Hans Anton Støen og rådmannens kommentarer til denne vil b li nærmere omtalt nedenf or .

Klagegrunner

Hans Anton Støen , grunneier av gnr. 52 bnr. 1 har i klage datert 27. januar 2019 fremmet to klagean førsler
som det videre begrunnes for punktvis.

Det er for det første i bokstav a) klaget på kravet om at grunneier må gjennomføre konsekvensutredning
og foreta en detaljregulering for å kunne ta ut grus på eiendommen. Det er for det andre i bokstav b)
kl aget på at han anser at kommunen har gjennomført en mangelfull risiko - og sårbarhetsanalyse som
grunnlag for soneinndelingen i områdereguleringen.

Det anføres som grunnlag som klagen knyttet til bokstav a) om krav om at grunneier må gjennomføre
konsekven sutredning og detaljregulering for å kunne ta ut grus på eiendommen at bakgrunnen, ikke er
grusdriften som sådan, men de nye reservebrønnene som har blitt etablert av kommunen som
tiltakshaver. Dette tilsier etter grunneiers oppfatning at det er kommunen, og ikke grunneier, som må
forestå en evt. konsekvensutredning og detaljregulering. Det er angitt en rekke underpunkter , i alt 17
punkter som nærmere grunnlag for Støens klage knyttet til bokstav a, og 8 nærmere angitte underpunkter
i tilknytning til klage n omtalt under bokstav b. Mange av disse punktene har tidligere blitt fremført som
innsigelse knyttet til oversendt planforslag, og er derfor i stor grad kommentert og vurdert av rådmannen
tidligere i saksfremstillingen til kommunestyret.

Rådmannens vurdering av klagen til Støen.

Spørsmålet om Støen har klageadgang.

Støen må som eier av deler av planområdet anses for å være part i saken. Han har derfor klageadgang i
samsvar med forvaltningsloven § 28.

Spørsmålet om klagen er inngitt rettidig .

Ringerike kommune fattet sitt vedtak i saken 30. november 2018. Klagefrist etter forvaltningsloven § 29
er 3 uker etter det tidspunkt da underretning om vedtaket har kommet frem til vedkommende part.
Kommunen har i dette tilfellet som følge av juleferien benyttet sin adgang etter forvaltningsloven § 29, 3.
ledd til å forlenge klagefristen før denne har utløpt til 28. januar 2018.

Klagen har blitt fremsatt innen den utsatte fristen og er således rettidig.

Rådmannens vurdering av Støens klage knyttet til kravet om konsekvensutredning og detalj -
regulering. Pkt. a i Støens klage.

1. Anførsel om at kravet om konsekvensutredning og detaljregulering ikke skyldes grusdriften som
sådan, men de nye reservebrønnene etablert av kommunen. Pkt. a underpunkt 1.
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Støens anfør er som pkt. 1 under bokstav a i sin klage at kravet om konsekvensutredning og detalj -
regulering ikke skyldes grusdriften som sådan, men de nye reservebrønnene som er etablert av
kommunen som tiltakshaver.

Rådmannen vil til dette bemerke at krav et til konsekvensutredning og detaljutredning er stilt til Støen
som eier av grusuttaket, på samme måte som andre grunneiere som er eiere av grus i kommunen har fått
krav om slik utredning før det har blitt tillatt videre masseuttak på deres eiendom. Dett e er for øvrig i
samsvar med forskrift om konsekvensutredning som oppstiller slik plikt for grusuttak av denne
størrelsesorden.

Det medfører derfor ikke riktighet at kravet skyldes kommunens tiltak. Selve vannverksuttaket medfører
ingen plikt for kommunen til å konsekvensutrede dette etter gjeldende konsekvens - utredningsforskrift.

2. Henvisningen til fylkesmannens opphevelse 26. februar 2015 av kommunens vedtak om
midlertidig forbud mot grustaksdrift. Pkt. a, underpunkt 2 i Støens klage.

Støen har under pkt. 2 underpunkt 2 i sin klage vist til at Fylkesmannen i Buskerud den 26. februar 2015
opphevet kommunens tidligere vedtak med vedtak om midlertidig forbud mot grustaksdrift på hans
eiendom, og at det i samme brev også var nærmere uttalelser om når grustaksdrift var søknadspliktig.

Rådmannen vil til dette bemerke at fylkesmannens opphevelsesvedtak gjaldt et vedtak av kommunen
etter plan - og bygningsloven kapittel 13 om midlertidig forbud mot tiltak i påvente av at regulerings -
planen for området skulle bli vedtatt.

Fylkesmannens opphevelse er ikke knyttet til den nå vedtatte reguleringsplanen for området. Det tas
heller ikke i fylkesmannens brev stilling til i hvilken utstrekning det grusuttak som rent faktisk har funnet
sted på eiendommen har vært og er søknadspliktig etter plan - og bygningsloven § 20 - 1 bokstav k om
vesentlige terrenginngrep.

Ringerike kommune ved areal - og byplankontoret har imidlertid gjort en grundig vurdering av dette i
etterkant gjennom sitt brev til Støen den 5. april 20 16 med forhåndsvarsel om pålegg om stans av
massetaket under henvisning til at de grusuttak som i de senere årene hadde funnet sted fra hans
eiendom måtte anses for å utgjøre et vesentlig terrenginngrep som var søknadspliktig.

Det fremgikk her at vesentl ige terrenginngrep hadde vært søknadspliktige siden lovendringen i 1995, og
fulgte da av pbl. § 93 første ledd bokstav i, jf. plan - og bygningsloven av 1985 og deretter fra 1. juli 2010
av § 20 - 1 bokstav k i plan - og bygningsloven fra 2008.

Støen har sel v i møte med kommunen 28. april 2015 opplyst om at det skal være tatt ut ca 400.000 til
500.000 kubikkmeter grus fra 1960 tallet og frem til april 2015 og at det slik sett gjensto ca 2,5 til 2,6
millioner kubikkmeter grus av en samlet forekomst på 3 millio ner kubikkmeter.

Støen har videre i en e - post til Ringerike kommune 6. juli 2015 angitt at siden grustaket ble åpnet på 1960 -
tallet og frem til 1995 var blitt tatt ut i størrelsesorden 150.000 til 200.000 kubikkmeter, og at det i
perioden 1995 til 2009 va r blitt foretatt jevne uttak. I perioden 2009 til 2011 ble det tatt ut 240.000
kubikkmeter. Dette ble av kommunen ansett for å utgjøre et vesentlig uttak/endring av drift i kommunens
brev til Støen den 5. april 2016 som for øvrig ble dokumentert gjennom flyfoto tatt på ulike tidspunkter
av grusuttakets utbredelse.
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I søknaden om driftskonsesjon fra Hæhre Entreprenør for den aktuelle grusressursen på Støens eiendom
den 1. desember 2014 til Direktoratet for mineralforvaltning ble det søkt om tillatelse til årlig forventet
uttak på opptil 50.000 kubikkmeter . Anslått rest av totalvolum ble her angitt til 2.600.000.

Fylkesmannens opphevelsesvedtak har følgelig intet å gjøre med kommunens adgang til å fastsette
reguleringsplan knyttet til beskyttelse av grunnv annsbrønner der det samtidig stilles krav til hvilket
område evt. fremtidig grusuttak skal finne sted innenfor og påpeker krav til konsekvensutredning som er
i samsvar med konsekvensutredningsforskriften.

3. Støens anførsler om at driften av grustaket er lovlig etablert innenfor rammene av en detaljert
områderegulering i form av strenge klausuleringsbestemmelser. Pkt. a, underpunkt 3 i klagen.

I klagen av 27.01.2019 anfører Støen, i likhet med uttalelse av 12.03.18 og 26.11.18, at grustaket som ble
åpn et for 50 år siden er lovlig etablert. Driften har ifølge Støen skjedd innenfor rammen av en detaljert
områderegulering i form av klausuleringsbestemmelser.

Det er videre vist til at kommunen etter en langtrukke n skjønnsprosess for domstolene i 1990 beta lte ut
erstatning for de begrensninger som klausuleringen påla grusuttaksdriften.

Rådmannen vil bemerke at kommunen allerede i sitt brev til Støen den 5. april 2016 med forhåndsvarsel
om pålegg opplyste han om at avtalen fra 1985 ikke kunne overstyre lovm essige krav etter annet lovverk
som hadde kommet til i etterkant, og at avtalen åpenbart ikke kunne oppfattes som noe fritak for plikten
til å søke om nødvendige tillatelser etter annet lovverk som plan - og bygningsloven, eller annet relevant
lovverk som f.eks. forurensningsloven eller mineralloven dersom et tiltak i ettertid var av et slikt omfang
at søknadsplikt inntrer.

4. Støen anser at klausuleringsavtalen av 1985 er å anse som en detaljert og streng områdereg u -
lering. Pkt. a, underpunkt 4 i klagen.

Støen angir under pkt. a, underpunkt 4 at han alltid har oppfattet dette som en detaljert og streng
områderegulering , og at han har innrettet driften fullt ut i tråd med reguleringen.

Rådmannen vil bemerke at avtalen fra 1985 den gang erstattet kommunens behov for å søke
fylkesmannen om ekspropriasjonstillatelse etter vassdragsloven § 18 som var den vanlige bestemmelse å
bruke dersom det på den tiden var behov for å tilegne seg nødvendige rettigheter til uttak og beskyttelse
av vann på annen manns eiendom.

Høyesterett avgjorde i den såkalte Bjørheim - saken som kom opp i 1986 (Rt . 1986 s. 430 ) at det skulle
betales full erstatning i tråd med ekspropriasjonserstatningsloven av 1984 for slik båndlegging, basert på
en konkret fortolkning av forarbeidene til denne lovbestemmelsen. Det er bakgrunnen for at det deretter
ble avholdt skjønn for fasts ettelse av erstatning for den båndlegging som den gang fant sted.

Det rettslige grunnlaget for den båndlegging som finner sted gjennom vedtagelsen av reguleringsplanen
er nå plan - og bygningsloven og ikke V asssdragsloven av 1940. De erstatningsrettslige konsekvenser skal
derfor vurderes etter de ulovfestede regler om rådighetsinnskrenkninger og ikke ekspropriasjons -
erstatningsloven fra 1984.
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Rådmannen vil for øvrig vise til det som er anført ovenfor under pkt. 3.3.3 om at avtalen fra 1985 ikke kan
erst atte plikten til å innhente nødvendige tillatelser etter annet lovverk i ettertid, der det foretas en
aktivitet som nødvendiggjør slik søknad.

5. Støens henvisning til at kommunen selv tidligere har gitt uttrykk for at klausuleringen er å
lik estille med en områderegulering. Pkt. a, underpunkt 5 i klagen .

Støen gjør i pkt a, underpunkt 5 i klagen gjeldende at kommunen selv tidligere har gitt uttrykk for den
oppfatning at klausuleringen er å likestille med en områderegulering under henvisning til kommunens
daværende advokat, Alf Skogly, sitt innlegg til lagmannsretten i 1988 .

Rådmannen vil bemerke at det er korrekt at kommunens advokat i overskjønnet som ble avsagt av
Eidsivating lagmannsrett 8. januar 1988 i en av sine mange anførsler for retten påpekte at det måtte
foretas en nærmere regulering av måten grusuttaket fant sted på, for å hindre at det oppsto fare for
forurensning av grunnvannet. Det ble i den forbindelse angitt at disse klausuleringene ikke var noe annet
og mer enn det som ville være den praktiske konsekvens av en mer alminnelig regulering i henhold til
bygningslov eller forurensnings - lov.

Det ble i den forbindelse fremlagt de dagjeldende reg uleringsbestemmelsene i tilknytning til den
reguleringsplan som på dette tidspunktet gjaldt for Nedre Kilemoen i Ringerike kommune der det i § 4
pkt. c fremgikk at forurenset vann, forurensende stoffer, oljer etc. ikke måtte slippes i grunnen i området.

Poenget til Ringerike kommune sine anførsler på dette punktet under skjønnet var at reguleringsplanen
med tilhørende bestemmelser inneholdt et generelt forbud mot å forurense grunnvannet, og at den
detaljering av hvordan en skulle innrette seg for å unngå forurensninger eller forurensningsfare i de
klausuler som vannverksskjønnet den gang hadde gjort aktuelle, etter Skogly sin oppfatning ikke var noe
annet og mer enn det som med nødvendighet måtte til for å sikre mot slik forurensning også etter det
generel le forbudet i den siterte reguleringsplanen.

Dette kan selvsagt ikke tas til inntekt for at Støen ved sin fremtidige grustaksdrift skulle være fritatt for å
forholde seg til annet relevant regelverk så som forurensningsloven, plan - og bygningsloven eller
mineralloven.

6. Støens henvisning til opplysninger gitt av kommunen og i foreløpig utkast til plan - og utrednings -
program 18. januar 2011. Pkt. a, underpunkt 6 i klagen.

Støen gjør i pkt. a, underpunkt 6 i sin klage gjeldende at han og hans kone i en tidlig fase av prosjektet ble
fortalt at det aktuelle tiltaket ikke ville få konsekvenser for grusuttaksdriften ut over mindre justeringer
hva gjaldt tillatt uttaksdybde. Det er her vist til foreløpig utkast 18. januar 2011 til plan - og
utredningsprogram.

Rådmannen vil til dette bemerke at det ligger innforstått i selve ordlyden fra 18. januar 2011 at dette var
å anse som et foreløpig utkast, og dermed ingen endelig konklusjon med hensyn til hvilke restriksjoner
som til syvende og sist ville bli nødvendig å fastsette.

Det har i ettertid, gjennom grundige vurderinger fra Asplan Viak AS sin side, der det også ble hensyntatt
hvilke vannmengder som kommunen faktisk hadde behov for å ta ut for fremtiden, vist seg at det er behov
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for den innskjerping av klausu leringsbestemmelsene ut over det som ble lagt til grunn i 2011 og som nå
har blitt fastsatt gjennom vedtagelsen av reguleringsplanen.

7. Støens henvisning til rådmannens formulering i notat i mars 2014 om midlertidig forbud mot
uttak av grus på Støens eie ndom. Pkt. a, underpunkt 7 i klagen.

Støen har under pkt. a, underpunkt 7 til sin klage vist til at rådmannen i et notat til formannskapet i mars
2014 om midlertidig forbud mot uttak av grus på hans eiendom, også hadde gitt uttrykk for evt. økonomisk
kons ekvens som følge av vedtaket, herunder at grunneier kunne fremme krav om økonomisk erstatning.
Det anføres at rådmannen neppe ville ha formulert seg på denne måten dersom han på dette tidspunktet
hadde ansett grustaket for å være ulovlig og søknadspliktig .

Rådmannen vil til dette bemerke at kommunen på dette tidspunktet ikke hadde tatt uttrykkelig stilling til
i hvilken utstrekning Støens grusuttak var søknadspliktig eller ikke. Den aktuelle saken gjaldt en anbefaling
til formannskapet om å nedlegge midl ertidig forbud mot tiltak for å stanse uttak av grus på gnr. 52 bnr. 1
inntil uttaksområde og volum var fastsatt nærmere i reguleringsplan. Det ble her også åpnet for å søke
om dispensasjon fra forbudet, forutsatt at uttaket ble begrenset i henhold til de n foreslåtte reviderte
reguleringsplanen.

Først ved kommunens brev til Støen den 5. april 2016 med forhåndsvarsel om pålegg, ble det tatt
uttrykkelig stilling til at Støens uttak de senere årene hadde utgjort et vesentlig terrenginngrep som
nødvendiggjor de søknad om tillatelse etter pbl. § 20 - 1 bokstav k .

Når det for øvrig gjelder rådmannens formulering i nevnte notat datert 10. mars 2014 til formannskapet
var det kun en orientering om at dersom grusuttaket ble begrenset eller stoppet ved nedleggelse av
midlertidig forbud mot tiltak så kunne dette medføre at grunneier ville fremme krav om økonomisk
erstatning, og at det samme kunne skje ved vedtagelse av en reguleringsplan. Notatet sier imidlertid
heller intet om i hvilken utstrekning et slikt krav ville kunne føre frem.

Formuleringene i notatet kan derfor hverken tas til inntekt for at rådmannen anså at grusuttaket var lovlig,
eller til inntekt for at rådmannen anser at det skulle betales ut erstatning dersom det skulle bli pålagt
restriksjoner som fo relagt, men kun et varsel om at et slikt krav kunne bli fremmet fra grunneiers side.

8. Støens henvisning til ordførers omtale av klausuleringsbestemmelsene fra 1985 ved k ommune -
styrets behandling av den nye områdereguleringsplanen 1. november 2018. Pkt. a, underpunkt 8
i klagen.

Støen har under pkt. a, underpunkt 8 i sin klage angitt at ordføreren i Ringerike kommune, så sent som
den 1. november 2018, under ko mmunestyrets første behandling av den nye områdereguleringen, hadde
omtalt de tidligere klausuleringsbestemmelsene som «reguleringsplanen fra 1985». Det påpekes at dette
etter Støens oppfatning er beskrivende for hvordan den gjeldende klausuleringsavtale n har blitt
oppfattet.

Rådmannen vil til dette bemerke at om så er tilfelle at ordføreren ved en inkurie har omtalt klausu -
leringsbestemmelsene fra 1985 som reguleringsbestemmelser, så kan ikke det rokke ved det faktum at
dette er to forskjellige ting. D ersom klausuleringsbestemmelsene var å oppfatte som en regulerings - plan,
ville det jo ikke vært nødvendig å utarbeide en reguleringsplan med dette innholdet pr. i dag. Poenget er



6

at klausuleringsbestemmelsene er nedfelt i en avtale mellom partene, mens d en nå vedtatte
reguleringsplan er et utslag av offentlig myndighetsutøvelse der også andre hensyn spiller inn.

9. Støens henvisning til at driften av grustaket pr. i dag er lovlig og skjer innenfor rammene av
kommunal regulering og på grunnlag av avtale mel lom kommune og grunneier. Pkt. a
underpunkt 9 i klagen.

Støen anfører i sin klage under pkt. a, underpunkt 9 at klausuleringsavtalen fra 1985 tillater grusuttak i
hele det klausulbelagte området på hans eiendom, såfremt disse skjer i henhold til bestemme lsene. Han
angir at det aldri har skjedd brudd på klausuleringsbestemmelsene fra hans side, og at grusuttaket har
fått driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning den 21. september 2017, og at det således ikke
kan råde noen tvil om at driften av grustaket er lovlig og at denne finner sted innenfor rammene av
kommunal regulering og inngått avtale mellom kommunen og grunneier.

Rådmannen vil til dette bemerke at det tydelig fremgår av brev fra kommunen ved Areal - og
byplankontoret den 5. april 20 16 at kommunen ikke deler denne oppfatningen. Det vises her til
fremstillingen av innholdet i dette brevet som er gjennomgått ovenfor under rådmannens drøftelse av
Støens klage under pkt. a, underpunkt 3.2.3.7.

Det ble her som nevnt gitt forhåndsvarsel med pålegg om stans av uttak av masseuttaket, da kommunen
på dette tidspunktet hadde konkludert med at det hadde funnet sted en vesentlig endring/utvidelse av
masseuttaket, som innebar at dette var søknadspliktig til kommunen. Når det gjeld er omfanget av
grusuttaket i nevnte periode vises til fremstillingen ovenfor under pkt. 3.2.3.2.

Av brevet fremgår det at det ble innført søknadsplikt i 1995 for vesentlige terrenginngrep i plan - og
bygningsloven av 19 8 5 § 84 (nå pbl. § 20 bokstav k). I f orarbeidene til love ndringen i 1995 er masseuttak
nevnt spesifikt som eksempel på hva som kan omfattes som «vesentlig terrenginngrep».

Det fremg år av kommentarene til 1905 - loven at hva som er å anse som vesentlig må kunne sees over tid,
slik at myndighet ene må kunn e gripe inn dersom mindre arbeider samlet sett medfør er vesentlige
inngrep, jf. Kommunal - og regionaldepartementets tolknings - og prinsipputtalelse om nedre grense for
terrenginngrep etter pbl. 1905 § 84 .

Rådmannen bemerker således at det ut i fra nevnte rettskilder sett i sammenheng med det uttak Støen
faktisk hadde foretatt forelå søknadsplikt for masseuttak av grus med hjemmel i pbl. § 20 bokstav k , da et
grusuttak i perioden 2009 til 2011 på 240.000 kubikkmeter måtte karakteriseres som et «v esentlig
terrenginngrep».

Det ble også fra r ådmannen s side vist til en tilsvarende sak fra Bø kommune der et grusuttak på kun 6000 -
15000 kubikkmeter pr. år ble ansett for å være et vesentlig terrenginngrep. Klager har i sin søknad om
driftstillatelse til Direktoratet for mineralforvaltning søkt om uttak av grus på opptil 50.000 kubikkmeter
grus pr. år.

Rådmannen er derfor ikke enig med klager i at driften av grustaket pr. i dag er lovlig, da det aldri har blitt
søkt om tillatelse til å foreta vesentlige terrenginngrep fra Støens side.

Når det gjelder henvisningen til at Direktoratet for mineralforvaltning har gitt driftskonsesjon den 21.
september 2017 så har klager unnlatt å påpeke at denne tillatelsen har blitt påklaget til Nærings - og
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Fiskeridepartementet av Ringerike kommune og Mattilsynet og at denne klagen ennå ikke er avgjort av
departementet.

10. Støens anførsel om at kommunens standpunkt om søknadsplikt ikke kan være riktig, jf. pkt a,
underpunkt 10 i klagen.

Støen anfører i sin klage under pkt. a, underpunkt 10 at kommunens påstand om søknadsplikt pga. stort
utta ksvolum ikke kan anses riktig, all den stund volumene ligger innenfor rammene av klausulerings -
bestemmelsene.

Rådmannen vil bemerke at Støen her igjen blander sammen de regler som følger av klausuleringsavtalen
fra 1985 som er basert på avtalefriheten og privat autonomi, og de forpliktelser Støen har etter
offentligrettslig lovgivning som plan - og bygningsloven. Det vises for øvrig til øvrige punkter der dette
allerede har blitt nærmere drøftet fra rådmannens side.

11. Støens henvisning til uttalelser i Fylkesmannens brev 26. februar 2015 og tidligere uttalelser fra
departementet vedr. anvendelsen av bygningsloven § 84, jf. pkt. a, underpunkt 11 i klagen .

Støen anfører at selv i fravær av klausuleringsavtalen fra 1985, ville det ikke være rettslig grunn lag for å
kreve innsendt søknad etter bygningslovgivningen etter de daværende regler.

Det er i denne forbindelse vist til brev datert 26. februar 2015 fra Fylkesmannen i Buskerud der det er
henvist til departementets uttalelser 3. august 1989, 24. augus t 1990 og 6. januar 1995, samt tidligere
rundskriv T - 6/96 av 1. januar 1997 om behandlingen av masseuttak etter plan - og bygningsloven, der
departementet hva gjaldt forholdet til igangværende virksomhet hadde påpekt at § 84 ikke kom til
anvendelse på et m asseuttak som allerede var i drift ved lovens ikrafttreden med mindre tiltakets karakter
og omfang hadde endret seg så vesentlig at det kan likestilles med ny virksomhet.

Rådmannen vil her vise til pkt. 4.1 i kommunens brev til Støen den 5. april 2016 med forhåndsvarsel om
vedtak om pålegg om stans der det er redegjort nærmere for hva som ligger i uttrykket vesentlige
terrenginngrep. Det er her redegjort for at ved lovendring i plan - og bygningsloven den 5. mai 1995 ble
uttrykket « masseuttak og fylling » e ndret til vesentlige terrenginngrep, og samtidig ble det innført
søknadsplikt for slike tiltak i daværende plan - og bygningslov § 84.

I forarbeidene til lovendringen i 1995 er det som eksempler på vesentlige terrenginngrep nettopp nevnt
tiltak som inneb ærer en omarbeidelse av terreng så som gruvevirksomhet, steinbrudd og andre
masseuttak, bakkeplanering og ellers anlegg av parker, og hager mv.

Av kommentarene til loven av Daniel Rogstad, under henvisning til Ot.prp. nr. 39 (1994 - 95) s. 148 ble det
påpe kt at hva som var å anse som vesentlig måtte kunne sees over tid, slik at myndighetene kunne gripe
inn dersom mindre arbeider samlet sett førte til vesentlige inngrep, og at det ville være en del tiltak der
grensen mellom å kalle det terrenginngrep eller a nlegg ville være flytende, f.eks. ved masseuttak eller
steinbrudd, og at det derfor var viktig at begge deler ble dekket av de samme bestemmelsene.

I rundskriv T - 5/96 om Mineralske lausmasser som ble utgitt 1. desember 1996 av Miljødepartementet, nå
Kommunal - og moderniseringsdepartementet er pkt. 3.2 på s. 13 flg. viet masseuttak som er eller har vært
i drift. Det angis her som følger fra og med annet avsnitt:
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«Melding om masseuttak m.v. i slike område r eller i område utlagt til anna formål, kan av dekkje
og aktualisere behov for meir detaljert planlegging. Spesielt vil dette gjelde område der ei viss
verksemd alt er i gang, og der vidare drift og utviding kan få følgjer som krev meir detaljert
planlegging, f.eks. på grunn av fare for utrasing, for forureining eller av omsyn til andre interesser.
Kommunen kan i slike høve bruke pbl. § 33 og leggje ned byggjeforbod med sikte på regulering
eller endring i tidligare arealdel til kommuneplan.

Nedanfor følgjer omtale av nokre typiske situasjonar når det gjeld masseuttak i drift:

Uttak kan vere ulovlege fordi dei ved oppstarting ikkje vart melde i samsvar med gjeldande
regelverk. Er verksemnda nyleg sett i gang, kan føresegner om stansing eller retting nyttast, jf.
pbl. § 113.

Ein del uttak kan ha vore i drift i lengre tid utan reaksjon frå kommunen, og større eller mindre
investeringar i tiltaket kan vere gjennomførde. Stansing vil neppe vere vegen å gå, og som regel
vil det i slike tilfelle vere mest føremålstenleg å få tiltaket behandla i plan.

Res ultatet av dette kan bli at vidare uttaksverksemd vert avgrensa eller må avviklast. Miljøvern -
departementet har tidligare gitt uttrykk for at ved slik regulering bør kommunen i rimelig grad ta
omsyn til korleis den eksisterende verksemnda kan få avslutta drifta på ein rekningssvarende
måte.

I dei tilfelle eksisterande verksemd vert sterkt redusert eller må slutte heilt med drifta, vil det vere
eit viktig moment om det dreier seg om eit lovleg uttak eller om verksemnda som er ønska, må
karakteriserast som nytt uttak. Avgjerande vil her vere om uttaket har vore ute av drift så lenge
at det har oppstått ein ny situasjon som krev ny behandling av offentlig styremakt. Det same vil
gjelde dersom verksemda har endra omfang og karakter, f.eks. til eit mykje stø rre uttak med
industriell drift med kontinuitet og omfang langt utover tidligare uttak. Dette må i tilfelle
behandlast som nytt tiltak. »

Hva spesifikt gjelder forholdet til de tidligere reglene om meldeplikt og søknadsplikt i §§ 84 og 93 i plan -
og bygni ngsloven av 1985 påpekes det på s. 15 i rundskrivet at det ved lov av 5. mai 1995 nr. 20 var blitt
gjort en del endringer i plan - og bygningsloven §§ 84 og 93 , herunder at masseuttak og fylling gikk inn
under «vesentlige terrenginngrep» i ny § 84. Det er videre referert fra forarbeidene at hva som går inn
under begrepet vesentlig terrenginngrep må vurderes over tid, og at bygningsmyndighetene må kunne
gripe inn dersom mindre arbeid over lengre tid samlet sett fører til vesentlige terrenginngrep i terrenget .

Det vises videre til at lovendringen går ut på at vesentlige terrenginngrep ville bli søknadspliktige på
samme måte som bygninger mv. etter § 93 og avhengig av at kommunen ga byggetillatelse. Endringen
ville tre i kraft fra 1997, og at innholdet i bes temmelsen ville bli nærmere kommentert i rundskriv fra
Kommunaldepartementet.

Det vises her særlig til kommunal - og regionaldepartementets tolknings - og prinsipputtalelse om nedre
grense for vesentlig terrenginngrep etter pbl. § 93, jf. § 84 fra 4 . desem ber 2007 (07/2663) , der det
påpekes på s. 2 at:

«Terrenginngrepet må altså sees i forhold til omgivelsene der inngrepet skjer. Dette betyr at man
ved vurderingen av om et tiltak er vesentlig eller ikke, ikke kan legge til grunn en ren objektiv
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vurdering. Det er m.a.o. ikke tilstrekkelig å se på terren ginngrepet isolert. Man må også vurdere
inngrepet ut fra de stedlige forhold… dess mer ømfintlig eller sårbart et terreng anses for å være,
dess lavere vil også terskelen være for når inngrep anses som vesentlige og dermed være
underlagt søknadsplikt, se bl.a. Ot.prp. nr. 57 (1985 - 86) og s. 132 i boken plan og bygningsrett av
Pedersen, Sandvik, Skaaraas, Nes og Os samt Sivilombudsmannens sak 2003 - 86) »

I brevet fra Kommunal - og regiondepartementet til Økokrim 4. desember 2007 er det også vist til
rettsprak sis, herunder Agder lagmannsretts sak (LA - 2000 - 00933) som gjaldt masseoppfylling i
strandsonen, der det ved hjelp av en lekter hadde blitt tilført ca 10 kubikkmeter jord og 5 - 6 kampesteiner
av ganske betydelig størrelse for å stabilisere forstøtningsmuren. Det oppfylte området ble planert og
tilsådd med gress og beplantet med noen planter. Lagmannsretten kom til at oppfyllingen i dette området
måtte betraktes som et vesentlig inngrep.

Det er også vist til avgjørelse av Trondheim tingrett i sak (TTron - 2 005 - 10050) der utgraving i en bakgård
som var del av et automatisk fredet kulturminne som omfattet en utgraving av ca 60 kvadratmeter ned til
en dybde av ca 1,5 til 2,5 meter og utgraving i kjeller av ca 50 kvadratmeter ned til en dybde av ca 0,5
meter ble ansett for å være et vesentlig terrenginngrep.

Det drøftes også hva som kan anses for å være en form for nedre terskel i brevets pkt. 1.3, og det angis
der at det i den dagjeldende forskriften om saksbehandling og kontroll i byggesaker er gitt unntak fr a
søknadsplikten for mindre tiltak med oppgitte maksimale endringer av terrengnivå avhengig av hva slags
område tiltakene blir utført i.

Det understrekes imidlertid at vesentlighetsvurderingen vil måtte bero på en vurdering av bl.a. det
området som terr enginngrepet foretas i, og under henvisning til juridisk litteratur (Plan - og bygningsrett)
angis at det særlig vil være frilufts - , natur og vernehensyn som vil kunne gjøre et slikt tiltak til et vesentlig
terrenginngrep. Dette gjelder for tiltak som elle rs ville ha vært unntatt fra søknadsplikt.

Når det er tale om grusuttak av de mengder som det er tale om i vår sak på opp mot 50.000 kubikkmeter
pr. år kan det etter rådmannens vurdering ikke være særlig tvilsomt at et slikt tiltak må anses som et
vesentl ig terrenginngrep.

Som et eksempel på en sammenlignbar sak der forholdet til grusuttak i nedbørfeltet til uttak av drikkevann
fra grunnvannsbrønner ble tillagt vekt i vurderingen av om det var tale om et vesentlig terrenginngrep vil
rådmannen vise til Fyl kesmannen i Telemark sin avgjørelse i klagesak den 15. november 2010, der Bø
kommune fikk medhold i at et årlig grusuttak på 6000 til 15.000 kubikkmeter pr. år, var å anse som et
vesentlig terrenginngrep, og dermed krevde søknad etter pbl. § 20 - 1 bokstav k .

Fylkesmannen viste bl.a. som ledd i sin begrunnelse til formålsbestemmelsen i plan - og bygningsloven § 2
om at det skal tas hensyn til bruk og vern av naturressurser, og at vilkårene stilt av Bø kommune ivaretok
miljørettslige hensyn ved å sikre at dri ften ikke førte til forurensning av drikkevannet.

På denne bakgrunn anser rådmannen at Støens klage på dette punktet heller ikke kan føre frem.

12. Støens anførsel om at hans grusuttak ikke kan anses som vesentlig endret eller ny virksomhet ,
jf. punkt a, underpunkt 12 i Støens klage.



10

Støen anfører i sin klage under pkt. a, underpunkt 12 at hans drift ikke kan anses som vesentlig endret
eller som noen ny virksomhet. Det påpekes at hans grustak egner seg for leveranser til entreprenører for
v eianlegg, fordi kvaliteten på hans grus er svært gunstig for denne type formål. Som eksempel er nevnt
leveranser til Statens vegvesen tidlig på 1990 - tallet til omkjøringsveien rundt Hønefoss (E16) på 150.000
kubikkmeter, og uttaket til Hæhre Entreprenør fra 2008 og fremover til ny riksvei 7 på ca 240.000
kubikkmeter.

Det angis at det i mellomtiden har vært regelmessige uttak, og at det også forekom leveransetopper til
veianlegg i 70 årene, uten at han kan kvantifisere dette nærmere.

Det argumenteres for at det nettopp er denne formen for varierende uttaksmengder med periodiske
topper som er og har vært karakteristisk for hans grusuttak, og som danner utgangspunkt for hva som må
anses som ny virksomhet.

Rådmannen vil til dette vise t il drøftelsen ovenfor under pkt. 3.2.3.11 der det vil fremgå at rådmannen
ikke anser at det er noe krav om at det skal måtte igangsettes et grusuttak som er å likestille med et nytt
grusuttak for at dette skal medføre søknadsplikt etter pbl. § 20 - 1 bokstav k om vesentlige terrenginngrep.

Under enhver omstendighet må det grusuttaket som fant sted i 2008 til Hæhre entreprenør til ny riksvei
7 på 240.000 kubikkmeter være å anse som et så omfattende terrenginngrep til et spesifikt formål at dette
må være å li kestille med ny virksomhet, slik at det allerede på dette tidspunkt skulle ha vært sendt søknad
om tillatelse til dette til kommunen.

På samme måte må den søknaden som ble sendt til Direktoratet for Mineralforvaltning om tillatelse til
uttak av opptil 50 .000 kubikkmeter pr. år anses for å utgjøre et omfang som innebærer at det må likestilles
med ny virksomhet, og dermed også er omfattet av søknadsplikten etter plan - og bygningsloven.

Støens klage kan derfor heller ikke på dette punkt føre frem.

13. Støens a nførsel om at uttak over tid medfører så store endringer i terrenget at virksomheten vil
kunne føre til skade og ulempe av stor betydning, jf. punkt a, underpunkt 13 i Støens klage.

Støen anfører i sin klage under pkt. a, underpunkt 13, at grustaket ligg er i en dyp grop som er godt
skjermet mot innsyn med mindre man kommer tett innpå. Det vises til at det ikke er registrert rødliste -
arter eller viktige biologiske forekomster i området, og at det heller ikke går noen turveier gjennom
området. Det er og så vist til at den verneverdige sandfuruskogen i sin helhet ligger på nabo - eiendommen,
noe som fremgår av fylkesmannens høringsinnspill til reguleringsplanen.

På denne bakgrunn anfører Støen at sammen med gjeldende klausuleringsbestemmelser fra 1985, vil det
ikke være tilfelle at uttak over tid vil medføre så store endringer i terrenget at virksomheten vil kunne føre
til skade og ulempe av stor betydning verken når det gjelder landskap eller effekter på bruken av området
slik det har vært frem til i dag, j f. fylkesmannens brev av 26. februar 2015.

Rådmannen vil til dette bemerke at kommunen på dette punktet må forholde seg til Asplan Viak AS som
er i besittelse av den nødvendige hydrogeologiske ekspertise til å vurdere i hvilken utstrekning
eksisterende kl ausuleringsbestemmelser er tilstrekkelige til å beskytte også den nye drikkevanns - brønnen
som har blitt etablert fra mulig forurensning. Asplan Viak AS har på dette punkt konkludert med at det
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har vært behov for å innføre ytterligere restriksjoner på eksi sterende grusuttak for å unngå skade og
ulempe av stor betydning hva gjelder uttak av drikkevann fra den nye grunnvannsbrønnen.

14. Støens anførsel om at kommunen tidligere har vært kjent med foretatte uttak uten å reagere,
jf. punkt a, underpunkt 14 i Støens klage.

Støen viser i sin klage under pkt. a, underpunkt 14, til at kommunen i møte i slutten av 2010 ble gjort
oppmerksom på at Hæhre hadde tatt ut grus i størrelsesorden 200.000 kubikkmeter, uten at dette skal ha
medført reaksjoner fra kommunens s ide. Etter dette tidspunkt skal Hæhre etter det opplyste ha tatt ut
ca 40.000 kubikkmeter.

Rådmannen vil til dette påpeke at det forhold at kommunen i egenskap av eier av vannverket i 2010 har
fått opplysninger om dette, ikke innebærer at Støen er fritat t fra å forholde seg til plan - og bygningsloven
og derigjennom søke plan - og bygningsmyndighetene om de nødvendige tillatelser. Kommunen som
vannverkseier håndhever ikke plan - og bygningsloven i kommunen, og d et faktum at det skal ha blitt gitt
opplysning er om grusuttak til vannverkseier har ingen betydning i forhold til Støens forpliktelser og ansvar
for å følge gjeldende lovgivning knyttet til søknadsplikt for sine uttak.

Det er heller ikke slik at manglende reaksjon i første omgang fra kommunen vil ha den virkning at Støen
kan anses for å være fritatt for å søke om nødvendige tillatelser, da det er tiltakshaver som ene og alene
har ansvaret for at gjeldende bestemmelser om søknadsplikt for søknadspliktige tiltak blir overholdt.

Støen viser til at han s er det som klart at det var de nye brønnene kombinert med nye veiledende
retningslinjer for sikring av grunnvannsinntak, med behov for strengere kriterier for soneinndeling for de
nye brønnene som var foranledningen til at kommunen påpekte søknadsplikten.

Rådmannen vil til dette vise til min redegjørelse ovenfor under pkt. 3.2.3.11 der det fremgår at
Fylkesmannen i Telemark i klagesaken knyttet til at Bø kommune hadde ansett fortsatt grusuttaksdrift å
være søknadspliktig etter pbl. § 20 - 1 bokstav k i forb indelse med etablering av grunnvannsbrønner av Bø
kommune i nedbørfeltet, nettopp kom til at hensynet til å beskytte drikkevannskilden mot forurensning
var et relevant hensyn i vurderingen av om det aktuelle grusuttaket på i størrelsesorden 6000 til 15.000
kubikkmeter var å anse som et vesentlig terrenginngrep.

Dette hensynet slår selvsagt i enda større grad til i vår sak der omsøkt søknad til grusuttak til Direktoratet
for Mineralforvaltning ligger i størrelsesorden 50.000 kubikkmeter pr. år. Det vil imidlertid også kunne
være andre interesser som en slik søknad må vurderes opp mot, herunder naturvern - interesser og
friluftsinteresser.

15. Støens anførsel om at retningslinjene for sikring av grunnvannsinntaket er veiledende og ikke
har noen rettsvirkning for tidligere klausuleringsavtale, jf. pkt. a, underpunkt 15 i klagen .

Støen har i sin klage under pkt. a, underpunkt 15 angitt at retningslinjene for sikring av grunnvanns - inntak
er veiledende, og ikke har noen rettsvirkning for tidligere klausuleringsa vtale. Det fastholdes at hans
grustak er lovlig etablert, og lovlig drevet frem til dags dato.

Rådmannen vil til dette bemerke at det følger av plan - og bygningsloven § 12 - 4 at en reguleringsplan
fastsetter fremtidig arealbruk for området og ved kommunes tyrets vedtak er bindende for nye tiltak eller
utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i § 1 - 6.
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Som tiltak etter plan - og bygningsloven § 1 - 6 er uttrykkelig nevnt terrenginngrep. Det innebærer ingen
tiltak kan iverksettes etter reguleringsplanens vedt agelse som vil være i strid med denne. Dette følger
også uttrykkelig av pbl. §12 - 4, 2.ledd og i § 12 - 4, 3. ledd så fremgår det at reguleringsplanen skal følges
ved avgjørelse av søknad om tillatelse eller ved forståelsen av tiltak som nevnt i § 20 - 1 først e ledd bokstav
a til m.

Når nye klausuleringsbestemmelser nå er vedtatt og inntatt i reguleringsplanen innebærer det at disse er
bindende både for nye tiltak og for utvidelse av eksisterende tiltak. Det innebærer at ethvert økt uttak
fra massetaket må v ære i samsvar med reguleringsplanens bestemmelser , og i det konkrete tilfellet
innebærer det bl ant annet at det må utarbeides en konsekvensutredning og en detaljreguleringsplan for
å oppfylle dette kravet. Mer om dette nedenfor.

Når det gjelder lovligheten av tidligere uttak vises til rådmannens vurdering av dette forhold ovenfor,
herunder under pkt. 3.2.3.14.

Støens anførsel kan på dette punktet ikke føre frem.

16. Støens anførsel om at kommunen i egenskap av vannverkseier har ansvaret for å gjenn omføre
en konsekvensutredning og en detaljregulering, og at dette ansvaret ikke kan overføres til en
tredjepart, jf. pkt a, underpunkt 16 i klagen.

Støen påpeker i sin klage under pkt. a, underpunkt 16, at kommunen har to ulike roller i saken, dels som
planmyndighet og dels som drikkevannsprodusent som eier av vannverket.

Støen anser at kommunen har unnlatt å problematisere denne dobbeltrollen i saksfremlegget, og at det
er vannverket som er eid av kommunen som ønsker å anlegge ny næringsvirksomhet i om rådet, og som
dermed er tiltakshaver.

Støen anfører at dersom vannverket hadde vært privateid, ville det neppe vært tvilsomt at det var
vannverket som hadde plikt å konsekvensutrede og foreslå evt. detaljregulering av det arealet som blir
berørt av den ny e næringsvirksomheten. Det anføres videre at kommunen ikke synes å ha tatt inn over
seg at det er kommunen i egenskap av sin rolle som vannverkseier som har ansvaret for å gjennomføre
en konsekvensutredning og en detaljregulering, og at dette ansvaret ikk e kan overføres til en tredjepart
som ikke ønsker noe annet enn status que i forhold til tidligere inngått klausuleringsavtale.

Rådmannen vil til dette bemerke at vannverket etter gjeldende regelverk er fritatt fra å utarbeide en
konsekvensutredning. Re glene for når vedtagelsen av en plan medfører krav om konsekvensutredning
fremgår av plan - og bygningsloven § 4 - 2. Det fremgår av 2. ledd, at blant annet reguleringsplaner som
kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal konsekvensvurderes ette r nærmere regler gitt i
forskrift om konsekvensutredninger 21. juni 2017 nr. 854 som trådte i kraft 1. juli 2017.

Forskriften er bygget opp slik at den i § 6 lister opp planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og
ha planprogram eller melding, i § 7 planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensvurderes.
I forskriftens § 8 er det vist til at planer og tiltak skal konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige
virkninger for miljø eller samfunn.
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Dersom en reguleringsplan omfatter tiltak som nevnt i vedlegg 1 skal det foretas en konsekvensutredning.
I vedlegg 1 er det i pkt. 11 angitt at anlegg for grunnvann der mengden vann som tas ut eller infiltreres
utgjør minst 10 millioner kubikkmeter pr. år skal konsekvensutredes. Siden Ri ngerike vannverk kun vil ta
ut noe i overkant av 5 millioner kubikkmeter pr. år, går uttaket klar av nevnte bestemmelse.

Etter § 8 i konsekvensutredningsforskriften skal reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II konsekvens -
utredes hvis de kan få vesentli ge virkninger etter § 10, men ikke ha planprogram eller melding. I vedlegg
2 til forskriften er det under pkt. 2 a uttrykkelig nevnt mineraluttak.

Rådmannen vil påpeke at Støen i sitt møte med kommunen så langt tilbake som den 12. juni 2014 ble
varslet o m at videre grusuttak ville kreve konsekvensutredning, jf. pkt. 5 i referatet fra møtet med
overskrift «utredningskrav og samarbeid om reguleringsplan ». Det ble meddelt at kommunen var positiv
til å samarbeide med Støen om en reguleringsplan der et område for råstoffutvinning ble lagt inn i
planforslaget, men at dersom dette ble gjort vil l e det medføre krav om konsekvensutredning etter
forskrift om konsekvensutredning.

I etterfølgende møte med Støen den 28. april 2015 fremgår det av referatet fra dette at Støen her hadde
opplyst om at det gjensto ca 2,5 millioner kubikkmeter grus pr. dato å ta ut .

I Ringerike kommunes planbeskrivelse utg. 4, datert 20. september 2017 kn yttet til områderegulering for
Ringerike vannverk Kilemoen er det under henvisning til aktuelle bestemmelser i forskriften fra 2017 på
s. 7 vist til aktuelt regelverk, og under pkt. 2.3.2 med vurdering av krav om KU og planprogram angitt som
følger:

«Områ dereguleringen regulerer ca 30 daa til steinbrudd/masseuttak. Dette arealet er avsatt til
LNF - formål i gjeldende arealdel fra 2007, men avsatt til råstoffutvinning i forslag til ny arealdel
som har vært på høring og offentlig ettersyn i 2017. Dette er en oppdatering til eksisterende
arealbruk, og ikke i strid med gjeldende klausulering av vannverksområdet eller forslag til ny
klausulering og områderegulering for området.

I forslag til ny klausuleringsplan og planbeskrivelse for områdereguleringen er beho vet for
beskyttelse av vannkilden grundig utredet og vurdert. Området omfatter kun areal som i dag er
berørt av tidligere masseuttak, og omfatter altså ikke uberørte LNF - områder.
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om detaljregulering for videre grusut tak i dette området.
Kommunen legger til grunn at nødvendige utredninger knyttet til konsekvenser av videre
grusuttak må utredes i en eventuell planprosess for detaljregulering av området. Her vil krav om
planprogram og konsekvensutredning etter forskrif ten kunne bli aktuelt.

Med bakgrunn i dette vurderer Ringerike kommune at planforslaget ikke utløser krav om
konsekvensutredning planprogram etter forskrift om konsekvensutredninger. Planbeskrivelsen
skal imidlertid belyse virkningen av planen, jf. best emmelser i plan - og bygningsloven.

Dersom det etter høring og offentlig ettersyn av planforslaget viser seg at regulering til
steinbrudd/masseuttak likevel gjør det nødvendig å utarbeide planprogram og
konsekvensutredning, vil arealet bli regulert til LNF - formål. Videre må en eventuell privat
detaljregulering inneholde nødvendige utredninger, på samme måte som foreliggende
planforslag legger opp til.»
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Ved formannskapets behandling av saken i møte den 23. januar 2018 ble planen sendt ut på høring og
lagt ut til offentlig ettersyn. Brev med varsel om dette ble sendt ut til berørte grunneiere og offentlige
myndigheter i brev datert 30. januar 2018 . Det ble her vist til at ca 30 dekar av det eksisterende grustaket
i området ble foreslått avsatt til råstoffu tvinning i samsvar med det som var foreslått i kommuneplanens
arealdel for perioden 2017 til 20130 som var på høring og offentlig ettersyn i 2017.

Det fremgikk videre at:

«forslaget stiller krav om detaljregulering av grustaket før videre uttak av masser , i og med at
områdereguleringen ikke utreder steinbrudd og masseuttak i detalj. Dette innebærer at eventuelt
krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger vil ivaretas i en eventuell
detaljregulering. Rådmannen mener at dette er e n akseptabel løsning, som ivaretar nødvendige
plan - og utredningskrav.

Dersom det etter høringen likevel viser seg at dette forslaget medfører krav om planprogram og
konsekvensutredning etter forskriften, reguleres området til LNF - formål. Dette iht.
formannskapets vedtak i punkt 3…»

I sin høringsuttalelse 16. mars 2018 til planforslaget fra Tom J. Myrvang ble det understreket at videre
uttak innenfor området på 30 dekar måte konsekvensutredes og bekostes av Støen, på lik linje med
Svelviksand AS på Kilemoen og John Myrvang AS/Nordston e AS på Hensmoen.

Fylkesmannen i Buskerud uttalte den 19. mars 2018 i sin høringsuttalelse hva gjaldt massetaket, at på
grunn av sterke samfunnsinteresser knyttet til naturmangfold, friluftsliv og ikke minst drikkevann, ville en
utvidelse av uttaket medf øre krav til konsekvensutredning. Det fremkom imidlertid ikke noen innvending
mot at kravet om konsekvensutredning ble forskjøvet til en senere detaljplan.

Rådmannen ser det slik at spørsmål som naturlig hører hjemme på et senere plannivå, som f.eks. i d ette
tilfellet i en detaljreguleringsplan, ikke skal belyses i en konsekvensutredning i en overordnet plan som
den aktuelle områdereguleringen må anses som. Det er også rimelig at Støen som har den økonomiske
interessen av videre grusuttak bærer kostnade ne forbundet med å gjennomføre konsekvensvurderingen
som er nødvendig for å gjennomføre dette, samt kostnadene forbundet med en detaljreguleringsplan.

Rådmannen anser på denne bakgrunn at heller ikke denne klageanførselen fra Støens side kan føre frem.

17. Støens anførsel der han bestrider kravet om at han skal måtte forestå en evt. konsekvens -
utredning og detaljregulering av videre grusuttak på hans eiendom, jf. pkt. a, underpunkt 17 i
klagen.

Støen gjør i klagen under pkt. a, underpunkt 17 gjeldende a t han bestrider kravet om at det er han som
skal måtte forestå en evt. konsekvensutredning og detaljregulering, og at dette i stedet må utføres av
kommunen ved vannverket som tiltakshaver, da det er kommunen som ønsker å etablere en ny
produksjonsvirksomhe t i området.

Rådmannen vil påpeke at dette er samme anførsel om anført i klagen under pkt. a, underpunkt 16 og vil
derfor i det alt vesentlige vise til min drøftelse av denne anførselen der.
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Rådmannen vil i tillegg påpeke at kommunen i forbindelse med ar beidet med områdereguleringsplan en
og de detaljerte beregninger og prøvepumpinger som har vært foretatt, har forestått de utredninger og
gjennomført de undersøkelser som det utvidede behov for vannuttak i området gir grunnlag for.
Planmyndighetene har også konkludert med at vannuttaket ikke utløser krav om detaljregulering og
konsekvensutredning.

Derimot vil ytterligere grusuttak i området utløse krav om detaljregulering og konsekvensutredning.
Formålet er ikke bare å kartlegge forholdet til det planlagte vannuttak og beholdet for beskyttelse av
grunnvannsbrønnene, men også kartlegge hvilke øvrige interesser som kan bli berørt av et slikt tiltak.

Det er i så måte naturlig at det er tiltakshaveren bak grusuttaket som må forestå og bekoste arbeid som
er nø dvendig for å få utredet om dette lar seg gjennomføre på forsvarlig måte. Det innebærer at det er
Støen som må fremme en detaljreguleringsplan og gjennomføre kravet om konsekvensutredning.

Støens klage kan på dette punktet ikke føre frem.

Anførsel om mangelfull risiko og sårbarhetsanalyse som grunnlag for soneinndelingen i
områdereguleringen. Pkt. b i Støens klage.

18. Støens anførsel om at kommunen ikke har fulgt opp forslag om supplerende
grunnundersøkelser, jf. pkt. b, underpunkt 18 i klagen.

Støen har i sin klage under pkt. b, underpunkt 18 angitt at Asplan Viak i telefonsamtale med ham, og i
møte med Mattilsynet har opplyst at kommunen ikke har fulgt opp forslag om å foreta «supplerende
grunnundersøkelser » med etablering av noen flere peilebr ønner for eventuelt å kunne utarbeide en mer
presis avgrensning av sone I. Det anføres at dette er kommunens ansvar som tiltakshaver, og at
kommunen som offentlig myndighet er bundet av det forvaltningsrettslige forholdsmessighets - prinsippet,
noe som inn ebærer at inngrep overfor ham ikke skal være mer inngripende enn hva som er faglig fundert
og nødvendig. Det vises også til at den endelige soneinndelingen vil ha betydning for størrelsen på senere
erstatningskrav for båndlegging av grus.

Rådmannen vil til dette bemerke at det har vært vurdert om det kunne være grunnlag for å redusere
omfanget av sone 1, men at det i tråd med de anbefalinger som har vært gitt fra Asplan Viak AS ikke er
funnet grunnlag for å kunne gjøre det. Utvidelsen av sone 1 i forhold til tidligere klausulering er begrunnet
med etablering av brønner ved Tjorputten, samt økt fremtidig uttak av grunnvann som gir økt hastighet
på grunnvannet inn mot brønnene og mindre oppholdstid.

Ifølge NGU og Folkehelseinstituttet skal vann i grunnva nnssonen ved yttergrensen bruke minimum 60
døgn frem til brønnene under full belastning.

Kommunen har siden 2009 og frem til i dag benyttet Asplan Viak AS til å vurdere behovet for restriksjoner
og soneavgrensning og selskapet har i den mellomliggende per ioden utarbeidet en rekke rapporter om
behovet for dette basert på foretatt prøvepumping, og nærmere undersøkelser av det aktuelle området.
Det må derfor kunne legges til grunn at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på behovet for de
vedtatte klaus uleringsbestemmelsene i reguleringsplanen.

Rådmannen kan ikke se at denne klageanførselen fra Støen kan føre frem.
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19. Støens anførsel om at effekten av forsvarlige beredskapsplaner for grustaksdriften i saksfrem -
legget for kommunestyret er mangelfullt om talt, jf. pkt. b, underpunkt 19 til klagen .

Støen har i sin klage under pkt. b, underpunkt 19 angitt at effekten av forsvarlige beredskapsplaner for
grustaksdriften er mangelfullt omtalt i saksfremlegget for kommunestyret.

Det anføres at klausuleringsbes temmelsene som var grunnlaget for erstatningsskjønnet, inneholder
bestemmelser om forbud mot oppbevaring av drivstoff/oljeholdige produkter i grustaket og mot
parkering av anleggsmaskiner i grustaket etter at dagens drift er avsluttet. Det vises også til at Hæhre har
sertifikater som stiller krav til beredskap, og at dersom det blir utarbeidet en hensiktsmessig, samlet
beredskapsplan .

Rådmannen kan ikke se at det forhold at det også i klausuleringsbestemmelsene fra 1985 er inntatt
bestemmelser som vil være egnet til å motvirke eller begrense virkningene av forurensning til en viss grad,
eller det forhold at Hæhre har sertifikater som stiller kra v til beredskap, kan medføre at det foreligger feil
ved den reguleringsplan som nå er vedtatt.

Denne anførselen kan derfor ikke føre til noen ugyldighet knyttet til den vedtatte reguleringsplanen.

20. Støens anførsel om at faren for forurensning fra f.eks. s kogsmaskiner vil være langt større enn
fra grustaksdriften, jf. pkt. b, underpunkt 20 i klagen.

Støen har i sin klage under pkt b, underpunkt 20 angitt at faren for forurensning fra f.eks. skogsmaskiner
som ikke er omtalt i reguleringsbestemmelsene, vil være langt større enn fra grustaksdriften. Det vises til
at det under drift i grustaket alltid vil være utstyr til stede som ras kt kan grave opp eventuelt oljesøl, for
deretter å kjøre forurensende masser direkte ut av grustaket eller mellomlagre dem i en tett container
for senere uttransport. Det påpekes at de allerede eksisterende dybdebegrensningene sikrer at det alltid
vil vær e tilstrekkelige masser til å hindre at et evt. oljesøl rekker å påvirke grunnvannet før de
forurensende massene er fjernet.

Det vises til at det på den annen side er slik at et evt. oljesøl fra en skogsmaskin i til dels meget ulendt
terreng, vil være svæ rt utfordrende å få fjernet. Endelig vises det til at det etter 50 år med grustaksdrift
ikke finnes spor av forurensning etter denne virksomheten på hans eiendom.

Rådmannen vil til dette bemerke at kommunen her er avhengig av å kunne forholde seg til f agekspertisen
på det aktuelle området hva gjelder klausuleringsbestemmelsenes utforming og rekke - vidde.
Kommunen har fulgt de råd som er gitt av Asplan Viak AS som må anses for å være blant de ledende i
Norge hva gjelder hydrogeologisk kompetanse.

Rå dmannen vil også vise til Mattilsynets høringsuttalelse til reguleringsplanen der det er fremhevet under
pkt. 5 at en potensiell forurensning vil kunne ødelegge drikkevannskilden, og at de alvorlige
konsekvensene tilsier at man heller bør velge å fjerne ri sikofaktorene, enn å prøve og redusere
sannsynligheten for at uheldige hendelser skjer.

I denne forbindelse kan det ikke ha betydning at det så langt ikke er påvist forurensning av grunnen, all
den tid konsekvensene, dersom en slik forurensning skulle f orekomme, er så store at kommunen ikke kan
ta noen sjanser på dette punktet. Rådmannen vil her vise til hva som fremkom under drøftelse av spørsmål
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om kravet om konsekvensutredning og detaljregulering og at dette vil bidra til å kartlegge hvordan driften
k an fortsette på en forsvarlig måte.

21. Støens anførsel om at forbud mot lagring/opplasting av tømmer i området er formålstjenlig, jf.
pkt. b, underpunkt 21 i klagen.

Støen har i sin klage under pkt. b, underpunkt 21 påpekt at han ikke kan se at det er for målstjenlig med
et forbud mot lagring/opplasting av tømmer, da dette i seg selv ikke representerer noen fare for
forurensning av grunnvannet.

Det vises til at lunning av tømmeret utenfor området vil resultere i flere transporter og større kjørelengde
med mindre lass, sammenlignet med lastebiltransport med store lass ut av området på en godt
vedlikeholdt anleggsvei.

Rådmannen vil til dette vise til mine merknader under pkt. 3.2.4.3 knyttet til pkt. b, underpunkt 20 i Støens
klage, og vil påpeke at de sa mme betraktninger som anført der gjør seg gjeldende i forhold til denne
klagegrunnen.

22. S tøens anførsel om at et generelt forbud mot dyr på beite er urimelig, jf. pkt. b, underpunkt 22 i
klagen .

Støen har i sin klage under pkt. b, underpunkt 22 angitt at han anser at et generelt forbud mot dyr på
beite synes å være urimelig, og at dersom et slikt forbud skal tre i kraft burde det heller settes et tak for
antall dyr. Det understrekes at dette primært gjelder for naboeiendommen gnr. 52 bnr. 2.

Rådmannen v il til dette vise til mine merknader knyttet til pkt. 20 i klagen under pkt. 3.2.4.3 og finner ikke
at klagen kan føre frem på dette punktet.

23. Støens klage over mangelfulle risiko - og sårbarhetsanalyser, mangelfullt grunnlag for s one -
inndeling, og på man glende vurderinger av beredskapsplaner som kan gjøre faren for
forurensning av grunnvannet mikroskopisk , jf. pkt. b, underpunkt 23 i klagen.

Støen har i pkt. b, underpunkt 23 i klagen angitt at han på bakgrunn av foregående punkter 18 til 22 klager
på ma ngelfulle risiko - og sårbarhetsanalyser, mangelfullt grunnlag for soneinndeling, og på manglende
vurdering av beredskapsplaner som kan gjøre faren for forurensning av grunnvannet mikroskopisk.

Rådmannen vil vedrørende dette punktet vise til mine merknader knyttet til punktene 18 til 22, og finner
ikke grunnlag for at klagen kan føre frem på disse punkter.

24. Støens anmodning om at klagen gis oppsettende virkning, jf. pkt. b, underpunkt 24 i klagen.

Støen har i sin klage under pkt. b, underpunkt 24 anmodet o m at klagen gis oppsettende virkning.

Rådmannen kan ikke se at det er grunnlag for å gi klagen oppsettende virkning. Det skyldes at man ikke
kan risikere at grunnvannet blir forurenset under den tid det tar å få klagen behandlet hos Fylkes - mannen.

25. Stø ens henvisning til at det planlegges drikkevannsforsyning basert på grunnvann i Krødsherad,
og at bestemmelsenes utforming der kan være egnet til å svekke tilliten til planleggingsprosessen
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i kommunene i saker som gjelder grus og grunnvann, jf. pkt. b, u nderpunkt 25 i klagen.

Støen anfører under pkt. b, underpunkt 25 i sin klage at han er kjent med at det også planlegges drikke -
vannsforsyning basert på grunnvann i Krødsherad, og at planene for sikring av denne grunnvannsfore -
komsten avviker fra de plan er som er vedtatt for Ringerike.

Det vises til at bestemmelsene i Krødsherad er lempelige når det gjelder grusuttak, men strengere når det
gjelder skogsdrift, dvs. det motsatte av bestemmelsene for hans eiendom, og at dette, med forbehold for
at man alltid må vurdere de lokale forholdene, kan være egnet til å svekke tilliten til planleggingsprosessen
i kommunene i saker som gjelder grus og grunnvann.

Rådmannen vil til dette bemerke at behovet for aktuelle klausuleringsbestemmelser alltid må vurderes
konkret fra vannkilde til vannkilde, og at det derfor ikke er mulig å sammenligne de restriksjoner som
foreligger knyttet til grunnvannsuttak i Krødsherad med de restriksjoner som konkret er funnet nødvendig
å innføre i nedbørfeltet til Ringerike vannverk .

Rådmannens konklusjon knyttet til klage fra Støen

Rådmannen vil på bakgrunn av sin gjennomgang av klagegrunnene til Støen under pkt. 3.2 anbefale at
klagen fra Hans Anton Støen ikke tas til følge.
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0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 2. gangs 

behandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen vedtas.  

 

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

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

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

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

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

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

fremgår av reguleringsbestemmelse § 4.2 og § 6 Hensynssoner. 

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

konsekvensutredning for uttaksområdet.  

Detaljreguleringen må inkludere hele bestemmelsesområde # 1 vist på plankartet.  

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen med sikringssoner, skal 

ligge til grunn for en eventuell detaljregulering. 

 

 

  

 

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

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

hjemle dette i en reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.  

Planforslaget innebærer restriksjoner for aktiviteter og arealbruk i planområdet. 

 

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

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

suppleringer i planen. Her oppsummeres noen av endringene som er tatt videre fra 
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høringsuttalelsene og innarbeidet i planforslaget. Til orientering er ikke alle uttalelsene 

kommentert i følgende tabell, vedlegg som følger saken oppsummerer uttalelsene i sin helhet. 

 

Høringsinnstans Endring i plan som følge av innspill 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om 

verdifullt naturmangfold av nasjonal verdi samt anbefaling fra 

Fylkesmannen i Buskerud, foreslå endret formål på deler av område 

som til 1. gangs behandling lå inne med formål LNF-område. Område 

som i henhold til kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015 

beskrives som svært viktig (A) Sandfuruskog, vil legges inn i plankart 

med tilleggsformål til LNF; Naturformål (LNA) – sosikode 5120. Det 

legges inn bestemmelse til formålsområde at planer om hogst skal 

legges frem for Landbrukskontoret i Ringerike og Hole. I samråd med 

Landbrukskontoret skal det avklares om biolog skal gjennomføre 

nødvendige kartlegginger før hogst. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Plankrav i bestemmelsesområde (#1) om utarbeides en 

detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning. 

Mattilsynet Plankrav i bestemmelsesområde (#1) om utarbeides en 

detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning. 

Buskerud 

Fylkeskommune 

Kulturminne med Id 241192 sikres med hensynssone (H_730) med 

tilhørende bestemmelse. 

 

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

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

vannverket. 

NVE Bestemmelser om grunnvannsuttak og overvåkning av 

grunnvannsmagasinet legges inn under fellesbestemmelsene i 

reguleringsplanen. 

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

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

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

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

brønner. I planområdet inngår også et eksisterende grusuttak. 

 

Planforslaget 

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

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

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

 

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

1-3, planforslaget består av: 

 

 Plankart merka 2. gangs behandling. 

 Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, revidert 18.09.18. 

 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 18.09.18. 



- 

 

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

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

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

operative del er unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven § 21. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

Arealet fra kartleggingen, vil i plankart legges inn med tilleggsformål til LNF; Naturformål 

(LNA). Reguleringsbestemmelse vil sikre nødvendige hensyn som skal tas i slike naturmiljøer; 

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

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

biolog skal gjennomføre nødvendige kartlegginger før evt. hogst.  

 

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

 

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

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

av underliggende arealformål. Hovedvannledninger og strømledninger vil delvis følge 

adkomstveg i området. 

 

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

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

bestemmelsene til hensynssonene. 

 

Gjeldende reguleringsplaner: 

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

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

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

 

Reguleringsplan under arbeid:  

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

bero, jf. sak 11/18, 20.03.18. 

 

Forhold til overordnede planer: 

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

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

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

områdereguleringer vedtatt etter 01.01.2007 skal ved motstrid gjelde foran kommuneplanens 

arealdel. 

 

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold: 

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

 

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

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

51/1). 

 

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

grunneiere. Avtalen inneholder klausuleringssoner og bestemmelser som gir restriksjoner for 

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

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

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

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

90 l/s fra eksisterende brønner i Dødisgropa og 70 l/s fra de to nye løsmassebrønnene ved 

Tjorputten). 

 

Konsekvensutredning 
Regulering av sikringssoner for vannverket utløser ikke krav om planprogram og 

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

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

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

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

arealdel som har vært på høring og offentlig ettersyn i 2017. Dette er en oppdatering til 

eksisterende arealbruk, og ikke i strid med gjeldende klausulering av vannverksområdet eller 

forslag til ny klausuleringsplan og områderegulering for området. 

 

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

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

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

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

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

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

planprogram og konsekvensutredning etter forskriften kunne bli aktuelt. 

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

konsekvensutredning og planprogram etter forskrift om konsekvensutredninger. Planbeskrivelsen 

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

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Reguleringsplan: 

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

Ringerike vannverk. 

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

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

og legge denne ut til offentlig ettersyn. 

 
Øvrige behandlinger: 

 Forhåndsvarsel om mulig pålegg om stans av masseuttak på gnr/bnr 52/1, datert 05.04.16. 
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Høringsuttalelser  
Planforslaget ble 1. gangs behandlet og sendt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 

30.01.18 – 19.03.18. I samme periode ble forslaget sendt til regionale myndigheter, berørte 

grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. 14 ulike uttaleparter har sendt sin 

uttale, disse følger vedlagt med unntak av uttalelsen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap, som er unntatt offentligheten. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i 

eget vedlegg. 

 

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

gangs behandlingen følger i tabell: 

 

Høringsinnstans Innspill Endring i plan som følge av 

innspill 

Fylkesmannen i 

Buskerud (FM) 

Fylkesmannen påpeker at det er viktig at 

det ikke åpnes opp for noen tiltak som 

reduserer verdien av den nasjonale 

viktige naturtypen sandfuruskog. FM 

anbefaler at arealene med naturtypen 

sandfuruskog blir regulert inn i planen 

med et arealformål som sikrer 

lokaliteten, for eksempel 

naturvernformål eller naturformål med 

tilhørende bestemmelser som blant annet 

sikrer at skogsområdet ikke blir hugd 

ned. 

Den biologisk verdifulle 

sandfuruskogen vil legges inn i 

plankart med tilleggsformål til 

LNF; Naturformål (LNA). Det 

legges inn bestemmelse til 

formålsområde; Planer om hogst 

skal legges frem for 

Landbrukskontoret i Ringerike og 

Hole. I samråd med 

Landbrukskontoret skal det 

avklares om biolog skal 

gjennomføre nødvendige 

kartlegginger før hogst. 
 

 

Fylkesmannen i 

Buskerud (FM) 

En evt. utvidelse av eksisterende 

masseuttak på ca. 30 daa innenfor 

planområdet, vil komme i konflikt med 

viktige natur- og friluftsinteresser, 

samtidig som det vil være en risiko 

knyttet til forurensning av 

drikkevannskilden. FM anbefaler derfor 

at det ikke legges opp til noen utvidelse. 

FM påpeker at område i dag er avsatt 

som LNF-område og mener at 

kommunen derfor må vurdere krav om 

konsekvensutredning. På grunn av 

sterke samfunnsinteresser knyttet til 

naturmangfold, friluftsliv og ikke minst 

drikkevann, mener FM at en utvidelse 

av uttaket vil medføre krav om 

konsekvensutredning. 

På grunn av sterke 

samfunnsinteresser knyttet til 

naturmangfold, friluftsliv og ikke 

minst drikkevann, stilles det som 

krav i reguleringsbestemmelse at 

før ytterligere uttak i 

bestemmelse område (#1) skal det 

utarbeides en detaljregulering 

med tilhørende 

konsekvensutredning, jf. pbl. § 

12-7 nr. 11 og 12. 

Mattilsynet Mattilsynet fremhever trygt drikkevann 

som avgjørende for folkehelse og mener 

det er feil å gi tillatelse til grusuttak 

basert på forutsetninger. Når utnyttelse 

av grunnvannsressursen skal vektes mot 

På grunn av sterke 

samfunnsinteresser knyttet til 

naturmangfold, friluftsliv og ikke 

minst drikkevann, stilles det som 

krav i reguleringsbestemmelse at 
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utnyttelse av grusressursen er det etter 

Mattilsynets syn ingen tvil om at 

hensynet til grunnvannskilden må veie 

tyngst i et samfunnsnytteperspektiv. 

Mattilsynet anbefaler at det ikke tas ut 

ytterligere masser i hensynssonene til 

Ringerike vannverk Kilemoen og 

forventer at ytterligere masseuttak i 

planområdet vil medføre krav til 

konsekvensutredning.  

før ytterligere uttak i 

bestemmelse område (#1) skal det 

utarbeides en detaljregulering 

med tilhørende 

konsekvensutredning, jf. pbl. § 

12-7 nr. 11 og 12. 

Buskerud 

Fylkeskommune 

Buskerud Fylkeskommune har ved de 

arkeologiske registreringer og gjort funn 

av en arkeologisk fredet gravrøys. 

Gravrøysa og dens sikringssone blir 

båndlagt etter kulturminneloven, og 

underlagt en hensynssone H730 i 

plankart. Det bes om at følgende 

bestemmelse brukes til hensynssonen:  

«Båndlagt etter kulturminneloven av 

1978. Innenfor gjeldende område 

(H730) ligger automatisk fredete 

kulturminne (Id 241192). Det må ikke 

forekomme noen form for inngrep i 

grunnen eller andre tiltak innenfor 

denne sonen uten tillatelse fra 

kulturminnemyndigheten».   

 

Kulturminner med Id 241192 

sikres med hensynssone (H_730) 

og det tillegges bestemmelse 

§ 6.5 Kulturminne 

 

«Båndlagt etter kulturminneloven 

av 1978. Innenfor gjeldende 

område (H730) ligger automatisk 

fredete kulturminne (Id 241192). 

Det må ikke forekomme noen 

form for inngrep i grunnen eller 

andre tiltak innenfor denne sonen 

uten tillatelse fra 

kulturminnemyndigheten».   

Statens vegvesen 

(SVV) 

Statens vegvesen forutsetter at 

vannverket ikke er til hinder for normal 

drift av fylkesvei 172. De ber om at 

plangrensen flyttes 15 meter ut fra 

fv.172 som er normal byggegrense for 

fylkesvei. Det må tegnes på frisiktsone 

for  avkjørselen på fv. 172 og inntil 

vannverket. 

Plangrensen er endret som 

forutsatt fra Statens vegvesens 

side, 15 m fra fv. 172.  

 

Frisiktsone kan ikke tegnes inn da 

denne vil ligge utenfor 

planavgrensningen. Men det er 

muntlig avklart med SVV, 

19.09.18 at det istedet legges inn 

rekkefølgekrav i 

reguleringsbestemmelsene for å 

sikre frisiktsone for avkjørsel på 

fv. 172 og inn til vannverket. 

NVE Tiltaket er konsesjonspliktig etter 

vannressursloven. For at 

reguleringsplanen skal kunne erstatte 

konsesjon etter Vannressursloven (§ 20 

bokstav d) må makimalt uttak 

innarbeides i bestemmelsene til planen. 

Bestemmelse om overvåkning som 

sikrer at uttaket ikke går ut over 

tålegrensen må også innarbeides.  

Bestemmelser om 

grunnvannsuttak og overvåkning 

av grunnvannsmagasinet legges 

inn under fellesbestemmelsene i 

reguleringsplanen. 

Ringerike kommune vil anmode 

Vassdragsmyndigheten om å 

fastsette at det ikke trengs 

konsesjon så snart kommunestyre 

har vedtatt planen, jf. 

Vannressursloven § 20 bokstav d.  

 



- 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

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

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

delegeringsreglementet. 

 

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

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

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

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, 

skal føre-var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Planforslaget er vurdert etter naturmangfoldloven i planbeskrivelsen kap. 5.4.1. 

 

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

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

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

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

overvåkning (§ 1.1 Kommunaltekniske anlegg). Ringerike kommune vil anmode 

Vassdragsmyndigheten om å fastsette at det ikke trengs konsesjon så snart kommunestyre har 

vedtatt planen, jf. Vannressursloven § 20 bokstav d. 

 

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

ikke tar saksbehandlingsgebyr for planen. 

 
Kostnader knyttet til prosjektering og etablering av vannforsyningsanlegg for supplerende 

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

 

Rådmannens vurdering 
Konsekvensutredning 

Regulering av sikringssoner for vannverket utløser ikke krav om planprogram og 

konsekvensutredning etter forskriften. Regulering av steinbrudd og masseuttak utløser derimot 

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

masseuttak. Dette omfatter areal som allerede er berørt av uttak. 

Ringerike vannverk Kilemoen reguleres i form av en områderegulering etter pbl. § 12-2. Dette er 

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

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

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

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

12-3. Dette handler også om likebehandling. 

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

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

 

Naturmiljø 

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

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

nasjonalt viktige naturtypen sandfuruskog.  
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Kulturminne 

Sikres tilstrekkelig i plan. 

 

Konsesjon etter vannressursloven 

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

etter plan- og bygningsloven kan erstatte konsesjon etter vannressursloven. 

 

Samlet vurdering 

Kommunens overordna hensikt med planforslaget er å ivareta vannkilden og 

drikkevannssikkerhet. Dette innebærer at det legges begrensninger på ulike driftsformer og 

terrenginngrep i planområdet. Disse begrensningene er i hovedsak gjeldende gjennom 

eksisterende klausuleringsavtale for området. Nye brønner og nye krav fra NGI medfører noe 

endret soneinndeling rundt brønnene, dertil reviderte klausuleringsbestemmelser. 

Reguleringsbestemmelsene sammenfaller med bestemmelser for klausulering av sikringssonene. 

Med planen kommer området i fremtiden til å få en bedre beskyttelse av naturen og naturverdiene 

enn i dag. 

 

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

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

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

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

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

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

bearbeida. 
 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas. 

 

Vedlegg: 

 
1. Plankart, merka 2. gangs behandling. 

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

3. Planbeskrivelse, datert 18.09.18. 

4. Temakart, hensynssoner, datert 14.03.16. 

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

rådmannens kommentar, siste revidert 19.09.18. 

6. Referat ra møte med Mattilsynet 31.08.18. 

7. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, datert 12.03.18. 

8. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, datert 15.08.18. 

9. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 19.03.18 

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

11. Uttalelse fra Mattilsynet, datert 29.06.18. 

12. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 28.02.18. 

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

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

15. Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning, datert 09.03.18 

16. Uttalelse fra Miljøvernforbund Hønefoss, datert 19.03.18. 

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

18. Uttalelse fra Hans Anton Støen, 12.03.18. 

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

20. Uttalelse fra Mary Blikken Gravdal, 20.03.18. 

21. Uttalelse fra Tom J. Myrvang, 16.03.18. 
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22. Uttalelse fra Tom J. Myrvang, 15.04.18. 

23. Saksframlegg 1. gangs behandling, datert 22.09.17 

24. Saksframlegg 1. gangs behandling, datert 11.01.18 

 

 

 
 

 Ringerike kommune, 24.09.2018 

 

 Terje Dahlen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1016-71  Arkiv: L12  

 

Sak: 154/18 

 

Saksprotokoll - 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 2. 

gangs behandling  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen vedtas.  

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

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

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

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

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

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

fremgår av reguleringsbestemmelse § 4.2 og § 6 Hensynssoner. 

  

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

konsekvensutredning for uttaksområdet.  

Detaljreguleringen må inkludere hele bestemmelsesområde # 1 vist på plankartet.  

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen med sikringssoner, skal 

ligge til grunn for en eventuell detaljregulering. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 30.11.2018: 

 

Mari Solheim Sandsund (Sp) erklærte seg inhabil i sak 154/18, jfr. Kommuneloven § 40 nr. 3, jf 

Forvaltningsloven §6 andre ledd.  

Sandsund ble enstemmig kjent inhabil i behandling av saken. 

 

Ordfører understreker at Kommunestyret var tilstrekkelig orientert før 

realitetsbehandling i forhold til sakspapirer og orientering. 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

«Saken utsettes. Det kartlegges muligheter for å inngå avtale om klausulering av området. 

Arbeidet gis prioritet». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Anders Braatens (Sp) utsettelsesforslag oppnådde 5 stemmer og falt. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 4 stemmer. 
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Dato:  18.02.2019 
Vår ref:  18/00235-5 
Deres ref:   14/1016-96 

 

Svar på anmodning om uttalelse til klager - Områderegulering for 
Ringerike vannverk på Kilemoen i Ringerike kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 29. januar 2019. 
 
DMF har på nytt gjennomgått melding om vedtak datert 03.desember 2018 og 
reviderte bestemmelser vedtatt 30. november 2018. DMF ser av vedtaket at det er 
opplyst om at området som tidligere var foreslått avsatt til LNF er endret til LNF 
Naturformål (omtalt som LNA) for vern av Sandfuruskog. DMF vil i  den sammenheng 
vise til vår uttalelse datert 09. mars 2018, der vi blant annet påpeker at muligheten for 
å drive uttak av masser i området må sikres ivaretatt, samtidig som at grunnvannet 
sikres. DMF er enige i at hensynet til grunnvannet skal tillegges vekt. Dette synes 
ivaretatt gjennom ordlyden i bestemmelsene § 6 i vedtaket.  
 
Innføring av bestemmelsene § 4.2 innebærer etter DMF sin vurdering at det legges 
betydelig større begrensninger for uttak av masser enn det som i utgangspunktet er 
tillat i § 6. Vi stiller spørsmålstegn ved kommunens vurdering av verdien av 
naturvernet sett i sammenheng med de nasjonale verdiene som ligger i 
grusressursene. Det framgår ikke av kommunens saksfremlegg og rådmannens 
vurdering at grusforekomsten på Kilemoen har nasjonal betydning som ressurs 1. 
Forekomstens verdi som ressurs framgår blant annet av planbeskrivelsen til høringen 
av områdereguleringen, datert 20 september 2017. Vi stiller også spørsmålstegn ved 
bruk av det som fremstår som motstridende bestemmelser; henholdsvis § 6 som åpner 
for uttak av masser og § 4.2 som begrenser muligheten for uttak. 
 
Ressurser med nasjonal betydning 
DMF har foretatt en forenklet beregning der vi gir et overslag over omtrentlig 
beslaglagt volum, basert på begrensingene for uttak som allerede ligger i § 6. Formålet 
er å synliggjøre at det er åpenbare økonomiske ressurser som blir berørt av verne t. Det 
er samtidig viktig å understreke at samfunnets behov for masser med kvalitetene som 
finnes på Kilemoen bør sikres slik at de er mulig å nyttiggjøre som byggeråstoffer, nå 
og i framtida, uavhengig av den direkte økonomiske nå-verdien.  
 

                                                                 
 
1 http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Omrade_fakta.Main?p_objid=46046&p_spraak=N 
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Vi har med utgangspunkt i volumet beregnet en teoretisk salgsverdi basert på verdier 
for salg av tilsvarende masser i regionen. Kroneverdier kommer fra innrapporterte tall 
til mineralstatistikk for 20172. Det er i alle ledd av utregningene gjort fratrekk for å 
møte usikkerheten knyttet til tallene. 
 
LNA-området vil etter DMF sine beregninger berøre omtrent 470 000 m2. 
For de enkelte klausuleringssonene utgjør dette følgende areal (rundet av til nærmeste 
1000 m2): 
LNA areal i sone 2a ca. 62 000 m2 
LNA areal i sone 2b ca. 118 000 m2 
LNA areal i sone 3 ca. 289 000 m2 
 
Volum er beregnet under kote 196, som ligger noe under eksisterende overflate i 
planområdets sørlige og østlige del.  
 
LNA arealet i sone 2a er noe kupert. Dette er det tatt hensyn til i beregningene. 
LNA arealet i Sone 2b og sone 3 regnes som tilnærmet topografisk flatt. 
 
DMF estimerer følgende volumbeslag (faste kubikkmeter): 
LNA i sone 2a ca. 1 000 000 m3 
LNA i sone 2b ca. 4 700 000 m3 
LNA i sone 3 ca. 11 500 000 m3 
 
Estimatene må regnes som svært konservative, da det totale volumet reelt sett vil 
være større. Forutsatt salgbare masser ned til uttaksnivå over grunnvannstand (se 
bestemmelsene § 6), kan det sannsynligvis selges 25 millioner tonn sand og grus med 
en teoretisk salgsverdi nærmere 2 milliarder kroner. Da er det ikke tatt hensyn til 
eventuell videreforedling og bruk av massene til eksempelvis betongprodukter.  
 
DMFs anbefaling 
Vår anbefaling er på bakgrunn av vurderingene over at klagene til vedtaket tas til følge, 
slik at arealformålet settes til opprinnelig foreslått LNF-område og at bestemmelse § 
4.2 tas ut. 
 
Dersom det i framtiden er aktuelt å åpne for ytterligere utnyttelse av ressursene i 
forekomsten på Kilemoen, eller verne viktige naturtyper på forekomsten, bør dette 
vurderes ved den enkelte reguleringsprosess som følger tiltaket. Eventuelt bør 
kommunen gjøre en ny helhetlig vurdering av denne planen, og i prosessen se om 
naturressurser av nasjonal betydning og svært viktige naturtyper er vurdert 
tilstrekkelig opp mot hverandre. 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Dragana Beric Skjøstad Lars Libach 
seksjonsleder rådgiver 
 
 

                                                                 
 
2 https://www.dirmin.no/sites/default/fi les/dirmin-statistikk_2017_oppslag_ny.pdf 
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Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

Saksbehandler: Lars Libach 
 
 
 

Mottakere: 

Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 
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Oppdragsgiver: Ringerike Kommune
Oppdragsnavn: Ringerike vannverk - Hydrogeologisk rådgivning
Oppdragsnummer: 529119-01
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Oppdragsleder: Mari Vestland
Tilgjengelighet: Åpen
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1. IN N LEDNI N G
A splan Viak har fått en forespørsel fra Ringerike kommune om å vurdere en klage på vedtatt
områderegulering – 0605_354 – Ringerike vannverk Kilemoen. Klagen er sendt fra advokatfirmaet
Bentzen AS som bistår Bjarne og Lisa Olsen Høyås eiere av gnr. 52 bnr. 2 og 3.

Kommunen vil spesielt ha en vurdering av restriksjoner på nydyrking og beite. I tillegg vil vi også
kommentere enkelte andre forhold i klagen.

2. VURDERI NGER AV KLAGE

2.1. Restriksjoner på beite
I klausuleringsplanen som er lagt til grunn for områdereguleringen er det for sone 1 forbud mot
beite.

Klager savner en nærmere begrunnelse for denne bestemmelsen. Klager opplyser at det på gnr. 52
bnr. 2 og 3 per i dag ikke drives med beitedyr, men at området tidligere er benyttet til beite og at det
foreligger planer om å gjenoppta beite for både sau og geit.

Forbudet mot beiting i sone 1 er satt ut fra en generell vurdering av foruren sningsfare. Innenfor
denne sonen kan infiltrert overflatevann ha en kortere oppholdstid enn 60 døgn som av
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Folkehelsemyndighetene er satt som en grense for sikker nedbryting av bakterier, parasitter og virus.
For eksempel vil omfattende beiting i nærheten av brønnområdene i Dødisgropa og ved Tjorputten
kunne gi avrenning av vann påvirket av avføring fra beitedyr mot brønnene. Dette vannet vil infiltrere
i grunnen og bidra til grunnvannsdannelse. Oppholdstiden på dette grunnvannet kan dermed bli for
kort til å oppnå en tilstrekkelig nedbrytning av bakterier, parasitter og virus.

I beiteområder benyttes også ofte foringsplasser som fører til en mer konsentrert forurensning og
økt fare for påvirkning av grunnvannet.

Beiting i områder med stor umettet sone (sonen over grunnvannsnivået) vil neppe ha innvirkning,
men skulle man tatt hensyn til dette måtte man delt sone 1 i flere soner ut fra tykkelsen på umettet
sone. Dette ville ha gjort hele klausuleringsplanen uforholdsmessig komplisert.

Et alternativ kunne vært å utvide sone 0 rundt brønnene slik at denne sonen også omfatter
skråningene ned mot Dødisgropa og de lavereliggende områdene rundt brønnene ved Tjorputten.
Ved en inngjerding av utvidet sone 0 og forbud mot foringsplasser innenfor sone 1, kunne man tillatt
beiting i sone 1.

2.2. Restriksjoner mot nydyrking
I henhold til klausuleringsplanen er det forbud mot nydyrking innenfor sone 2A. Dette begrunnes
med følgende:

- Oppdyrking medfører omfattende bruk av maskiner som gir en viss risiko for avrenning av
olje og drivstoff.

- Driften av nydyrket areal gir også økt belastning i form av bruk av (kunst)gjødsel og kjøring
med landbruksmaskiner.

2.3. Forbud mot lagring og opplasting av tømmer
Innenfor sone 1 er det forbud mot lagring og opplasting av tømmer, mens det ikke er forbud mot
uttak av ved og tømmer. Klager mener denne restriksjonen i realiteten gir et forbud mot hogst.

Forbudet begrunnes med økt fare for forurensning fra skogsmaskiner og tømmerbiler. Vi kan ikke se
at dette vil føre til såpass store ulemper at det blir umulig med skogsdrift. Det bør være mulig å
anlegge lunningsplasser/vedlager etc. utenfor sone 1. Hvis dette blir for tungvidt kan man søke om
dispensasjon fra disse bestemmelsene og få godkjent en egnet plass innenfor sone 1 etter nærmere
vurdering av forurensningsfare.

For øvrig henvises det til klausuleringsplanen som gir en nærmere vurdering av forurensningsfare i
tilknytning til skogsdrift.

2.4. Forbud mot uttak av grus
I klausuleringsplanen og i senere reguleringsbestemmelser er det etter vårt syn godt begrunnet de
restriksjoner og forbud mot grusuttak som gjelder innenfor sone 1, 2A og 2B. Dette kommenteres
derfor ikke nærmere i dette notatet.

2.5. Forbud mot ny bebyggelse
Innenfor sone 2B er det forbud mot ny bebyggelse med unntak av enkle bygninger tilknyttet
landbruk (vedlager, skogsbrakker etc.). Begrunnelsen for dette er at nye bygninger fører til økt
belastning og forurensningsfare både i byggeperioden og ved bruk. Det gis imidlertid åpning for å
oppføre bygninger i tilknytning til eksisterende bebyggelse forutsatt en godkjenning fra Mattilsynet.
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2.6. Sluttkommentar
Formålet med klausuleringen er på best mulig måte å sikre vannforsyningen til Ringerike vannverk
Kilemoen ved å innføre restriksjoner på arealbruken i brønnenes tilrenningsområde slik at man
oppnår en best mulig råvannskvalitet.

Det er vanskelig å vurdere alle forhold som kan medføre forurensning, og man må alltid vurdere den
totale belastningen fra all arealbruk. Klausulering av drikkevannskilder vil derfor kunne medføre
bestemmelser som kan føles unødvendig/urettferdig for den enkelte grunneier.

I dette tilfellet er soneinndelingen basert på et solid bakgrunnsmateriale fra geologiske kart,
grunnundersøkelser for kartlegging av grusressurser, grunnundersøkelser for kartlegging av
grunnvann, brønnboring og prøvepumping. Likevel vil det alltid være usikkerheter knyttet til nøyaktig
bestemmelse av grensen for 60 døgns oppholdstid på grunnvannet (sone 1) og brønnenes
tilrenningsområde (sone 2).

Ved tiltak nær angitte sonegrenser og tiltak som ikke spesielt er nevnt i klausuleringsplanen kan det
derfor være behov for en mer detaljert vurdering basert oppfølgende undersøkelser. Forutsetningen
er at slike tiltak forelegges drikkevannsmyndighetene for godkjenning.
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Naturbase faktaark

Naturtyper
Utskriftsdato: 1 5.05.2019

Kilemoen

ID BN0011 7412

Naturtype Sandfuruskog

Utforming Intermediær sandfuruskog

Verdi Svært viktig

Utvalgt naturtype NEI

Registreringsdato 09.09.201 5

Hevdstatus Ikke aktuelt

Forvaltningsplan Nei

Forvaltningsavtale Nei

Forvaltningsavtale

Inngått

-

Forvaltningsavtale

utløper

-

Verdi begrunnelse Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) på grunn av at dette er en

av de aller mest verdifulle sandfuruskogene på Ringerike og i

regionen for øvrig. Kilemoen er den biologisk mest verdifulle av de

større, intakte sandfuruskogsmoene på Ringerike, spesielt av den

tørre og lavdominerte typen. Moen har store arealer med velutviklet,

tørr, noe rikere, lavdominert sandfuruskog med et tynt humuslag.

Denne utformingen er et viktig habitat (hotspothabitat) for enkelte

sjeldne/rødlistede karplanter, insekter og en rekke sopparter

(sandfuruskogssopper). Pr 201 5 er sju rødlistede sopparter registrert.

Blant annet av den meget sjeldne slørsoppen Cortinarius

violilamellatus.
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Innledning Lokaliteten er kartlagt ifb. reguleringsplan med konsekvensutredning

for mulig utvidelse av eksisterende sandtak på Kilemoen. Lokaliteten

ble befart av Rune Solvang, Asplan Viak den 1 8.9.201 1 . Lokaliteten

ble i tillegg befart for sopp av Terje Spolén Nilsen 05.1 0.201 1 . Tor

Erik Brandrud, NI N A og Ringerike soppforening har befart de nordre

deler av lokaliteten ifb. nasjonal kartlegging av sandfuruskoger i

201 3. Lokaliteten er igjen befart av Rune Solvang og Gunvor

Bollingmo 9.9.201 5 samt flere ganger av Ringerike soppforening

høsten 201 5 ifb. oppfølgende undersøkelser konsekvensutredning

av det eksisterende sandtaket på Kilemoen. For øvrig er lokaliteten

undersøkt ved enkelte tilfeller av medlemmer i Ringerike

soppforening de siste årene.

Beliggenhet og

naturgrunnlag

Lokaliteten består av store og mektige løsmasseavsetninger nord for

det eksisterende sandtaket deler av Kilemoen består av. Lokaliteten

grenser i nordøst mot hogstflater, mot veger i vest og nord

(riksvegen 1 72 i vest og grusveg til sandtaket i nord), samt sandtak i

sør og nord.

Naturtyper og

utforminger

Lokaliteten består av sandfuruskog hovedsakelig av «lavskog i lav-

furu-utforming» (vegetasjonstype A1 a i Fremstad 1 997) med vanlige

lavarter som lys reinlav, islandslav og kvitkrull. I områder med mer

sluttet vegetasjon finnes en tykk mosematte bestående hovedsakelig

av furumose og etasjemose. Blåbær dominerer i feltsjiktet. Her

klassifiseres vegetasjonstypen som «blåbærskog i blåbær-

utforming» (vegetasjonstype A4a i Fremstad 1 997).
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Artsmangfold Tresjiktet er nesten 1 00 % dominert av furu på selve Kilemoen.

Karplantefloraen i naturtypelokaliteten er fattig og triviell med

dominerende arter som blåbær, tyttebær, krekling, stri kråkefot og

marimjelle. Vanlijerot forekommer spredt. Det er gamle

registreringer av mogop (N T) på Kilemoen gjort av botaniker Ove

Dahl i 1 889, men dagens status for mogop er usikker. Soppfloraen er

derimot rik. Gjennom registreringer i 201 1 ble det påvist 29 arter,

inkludert de to rødlistede arter, besk storpigg (VU) og furufåresopp

Albatrellus subrubescens (N T). Ellers ble det registrert vanlige

sopparter som riddermusserong, brunkjøtt bukkesopp,

sennepslørsopp, rustbrunpigg, rødskivekanelslørsopp, rødrandkjuke,

vanlig svovelsopp, furuskjellpigg, furuskrubb, rødbrun steinsopp,

rimsopp, dråpemusserong, rødbrun pepperriske, seig kusopp,

brungul musserong, rød stubbemusserong, vanlig lakssopp,

meltraktsopp, fiolkjuke, furuskjellpigg, sleipslørsopp,

fløyelspluggsopp, aprikosslørsopp, sotvokssopp, gullkjuke, flekkjuke

og kantarell. I 201 3 ble ytterligere rødlistede sopparter funnet og

andre sjeldne arter som ennå ikke er vurdert i rødlistesammenheng.

Dette var moslørsopp (Cortinarius pinophilus VU; ett funn i nordre

del), furufåresopp (Albatrellus subrubescens N T; flere nye funn),

rosenfotkremle (Russula roseipes N T; flere steder), lakrismusserong

(Tricholoma apium N T; flere steder), Cortinarius violilamellatus (NT)

og billeslørsopp (Cortinarius coleoptera DD; mange steder). I tillegg

er det funnet (til dels større) forekomster av en del sjeldne og

spesialiserte sandfuruskogsarter som slørsoppene Cortinarius

pinigaudis, C. clarobrunneus, kremslørsopp (C. leucophanes),

glødeslørsopp (C. odhinni), mørk moslørsopp (C. suberi),

trevlesoppen Inocybe sambucina, ustripet kastanjemusserong

(Tricholoma stans), blå brunpigg (Hydnellum caeruleum) og teglrød

kragemusserong (Tricholoma focale). I 201 5 er det svarthvit sølvpigg

(Phellodon niger N T) også registrert. Totalt er dermed seks

rødlistede sopparter registrert på Kilemoen.

Påvirkning Et nettverk av store og små turstier krysser gjennom lokaliteten.

Turstiene anses som positivt for naturverdiene da dette medfører

noe slitasje og blottet mineraljord som er gunstig for en del sopp.

Derfor opptrer en rekke rødlistearter langs stier på lokaliteten.

Skogstrukturen består overveiende av høyreiste furutrær, men

skogen er ikke spesielt gammel og det er lite død ved og biologisk

gamle trær etter plukkhogst av eldre trær. Få furutrær har en

omkrets over 1 meter. Det meste av skogen på Kilemoen skal ha blitt

hogd ned på begynnelsen av 1 930-tallet, men hvorvidt det sto igjen

frøtrær eller om hele området ble flatehogd er usikkert.

Fremmede arter Ingen fremmede arter registrert.
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Råd om skjøtsel

og hensyn

Miljøverdiene som det bør tas hensyn til er knyttet til

habitategenskaper og artsmangfold som er omtalt i

lokalitetsbeskrivelsen. Det er ikke behov for skjøtsel for å ivareta

miljøverdiene. Plukkhogst vil trolig være akseptabelt for å sikre

dagens dokumenterte verdier. Åpen trefrøstillingshogst er negativt.

Det er lite død ved i området og det vil være positivt om mengden

økes over tid. Sjeldne sopparter i området lever i direkte tilknytning

til furutrærne gjennom mykorrhiza.

Landskap -

Areal fra

kartobjekt (daa)

1 061 ,7

Kommuner 0605 (Ringerike)

Kilder Navn: Brandrud, T.E. og Bendiksen, E. / tittel: Sandfuruskog og

sandfuruskogsopper. Viktige områder for biologisk mangfold. –

NIN A Rapport 1 042. 74 s. / År: 201 4 /

http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/201 4/1 042.pdf

Navn: Solvang, Rune / tittel: / År:

Navn: Nilsen, Terje Spolén / tittel: / År:

Navn: Bollingmo, Gunvor / tittel: / År:

Navn: Ringerike soppforening / tittel: / År:
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Naturbase faktaark

Naturtyper
Utskriftsdato: 1 5.05.201 9

Nedre Kilemoen

ID BN001 1 741 3

Naturtype Sandfuruskog

Utforming Intermediær sandfuruskog

Verdi Lokalt viktig

Utvalgt naturtype NEI

Registreringsdato 1 7.1 1 .201 5

Hevdstatus Ikke aktuelt

Forvaltningsplan Nei

Forvaltningsavtale Nei

Forvaltningsavtale

Inngått

-

Forvaltningsavtale

utløper

-

Verdi begrunnelse Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da deler av området

består av sandfuruskog med et potensial for funn av rødlistede

sopper.

Innledning Lokaliteten er kartlagt ifb. reguleringsplan med

konsekvensutredning for mulig utvidelse av eksisterende sandtak

på Kilemoen. Lokaliteten ble befart av Rune Solvang, Asplan Viak

den 9.9.201 5 (brattkanten ned fra Kilemoen) og 1 7.1 1 .201 5 (hele

lokaliteten). Enkelte delområder av lokaliteten er i tillegg befart av

Ringerike soppforening. Det er usikkerhet knyttet til avgrensning av

de helt flate moene ned mot industriområdet, som ved nærmere

kartlegging av sopp kanskje ikke kvalifiserer som naturtype. Noen

mindre småflater med ungskog inngår som en del av

arronderingen.
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Beliggenhet og

naturgrunnlag

Lokaliteten ligger øst og nordøst for og nedenfor kanten av de

mektige løsmasseavsetningene på Kilemoen. Mot Begna består

lokaliteten av flate furumoer, mens de nordre delene består av et

småkupert dødislandskap med variert topografi inklusive nord til

østvendte brattkanter ned mot Begna. Lokaliteten grenser til

hogstflater og ungskog, i sør mot hogstflate mot industriområdet

på Nedre Kilemoen og i nord mot hogstflater, ungskog og

traktorveger. I sør er grensa skarp, mens den i nord er glidende.

Naturtyper og

utforminger

Lokaliteten består av sandfuruskog og med utforming intermediær

sandfuruskog, men store deler av lokaliteten består av blåbær(lyng)

furuskog. Svak lågurtskog og partier med småbregneskog opptrer

også.

Artsmangfold Tresjiktet er furudominert med innblanding av gran og boreale

løvtrær. Det er et større innslag av gran og boreale løvtrær som

gråor, rogn, bjørk og selje i fuktigere områder, spesielt inn mot den

bratte terrasseskråningen opp mot selve Kilemoen og i brattkanten

ut mot Begna. Også i dødisgropene inngår det en del løvtrær.

Karplantefloraen i naturtypelokaliteten er hovedsakelig fattig med

røsslyng, krekling, tyttebær, hårfrytle, linnea, myk kråkefot, stri

kråkefot og storbregner (nedvisnet på kartleggingstidspunktet

1 7.1 1 ). Fingerstarr, gjøksyre og snerprørkvein forekommer i

brattkanten mot Begna. Rikere lågurtvegetasjon ble ikke registrert.

Vaniljerot forekommer også her spredt. Soppfloraen er lite

undersøkt. Billeslørsopp (Cortinarius coleoptera DD) og

furufåresopp (Albatrellus subrubescens N T er registrert. Potensialet

for rødlistede jordboende sopp vurderes som størst i brattkanten

ut mot Begna samt trolig i og ved dødisgropene. For øvrig er en

rekke vanlig forekommende sopper registrert. Det er et potensial

for rødlistede vedboende sopp på død ved i brattkanten ut mot

Begna, men potensialet vurderes som svakt.

Påvirkning Et nettverk av store og små turstier krysser gjennom lokaliteten.

Turstiene anses som positivt for naturverdiene da dette medfører

noe slitasje og blottet mineraljord som er gunstig for en del sopp.

Lokaliteten har lite død ved, da det er drevet aktivt skogbruk i hele

området, men de bratteste partiene mot Begna har en del død ved

av furu og bjørk samt gadd av gråor. Det er registrert er fåtall bjørk

med grov sprekkebark og opp mot 1 ,55 m i omkrets. Furutrær med

beskjedne dimensjoner dominerer (0,70 m i omkrets), men furutrær

opp mot 1 ,60 m i omkrets opptrer i brattkanten. Enkelte stier går

gjennom lokaliteten.

Fremmede arter Ingen fremmede arter registrert.
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Råd om skjøtsel

og hensyn

Miljøverdiene som det bør tas hensyn til er knyttet til

habitategenskaper og artsmangfold som er omtalt i

lokalitetsbeskrivelsen. Det er ikke behov for skjøtsel for å ivareta

miljøverdiene. Plukkhogst vil trolig være akseptabelt for å sikre

dagens dokumenterte verdier. Åpen trefrøstillingshogst er negativt.

Sjeldne sopparter i området lever i direkte tilknytning til furutrærne

gjennom mykorrhiza. Det er lite død ved i området og det vil være

positivt om mengden økes over tid.

Landskap -

Areal fra

kartobjekt (daa)

313,8

Kommuner 0605 (Ringerike)

Kilder Navn: Solvang, Rune / tittel: / År:

Navn: Ringerike soppforening / tittel: / År:
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RINGERIKE KOMMUNE
Areal - og byplankontoret

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf : 32117400 www.ringerike.kommune.no

Fylkesmannen i Buskerud
Buskerud fylkeskommune
Statens vegvesen
NVE
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for mineralforvaltning
Mattilsynet
Ringerike kommune v/ Miljørettet helsevern
Ringerike kommune v/ Utbygging, Jostein Nybråten

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
14 / 1016 - 96 4647 / 19 L12 29.01.2019

0605_354 OMRÅDEREGULERING FOR RINGERIKE VANNVERK,
KILEMOEN - UTTALELSE TIL KLAGER

Vedlagt oversendes 4 innkomne klager på vedtak i Ringerike kommunestyre 30.11.2018, sak
154/18; 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk, Kilemoen .

Klagene oversendes dere som motpart i saken i henhold til forvaltningsloven § 33 tredje avsnitt.
De re får herved anledning til å uttale dere til klagene.

Som forslagsstiller og grunneier er Ringerike kommune v/ Utbygging motpart i forhold til mange
av forholdene som klagerne tar opp.

Eventuell uttalelse sendes Ringerike kommune, Planavdelingen Pb 123 sentrum, 3502 Hønefoss,
eller på e - post til postmottak@ringerike.kommune.no - innen 26.02.2019

Med hilsen

Knut Kjennerud
enhets leder

Mari Solheim Sandsund
arealplanlegger
mari.solheim.sandsund@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 16/6266-61   Arkiv: PLN 426  

 

426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna – 2. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna vedtas. 

 

2. De deler av gjeldende reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum fra 1963, som overlappes 

av ny plan, oppheves. 

 

Sammendrag 

Hensikten med denne private detaljreguleringen er å tilrettelegge for nye boliger på Sokna, ett 

av Ringerike kommunes prioriterte utviklingsområder. Videre legges det opp til økt 

trafikksikkerhet i området gjennom rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeiding av 

trafikksikkerhetstiltak på veien Midtmoen.  

 

Det planlegges for konsentrert boligbebyggelse i to etasjer, bestående av 16 nye boenheter 

med tilhørende anlegg som garasjer, felles uteoppholdsareal/lekeplass og renovasjon. 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanen, der området er avsatt til bolig. 

 

Trafikksikkerhetstiltak hadde spesielt fokus i høringsperioden. Flere av de innkomne 

høringsuttalelsene omhandlet dette. Statens vegvesen og Teknisk drifts uttalelser, samt flere 

andre uttalelser, var negative til å anlegge i fortau i deler av veibanen og å etablere 

enveiskjøring-system. Eksisterende veibredde er ikke stor nok til å etablere et funksjonelt 

fortau. Rådmannen opprettholder derfor sin anbefalte løsning med fartshumper på Midtmoen, 

slik planforslaget forelå ved 1. gangsbehandling.  

 

Den eneste endringen i planforslaget etter 1. gangsbehandling er at planbestemmelsene er 

justert for å imøtekomme uttalelsen fra Teknisk drift vedrørende renovasjonsanlegg. 

Overbygget areal for mellomlagring av avfall tillates innen felt for garasjer/carporter 

istedenfor innen felt for renovasjon. Dette for å sikre tilstrekkelig areal for snø-opplag langs 

kommunal vei.  

 



Rådmannen er positiv til det foreliggende planforslaget som bygger opp under effektiv 

arealplanlegging med fornuftig lokalisering av boliger tett på sentrumsfunksjoner. 

Utbyggingen vil også ivareta trafikksikkerhet ved at det etableres fartsreduserende tiltak langs 

veien Midtmoen. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune ved å bidra 

til å styrke utviklingen av et av de lokalsamfunnene som kommuneplanens samfunnsdel 

utpeker som fokusområder for vekst. Rådmannen anbefaler at planen vedtas.  

 

Bakgrunn 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for nye boliger på Sokna, ett av Ringerike kommunes 

prioriterte utviklingsområder. Videre legger planforslaget opp til økt trafikksikkerhet i 

området gjennom rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeiding av trafikksikkerhetstiltak 

på veien Midtmoen. Nordbohus Modum AS er forslagstiller til planforslaget. 

 

Området som ønskes utviklet er eiendom gnr. 148 bnr. 58 ved Midtmoen. Eiendommen er i 

dag ubebygget og har en størrelse på ca. 4100 m². Den ligger i et etablert boligområde. 

Planforslaget legger opp til konsentrert boligbebyggelse i to etasjer. Det er tenkt 16 nye 

boenheter med tilhørende anlegg som garasjer, felles uteoppholdsareal/lekeplass og 

renovasjon. Det er gangavstand til Sokna sentrum med publikumsfunksjoner som legekontor, 

forretninger, kaféer og bussholdeplass. Det er også kort vei til barnehage, skole og SFO. 

Skolen er nylig rehabilitert og har god kapasitet. 

  

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum fra 1963 (se 

planbeskrivelse s. 9). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, lekeplass og 

veiareal. Foreliggende planforslaget er i tråd med regionale og lokale målsetninger om økt 

fortetting av sentrumsnære områder. Området er avsatt til bolig i gjeldende kommuneplan. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak, inklusiv oppfølging  

 

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

og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 04.02.2019, sak 17/19. 

 

 HMA vedtok følgende tilleggspunkt i møtet:  

«HMA anmoder Nordbohus Modum A/S om å gå i dialog med Ringerike kommune 

om endret kjøremønster i området, med tanke på enveiskjøring og del av vei brukt til 

fortau». 

 

 Anmodningen fra HMA vedrørende endret kjøremønster fikk spesielt fokus ved 

høring og offentlig ettersyn. 

 

  I sin høringsuttalelse fraråder Statens vegvesen en slik løsning. Teknisk drift i 

kommunen informerer om at det ikke er veibredde nok til etablering av fortau i 

veibanen.  

 På bakgrunn av Statens vegvesen og Teknisk drifts negative uttalelser til endret 

kjøremønster, har man ikke gått videre med nærmere utredning av en slik løsning. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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



- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, vedlegg 20. 

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

Det er ikke gjort mange endringer i planforslaget etter 1. gangsbehandling. Den viktigste 

endringen er at planbestemmelsene er justert for å imøtekomme uttalelsen fra Teknisk drift 

vedrørende renovasjonsanlegg. Overbygget areal for mellomlagring av avfall tillates innen felt 

for garasjer/carporter istedenfor innen felt for renovasjon. Dette for å sikre tilstrekkelig areal 

for snø-opplag langs kommunal vei.  

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 07.02. – 25.03.2019. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. 

til uttalelse. Det kom inn totalt åtte uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5.  

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum fra 1963 (se 

planbeskrivelse s. 9). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, lekeplass og 

veiareal. Den eldre reguleringsplanen har imidlertid mangelfulle og upresise 

planbestemmelser, og det kreves ny detaljregulering for den tiltenkte arealbruken. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommunens visjon er at Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. 

Vekst og utvikling av by og lokalsamfunn skal være balansert og livskraftig. Kommunen skal 

være attraktiv å bo i, spesielt for unge og barnefamilier, og det skal fokuseres på helse og 

aktivitet for alle. Boligutvikling skal skje i områder med gangavstand til sentrum og nærhet til 

skoler, barnehager og annet tjenestetilbud. 

 

Planforslaget er i tråd med føringene gitt i kommuneplanens samfunnsdel. Sokna er ett av 

lokalsamfunnene hvor man ser for seg befolkningsvekst utenfor Hønefoss. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området avsatt til bolig. Planforslaget er i 

hovedtrekk i tråd med overordnet plan. 

 

Juridiske forhold  



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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

I denne saken har forslagstiller fremskaffet et kunnskapsgrunnlag som tilsier at naturmangfold 

ikke vil bli vesentlig berørt av tiltakene planforslaget legger opp til. Det henvises for øvrig til 

planbeskrivelsen for nærmere redegjørelse vedrørende påvirkning av naturmangfold. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ingen omdisponering av dyrket eller dyrkbart areal. 

 

Økonomiske forhold 

Planen er en privat detaljregulering. Det innebærer at forslagsstiller blir fakturert et 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Ringerike kommune har ikke bekostet 

utredninger og lignende i planarbeidet. 

 

Planen utløser trolig ingen større økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Den vil 

likevel kunne gi noe økonomiske konsekvenser i form av driftsutgifter til infrastruktur og 

muligens i form av sosiale tjenester. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte høringsuttalelser fremgår av vedlegg 5. Omfanget av uttalelser er 

beskjedent. De fleste merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. 

 

Det er ikke foretatt større endringer av planforslaget etter høring og offentlig ettersyn.  

Planforslaget var godt bearbeidet da det ble sendt på høring, så det er bare foretatt mindre 

justeringer for å imøtekomme høringsuttalelser.  

Vedrørende HMAs anmodning om å se på endret kjøremønster i området, vurderer 

Rådmannen dette som uaktuelt på bakgrunn av Statens vegvesen og Teknisk drifts negative 

uttalelser til dette. Det er derfor ikke foretatt nærmere utredning av en slik løsning. 

 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til det foreliggende planforslaget som bygger opp under effektiv 

arealplanlegging med fornuftig lokalisering av boliger tett på sentrumsfunksjoner. Her vil det 

være gangavstand til mange av de daglige gjøremålene. Skolen er nylig blitt rehabilitert, og 

kapasiteten er god. De nye boligene vil være bygget etter dagens tekniske krav og forskrifter, 

med et langt lavere energibehov og forbruk enn eldre bebyggelse i området. Videre legges det 



opp til like muligheter til samfunnsdeltakelse for alle, gjennom fokus på universell utforming 

ved valg av ulike løsninger i planområdet. Utbyggingen vil også ivareta trafikksikkerhet ved 

at det etableres fartsreduserende tiltak langs veien Midtmoen.  

 

Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune ved å bidra til å styrke 

utviklingen av et av de lokalsamfunnene som kommuneplanens samfunnsdel utpeker som 

fokusområder for vekst. 

  

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, jf. nærmere redegjørelse for ulike 

utredningstemaer i saksfremlegget til 1. gangsbehandling, vedlegg 20. Med bakgrunn i 

redegjørelsen over anbefaler Rådmannen at planen vedtas.  

 

Vedlegg 

1.  Oversiktskart med planavgrensning, samt gjeldende plan 

2.  Forslag til plankart 

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser 

4.  Planbeskrivelse 

5.  Vurdering av høringsuttalelser, med kommentarer  

6.  Høringsuttalelse, Fylkesmannen Oslo og Viken, 20.03.2019 

7.  Høringsuttalelse, Buskerud fylkeskommune, 23.03.2019 

8.  Forhåndsuttalelse, Statens vegvesen, 22.08.2018 

9.  Høringsuttalelse, Statens vegvesen, 08.03.2019 

10. Høringsuttalelse, Ringerike-Kraft, 18.02.2019 

11. Høringsuttalelse 1, Teknisk forvaltning, 25.03.2019 

12. Forespørsel til Teknisk forvaltning 

13. Høringsuttalelse 2. Teknisk forvaltning, 26.03.2019 

14. Høringsuttalelse, Aud Ragnhild Eriksen, 18.02.2019 

15. Høringsuttalelse, Arne Frøhaug, 18.02.2019 

16. Høringsuttalelse, Øyvind Hagen, 24.03.2019 

17. Trafikknotat17B Fartsreduserende tiltak, Midtmoen 

18. Trafikknotat 17C Illustrasjonsplan, fartsreduserende tiltak 

19. Dokumentasjon, naboer 

20. Saksframlegg til 1. gangsbehandling av planforslaget 

21. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling av planforslaget 

22. Plankartet slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

23. Planbestemmelsene slik de var ved høring og offentlig ettersyn 

 

  

 Ringerike kommune, 20.05.2019 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

 

 

Assisterende rådmann:   Terje Dahlen 



Enhetsleder areal- og byplan:    Knut Kjennerud 

Fagansvarlig areal- og byplan:  Grethe Tollefsen 

Saksbehandler:    Ingrid Liseth 

 



Oversiktskart, Sokna. Pla na vgrensningen markert med rosa ramme.

Utsnitt av reguleringsplan nr. 44, Sokna sentrum. Kilde: Ringerike kommune, kartløsning på nett.
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RINGERIKE KOMMUNE
Strategi - og utvikling , A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_ 426 Detalj regulering Midtmoen, Sokna

Utarbeidet av Nordbohus AS 24.11.17 2. GANGSBEHANDLING
Sist revidert 15.05 .19

1 .gangs behandling i h oved utvalget for miljø - og arealforvaltning 0 4.02.2019 , sak 1 7/19
Høring og offentlig ettersyn 0 8.02.2019 – 25. 03.2019
2 .gangs behandling i H oved utvalget f or miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
2. gangsbehandling i F ormannskapet DATO , sak SAKNR
Vedtak i K ommunestyret DATO , sak SAKNR

End ringsliste:
Nr endring dato sign
01 Rekkefølgebestemmelse vedr. fartsreduserende tiltak 15.10.18 RBE
02 Bestemmelse vedr. turveg 15.10.18 RBE
03 Endringer etter tilbakemelding før 1. gangs behandling 12.11.18 RB E
04 Endringer etter tilbakemelding nu mmer to før 1. gangs behandling 18.12.18 RBE
05 Endringer etter tilbakemelding nummer tre før 1. gangs behandling 18 .01.19 RBE
06 Endringer etter tilbakemelding før 2. gangs behandling 15.05.19 ÅHD
Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endeli g vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
plan endringer , båd e ordinære og mindre endringer .

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området regu leres til følgende formål og hensyn ssoner , jf. p bl . § 12 - 5 og 12 - 6 :

1. Bebyggelse og anlegg, jf. pbl. § 12 - 5 .1
B oligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (1112) BKS
Bol igbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (1111) BFS
G arasjeanlegg for bolig (1119) f_BG
R enovasjonsanlegg (1550 ) f_BRE
Lekeplass (1610) f_BLK

2. Samferdselsan l egg og teknisk infrastruktur , jf. pbl. § 12 - 5 .2
Kjøreveg (201 1 ) o_SV1
Kjøreveg (2011) f_SV2
P arkeringsplasser (på grunnen) (2082) f_SPP

3 . Grønnstruktur , jf. pbl. § 12 - 5 .3
Turveg (3031) f_T

4. Hensynssoner, jf. p bl. § 12 - 6
Sikringss one – fris i kt (100) H140
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FORMÅLSBESTEMMELSER - DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL

§ 0. Fellesbestemmelser

§ 0.1 Støy (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Innenfor planområdet skal støyforholdene tilfredsstille kravene som er gitt i støyretningslinjen
T - 14 42/2016.

§ 0.2 Uteoppholdsareal (MUA) (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Uteoppholdsareal (MUA): Arealer som kan regnes inn i krav til MUA kan ikke være brattere
enn 1:3, og skal ha dokumentert gode solforhold. Det skal være sol på minimum 50 % av
arealene kl . 15. 00 ved vår - og høstjevn døgn.

§ 0.3 Beplantning/vegetasjon (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 3)
Beplantning skal skje med allergivennlige plantesorter. Bjørk, hassel, or og salix - arter tillates
ikk e.

§ 0.4 Tilgjengelighet for alle/universell utforming (jf. pbl. § 1 2 - 7, pkt. 4)
Det skal legges vekt på universell utforming, slik at bygg og anlegg kan benyttes på like vilkår
av så mange som mulig. Parkeringsplass som er dimensjonert for bevegelseshemmede samt
gårdstun mellom parkeringsplass og inngangsparti til bolige r skal opparbeides slik at helning
er iht. forskrift om universell utforming.

§ 0.5 Fellesområder (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 9)
Alle fellesområdene (f_BG, f_BRE, f_BLK, f_S PP , f_ T, f_SV2 ) er felles for alle boenhetene i
området, og skal eies med like andeler . Beboerne i BKS er ansvarlig for drift og skjøtsel av
disse fellesområdene . Lekeplass f_BLK og turveg f_T skal være offentlig tilgjengelig .

§ 0.6 Kulturminner (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 6 )
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet s kulle framkomme
automatisk fredete kulturminner må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved
fylkeskommunen varsles, jf Kulturminnelovens §8, 2. ledd.

§ 0.7 Radon (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å red usere inntrenging av radongass i samtlige
boliger - så fremt det ikke for den enkelte tomt er gjennomført radonundersøkelser av
byggegrunnen som dokumenterer at dette ikke er nødvendig.

§ 0.8 Overvannshåndtering (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Overflatevann ska l håndteres lokalt innenfor planområdet

§ 0. 9 Parkeringsdekning (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 7 )
Det skal etableres minst 1,5 parkeringsplasser per boenhet .
Det skal etableres minst 2 sykkelplasser per boenhet.
Det skal etableres minst 2 oppstillingsplasser for bil som er tilrettelagt for personer med
nedsatt funksjonsevne.
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§ 0.10 Uteområder (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Det skal være minimum 25 m² felles uteoppholdsareal pr. boenhet. Uteområdene kan
opparbeides som to separate fellesarealer der deler av arealet bli r innenfor felt BKS .
Uteområder på bakkeplan skal være åpne og tilgjengelige for allmennheten.

§ 1 . Bebyggelse og anlegg

§ 1 .1 Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse

§ 1.1 .1. Konsentrert småhusbebyggelse - BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Felt BKS sk al nyttes til boligbebyggelse i form av konsentrert småhusbebyggelse.
I nnenfor felt BKS skal det avsettes minst 1 24 m² areal til felles sandlekeplass .
Her tillates det oppført utstyr og byggverk som er i tråd med intensjonene for et
uteoppholdsareal. Det skal etableres sittemulighet for voksne som følger barna. Plan for
opparbeidelse av sandlekeplassen skal godkjennes av kommunen. Lekeplassen tillates
inngjerdet.

Adkomst fra Midtmoen inn til felt BKS (vist med avkjøringspil på plankartet ) skal være stengt
med bom , somi all hovedsak kun vil være tilgjengelig for nødetatene. Unntaksvis vil den
likevel kunne benyttes for serviceærend som for eksempel flyttetransport. Ved adkomsten må
det ikke etab leres beplantning eller annet som hindrer frisikt mot o_SV1 (offentlig vei,
Midtmoen).

§ 1.1. 2 . Utnyttingsgrad – BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Maksimalt tillatt bebygd areal frem går av plankartet.

§ 1.1. 3. Antall og u tforming – BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Det kan maksimalt oppføres 16 boenheter innen felt BKS.
Bebyggelsen innenfor felt BKS skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet.
Balkonger innenfor felt BKS kan tillates inntil 1 meter utenfor byggegrense, med unntak av
mot turveg f_ T .

Velges svalgangsløsning som adkomst til boenhetene må planløsningen utformes på en slik
måte at det ikke blir gangtrafikk til andre boenheter foran vinduer til viktige oppholds rom som
soverom, stue og kjøkken .

Det tillates flatt tak, saltak, pulttak og sakset pulttak. Ved saltak skal takvinkel være mellom
22 og 40 grader. Ved pulttak skal takvinkel ikke overstige 22 grader.

§ 1.1. 4. Høyder – BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Maks mønehøyde skal ikke overstige 11 meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 8 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 9 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.
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§ 1.1. 5. Universell utforming – BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Minimum 50 % av boenhetene skal utformes slik at de blir tilgjengelige for personer med
funksjonsnedsettelse. Alle boliger skal ha universelt utformet atkomst til felles
uteoppholdsareal, parkering og l ekeplass.

§ 1.1.2. F rittliggende småh usbebyggelse - BFS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Felt BFS er en del av frisikt - sonen H 140_2 mellom k jøreveg o _ SV1 (offentlig vei,
Midtmoen) og f_SV2 (intern vei, felles adkomst).

§ 1.2.1. Garasjeanlegg for bolig - f_BG (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Felt f_BG (garasjeanlegg for bolig) skal benyttes til carport/garasjer og oppstillingsplasser for
bil og sykkel. Det er ikke et krav at hver boenhet skal ha eg en carport/garasje.
Feltet kan benyttes til etablering av biloppstillingsplasser for personer med nedsatt
funksjonsevne.

Det tillates etablert sportsboder innen felt f_BG.
Det tillates også oppført bod/overbygget areal for mellomlagring av avfall.

§ 1. 2 .2. Utnyttingsgrad – f_BG (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Maksimalt tillatt bebygd areal fremgår av pla nkartet .

§ 1.2 .3. Antall og utforming – f_BG (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Det kan maksimalt oppføres 16 carporter/garasjer innen felt f_BG , i tillegg til
oppstillingsplasser for bil og sykkel .
Carporter/garasjer/boder /overbyg g for avfall skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på
plankartet.

Det tillates flatt tak, saltak, pulttak og sakset pulttak. Ved saltak skal takvinkel være mellom
22 og 40 grader. Ved pulttak skal takvinkel ikke overstige 22 grader.

§ 1. 2 . 4. Høyder – f_BG (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
For carporter/garasjer skal maks mønehøyde ikke overstige 5 meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 3 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde fo r pulttak, skal ikke overstige 4,5 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.

For bod/overbygget areal for mellomlagring av avfall skal maks mønehøyde ikke overstige 4,5
meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 3 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 4,5 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.

§ 1.2 .5. Universell utforming – f_BG (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Fra felt f_BG skal det være trinnfri atkomst til boligene, f elles uteoppholdsareal og lekeplass.
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§ 1. 3 . 1 . Lekeplass – f_BLK (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt f_BLK skal det etablere lekeplass. Plan for opparbeidelse av lekeplassen skal
godkjennes av kommunen. Området tillates inngjerdet. Lekeplassen skal være offentlig
tilgjengelig.

§ 1.3 .2. Utnyttingsgrad – f_BLK (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt f_BLK tillates det oppført utstyr og bygg verk som er i tråd med intensjonene for en
lekeplass. Det tillates oppført felles redskapsbod på maks 8 m2 BYA og overbyg get areal på
maks 8 m2 BYA for plassering av benker og bord. Det skal etableres sittemulighet for voksne
som følger barna .

§ 1.3.3 . Høyder - f_BLK (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Maks mønehøyde skal ikke overstige 5 meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 3 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 4,5 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.

§ 1.3.4 . Universell utforming – f_BLK (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Det skal legges ve kt på universell utforming, slik at lekeplassen kan benyttes på like vilkår av
så mange som muli g.

§ 1.4 . 1 . Renovasjon f_BRE (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Felt f _ BRE er felles for felt BKS og skal brukes til mellomlagring av avfall .

§ 1.4 .2. Utnyttingsgra d – f_BRE (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Det tillates plassering av avfallsbeholdere utenfor frisiktsonen .
Det tillates ikke oppført bod/overbygget areal for avfallsbeholdere.

§ 1.4. 3 . Universell utforming – f_BRE (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Felt f_BRE skal væ re godt tilgjengelig både for beboere og for renovasjonsselskapet. Feltet
skal ha trinnfri adkomst.

§ 2 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 2. 1. 2 Kjøreveg o_SV1 (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt o_ S V 1 s kal det anlegges offentlig veg.

§ 2.1 . 2 Kjøreveg f_SV2 (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt f_SV2 skal det anlegges felles adkomst til boligene innen felt BKS og boligeiendom
med gnr. 148 bnr. 198 .

§ 2. 1 . 3 Parkeringsplasser (på grunnen) f_SPP (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt f_SPP tillat es etablert felles parkeringsplasser for bil og sykkel . Parkeringsplassene
er felles for felt BKS . Feltet kan benyttes til etablering av biloppstillingsplasser for personer
med nedsatt funksjonsevne.
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§ 3. Grønnstruktur

§ 3.1 Turveg f_T (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt f_T skal det anlegges turveg. Turvegen skal holdes fri for hindringer slik at
gangadkomst fra parkeringsplass frem til Midtmoen holdes åpen. Turvegen innen f_T skal
etableres i minimum 2 meters bredde og ha minimum standard grusdekke. Tu rvegen skal være
offentlig tilgjengelig.

§ 4 . Hensynssoner

§ 4. 1 Frisikt - H140 1 - 2 (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 7 )
Innenfor frisiktsonene tillates ikke vegetasjon eller andre sikthindre høyere enn 0,5 meter over
tilstøtende vegers nivå. Enkeltstående elementer med bredde mindre enn 0,2 meter, slik som
belysningsstolper og trestammer , kan aksepteres.

§ 5 . Rekkefølgebestemmelser (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)

§ 5.1 Før igangsettingstillatelse
Før igangsettingstillatelse kan gis, skal utomhusplan for det aktuelle t iltaket være godkjent.
Behandlingen av planen skal være som for vanlig byggesaksbehandling. Utomhusplan skal
leveres i målestokk 1: 5 00 og inneholde følgende:

Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet
Utforming av uteområder med høydeangi velser og materialbruk. Herunder kommer
utearealer for opphold, lek og beplantning
Eventuelle gjerder
Utvendig opplegg for renovasjon
Utvendig belysning.
Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder
Atkomstforhold

Øvrig dokumentasjon som skal følge bygg esøknaden:
3D - visualisering, som fotomontasje og/eller perspektivtegninger
Sol/skyggediagram
Angivelse av bebyggelsens takform, takvinkel, møneretning og høyde
Angivelse av hvordan estetikk ivaretas
Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas

§ 5.2 Tekniske planer
Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak som berører kommunal veg eller kommunens
tekniske anlegg, skal tekniske planer være godkjent og det skal foreligge avtale mellom
utbygger og kommunen. Offentlige tekniske anlegg skal bygg es etter den til enhver tid
gjeldende kommunale standard.



7 av 7

Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (vei,
vann og avløp) Vedlagt søknaden om tekniske anlegg skal det foreligge:

Løsning for lokal overvannsh åndt ering og eventuell fordrøyning
Løsning for tilstrek kelig brannvann for eget tiltak

§ 5.3 Lekeplass og Uteoppholdsareal
Før brukstillatelse kan gis skal lekeplass innen felt f_BLK samt felles sandlekeplass innen felt
BKS være ferdig opparbeidet.
U nntak: «Dersom bygninger og anlegg tas i bruk vinterstid, skal uteoppholdsarealer
opparbeides så snart som mulig påfølgende sommerhalvår. Dokumentasjon for ferdigstilte
uteoppholdsarealer skal da sendes bygningsmyndigheten innen 1. september den aktuelle
s esongen. Dersom området bygges ut i flere trinn, skal felles sandlekeplass inne n felt BKS
samt lekeplass inne n felt f_BLK være opparbeidet før brukstillatelse kan gis for første
byggetrinn.

§ 5. 4 Renovasjon
Før brukstillatelse kan gis skal areal for renova sjon innen felt f_BRE være ferdig opparbeidet.

§ 5.5 Parkering
Før brukstillatelse kan gis skal parkering for bil og sykkel innen felt f_SPP og f_BG være
ferdig opparbeidet.

§ 5.6 Interne ve ger
Før brukstillatelse kan gis skal intern kjøreveg innen felt f_SV2 og turveg innen felt f_T være
ferdig opparbeidet.

§ 5.7 Fartsreduserende tiltak langs Midtmoen
Før brukstillatelse kan gis skal fartsreduserende tiltak være ferdig opparbeidet.
Fartsreduserende tiltak skal opparbeides og plasseres i tråd med rappo rt:
«Vedlegg_17_B_ Fartsreduserende tiltak langs Midtmoen_ 1911018_RevA»
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Illustrasjon 1: Volumstudie med planområdet midt i bildet Kilde: Nordbohus AS
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1. Sammendrag

Nordbohus AS er engasjert av Nordbohus Modum AS til å fremme detaljreguleringsfors lag
for eiendommen med gnr. 148 bnr. 58 som ligger ved Midtmoen på Sokna .
Eiendommen er i dag u bebygget og er på c a. 4 100 kvm . Den ligger i et etablert boligområde
på tettstedet Sokna . Planforslaget legger opp til konsentrert boligbebyggelse i to etasjer . Det er
tenkt 16 nye boenheter med tilhørende anlegg som ga rasjer, felles uteoppholdsareal/lekeplass
og renovasjon.
Det er gangavstand til Sokna sentrum med legekontor , forretninger, kafeer, bussholdeplass ,
etc. Det er også kort veg til barnehage, skole og SFO .
Planforslaget er i tråd med regionale og lokale målsetninger om økt fortetting av
sentrumsnære områder. Området er regulert til bolig i gjeldende kommuneplan

I forbindelse med planarbeidet har vi hatt god dialog med kommunens saksbehandler og vil
gj erne ta kke for samarbeidet og gode råd.

2. Bakgrunn

2.1 H ensikten med planen
Dagens formål tenkes opprettholdt i tråd med gjeldende kommuneplan for Sokna. Hensikten
med planarbeidet er å legge til rette for minst 16 nye boenheter. Planlagt bygningstypolo gi
faller inn under kategorien konsentrert småhusbebyggelse.

Planen er utformet som en detaljert reguleringsplan som skal avklare:
- bebyggelsens høyde og utstrekning
- avgrensing av tomter og fellesarealer
- prinsipputforming av uteoppholdsarealer
- tr afikkløsninger som adkomst, frisiktsoner, trafikksikkerhetstiltak etc.
- parkeringsløsning og annen disponering av ubebygde deler av private - og fellesarealer
- løsninger for avfallshåndtering

2.2 Forslagstiller , plankonsulent, eierforhold
Plankonsulent:
Nordbohus AS, Avdeling for plan og arkitektur, v/Rita Einevoll
Strandveien 43, 7067 Trondheim

Forslagsstiller:
Nordbohus Modum AS v/Jan Henning Kleiv
Heggenveien 21, 3370 Vikersund

Grunneier:
Nordbohus Modum AS
Heggenveien 21, 3370 Vikersund

2. 3 Tidlig ere vedtak i saken
Det er ikke fattet tidligere vedtak for eiendommen
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2. 4 Utbyggingsavtaler
I forbindelse med varsling av oppstart av planarbeid ble det også kunngjort oppstart av
forhandlinger om utbyggingsavtale. I forbindelse med trafikksikkerhetsarb eid er det vurdert at
det bør etableres fartsreduserende tiltak langs Midtmoen. Fartsreduserende tiltak skal
opparbeides og plasseres i tråd med rapport: «Vedlegg_17_B_ Fartsreduserende tiltak langs
Midtmoen _19112018 ». Før det gis igangsettingstillatelse t il tiltak som berører kommunal veg
eller kommunens tekniske anlegg, skal tekniske planer være godkjent og det skal foreligge
avtale mellom utbygger og kommunen.

2. 5 Krav om konsekvensutredning
Planmyndigheten er ansvarlig myndighet i forhold til å avklare om et reguleringsarbeid faller
inn under forskriftens saklige virkeområde. Dette innebærer både vurderingen av om planen
omfattes av forskriftens § 3, første ledd nr. 1 eller 3, og hvis den gjør det, om den omfattes av
oppfangskriteriene i § 4.
Spørsmålet om reguleringsarbeidet er omfattet av forskriftens virkeområde , ble avklart i
oppstartsmøte med kommunen og privat forslagstiller.

Planforslaget er ikke
a) Områderegulering som innebærer andre vesentlige endringer av kommuneplan enn

angitt i § 2 bokstav d ,
b) Detaljregulering på inntil 15 dekar som innebærer endringer av kommuneplan eller

områderegulering,
c) Reguleringsplan for tiltak i vedlegg II

På bakgrunn av dette er det avgjort i oppstartsmøte den 20.01.17 , at planarbeidet ikke utløser
krav om konsekven sutredning, jf. pbl §§ 4 - 1 og 4 - 2 med tilhørende forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter plan - og bygningsloven.

3. Planprosessen

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram
Det er avholdt oppstartsmøte med Ringerike kommune ved enhet for Miljø - og
arealforvaltning, Areal - og byplankontoret den 20.01.17 . Møtereferat er vedlagt.
Varsel om igangsetting av p lanarbeid ble kunngjort i Ringerikes Blad og på kommunens
hjemmeside den 28.02.17 , med frist for uttalelse til planarbeidet den 31.03.17 .
Hjemmelshavere og berørte parter ble varslet i eget brev (se vedlegg for kopi av
kunngjøringsannonse, brev og adresseliste).
Det er i løpet av planprosessen gjennomført flere drøftinger og avklaringer med kommunen i
forhold til plangrense, byggegrense mot veg og bebyggelsens plassering på tomten , plassering
av felles lekeplass, universell utforming, leilighetsfordeling, adkomst etc. Det er også ført
dialog med renovasjonsselskapet i forhold til plassering av renovasjon.
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4. P lanstatus o g rammebetingelser

4.1 Overordnede planer
I forbindelse med planarbeidet har rikspolitiske retningslinj er og bestemmelser vært vurdert
i ht. følgende:

Rikspolitiske /statlige retningslinjer

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og trans portplanlegging
Målet med statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal og transportplanlegging er at:
«Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikk avvikling. Planleggingen skal bidra
til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og
n æringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.
Utbyggingsmønster og transportsystem bør 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.
Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på
boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.»

Planforslaget legger opp til en høy fortetting i et tettsted med ferdig bygget infrastruktur, hvo r
det vil være mulig å leve klima - og miljøvennlig i et transportperspektiv. Det er lagt til rette
for at en kan benytte offentlig transportsystem. Det er gode gang - og sykkelforbindelser til
sentrum. Det er kun 100 meter å gå til nærmeste dagligvarebutikk

Nordbohus vurdere at en fortetting av området er godt i tråd med Statlige planretningslinjer
for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging (SPR - BATP 2014)

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging
Både for områderegulering og detaljreg ulering kan det gis bestemmelser til arealformål om
krav til kvalitet og utforming av arealer og fysiske omgivelser, som sikrer definerte
funksjonskrav. Hensyn til barn og unge er nøye vurdert i planprosessen og det er tatt spesielt
hensyn til plassering a v uteoppholdsarealer i forhold til sikkerhet, mikroklima og
tilgjengelighet. Dette redegjøres det for nærmer under punkt for planbeskrivelse. Planforslaget
inneholder ingen avvik eller forhold som er i motstrid til rikspolitiske retningslinjer for barn
og planlegging.

Statlige planretningslinjer for klima - og energiplanlegging
Formålet med disse statlige planretningslinjene er å:

a. Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.
b. Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energioml egging i kommunene.
c. Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet

med å redusere klimagassutslipp.

Det bygges moderne og godt isolerte boliger iht. dagens standard for energibesparelse. Det
satses også på å etablere e t estetisk og godt bomiljø med muligheter for variable boligtyper
som vil passe de fleste befolkningsgrupper. Planforslaget inneholder ingen avvik eller forhold
som er i motstrid til rikspolitiske eller statlige retningslinjer.
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Universell utforming
Univers ell utforming s kal hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.
Tilrettelegging for universell utforming knytter seg både til bolig, bygning og utearealer.
Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse .

Husbankens minimumskrav ti l universell utforming er at boligen skal ha livsløpsstandard med
bl.a. trinnfri adkomst til boligen. I boligtyper der det ikke er mulig å etablere livsløpsstandard,
boliger med begrenset størrelse eller i boliger som ikke har alle hovedfunksjoner på
innga ngsplanet, er minimumskravet besøksstandard.

I omsøkte prosjekt er det gjort flere vurderinger med tanke på universell utforming. Området
er flatt og lett tilgjengelig. Det er derfor være viktig å utnytte mulighetene ved å fokusere på
god tilrettelegging for alle, også de med nedsatt funksjonsevne:
- I omsøkte prosjekt er tanken at 50% av boligene skal få trinnfri adkomst og

livsløpsstandard.
- Inngangspartiene skal være tydelig markert enten ved kontrast i farge eller ved taktilt

underlag.
- Alle felles uteop pholdsarealer, renovasjonsløsning og parkeringsløsning vil være trinnfri

og skal opparbeides med fokus på at det skal være lett å orientere seg.
- Det skal ikke brukes allergifremkallende beplantning innenfor planområdet.
- Det er avsatt nok areal slik at det er mulig å etablere oppstillingsplasser for HC - kjøretøy
- Fellesarealer kan etableres med benker og overbygde arealer slik at de kan bli levende

møteplasser og utearealer som stimulerer til deltagelse for alle.
- Oversikt og tydelige skiller mellom fun ksjone r, som for eksempel ingen kjøring inn i

selve boligområdet , gjør det tryggere for beboere å bevege seg innenfor området.
Trygghet er et nøkkelord med tanke på forebygging i forhold til både fysisk og psykisk
helse.

Fylkeskommunale planer
Regionale førin ger har vært vurdert i forbindelse med planforslaget. Det er ingenting som
tilsier at planforslaget er i motstrid i forhold til fylkeskommunal planer

Kulturminner:
Det har vært gjort undersøkelser uten at noen form for kulturminner ble registrert (arkeol ogisk
rapport er vedlagt) . I tillegg har det også blitt gjort vurderinger på bakgrunn av kulturlandskap,
landbruksinteresser og landskap generelt , uten at noe skulle tilsi at arealet ikke kunne bygges
ut.

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2030
Kommunens v isjon er at Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet .
«Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og lokalsamfunn» jf.
kap 5 i kommuneplanens samfunnsdel

Følgende mål er satt i forhold til befolkning:
- R ingerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i

etableringsfasen
- Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune
- Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike
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Det skal legges vekt på boligutvikling som styr ker sentrum . Boligutvikling skal skje i områder
med gangavstand til sentrum og nærhet til skoler, barnehager og annet tjenestetilbud

Planforslaget er i tråd med føringer gitt i kommuneplanens samfunnsdel. Sokna er ette av de
tettstedene hvor man ser for s eg en befolkningsvekst utenfor Hønefoss.

Kommuneplanen s arealdel
I henhold til § 1.1.2 i kommuneplanens arealdel, gjelder følgende krav for omsøkte
eiendom (utklipp fra § 1.1.2):
«I områder avsatt til boliger skal nye byggetiltak tilfredsstille kravene i pkt. 1 - 4 nedenfor,
inntil det foreligger reguleringsplan for området . Disse kravene gjelder også som en
presisering for boligeiendommer som er regulert i eldre reguleringsplaner med
mangelfulle/upresise reguleringsbestemmelser. Dette gjelder bl.a. for regu leringsplan nr. 7,
8, 9, 9 - 02, 9 - 03, 9 - 04, 10, 11, 15, 17, 18, 18 - 01, 18 - 02,19, 36, 38, 41, 44 , 102, 111, 130.

1. Boligeiendom kan være bebygd med en hovedleilighet, samt en bileilighet på inntil 65
m2

2. BRA. Enebolig med bileilighet er ett eierobjekt.
3. Boligtom ter kan bebygges med en utnyttingsgrad på inntil 25% BYA.
4. Bygningens hovedmøneretning skal være langs med bygningens lengderetning.
5. De generelle bestemmelsene i § 1.0.2 vedrørende utbyggingsrekkefølge gjelder.

Disse bestemmelsene er ikke til hinder for at kommunen kan kreve at det utarbeides ny
reguleringsplan for et om råde før utbygging kan tillates».

Omsøkte område ligger innenfor plan nr. 44 og det er krav om reguleringsplan.
Planforslaget er i overenstemmelse med kommuneplanens arealdel , hvor området er definert
som areal avsatt til boligformål.

Kart 1 : Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Kilde: Ringerike kommune, kartløsning på nett.
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4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet ligger innenfor eksisterende reguleringsplan for Sokna sentrum ( planid 4 4,
vedtatt i 1963 ). I denne planen er lekeplass plassert ut mot veg. I omsøkte planforslag er
lekeplassen flyttet til en sentral og mer skjermet del av området.
Denne omdisponeringen av arealene mener vi er med på å styrke barn og unges interesser.

Kart 2 : Utsnitt av reguleringsplan for Sokna sentrum . Kilde: Ringerike kommune, kartløsning på nett.

4.3 Tilgrensende planer
Omsøkte planforslag kommer ikke i konflikt med tilgrensende planer.

Kart 3 : Oversikt over tilgrensende planer. Kilde: Ringerike kom mune, kartløsning på nett.

4.4 Temaplaner
Grønn plakat
Sokna er ikke en del av de registrert områdene innenfor Grønn plakat. Forhold som gjelder
ivaretakelse av grønne strukturer er likevel ivaretatt fra statlig hold gjennom Rikspolitiske
retningslinjer ( RPR) for barn og unges interesser i p lanleggingen. Det fastsettes her blant
annet at det i nærmiljøet skal finnes arealer hvor barn kan u tfolde seg og skape sitt eget
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lekemiljø. Også i øvrige retningslinjer og fagmateriale fra Miljøverndepartementet
unders trekes behovet for et bevisst forhold til grønnstrukturen. I forbindelse med planlegging
av Midtmoen har det vært et særlig viktig tema og en sentral del av utarbeidingen av tomtens
struktur.

Energi - og klimaplan for Ringerike )
Planforslaget bygger opp under ønsket om effektiv arealplanlegging med fornuftig
lokalisering av boliger. Ny bebyggelse er kompakt og energieffektiv.
Planforslaget inneholder ingen avvik eller forhold som er i motstrid til Energi - og klimaplan
for Ringerike .

Folkehelsemeldingen Ringerike kommune 2013 - 2030
Motto: Helse i alt vi gjør
Visjon 1: Best for barn
Visjon 2: Aktivitet for alle
Visjon 3: Folkehelse kommunen

Planforslaget inneholder ingen avvik eller forhold som er i motstrid til Folkehelsemeldingen
Ringerike kommune. Områd et ligger meget godt til rette for sykkel og gange til sentrum samt
skole, barnehage og idrettsanlegg.
Planforslaget legger opp til et godt og trygt bomiljø med muligheter for ulik aktivitet i
umiddelbar nærhet.

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet, avgrensning, størrelse på planområdet
Planområdet ligger på Mid t moen sør for riksveg 7 i Sokna . Tettstedet Sokna ligger i
Soknedalen mellom elvene Sokna og Verkenselva. Det er ca. 20 km til Hønefoss i sørøst og
32 km til Norefjell i nordvest.
Planen omfatter en ubebygd eiendom på 4,1 daa med gnr. 148 bnr. 58 . Eiendommen har
kjøreadkomst fra Mid t moen .
Foreslått grense for planområdet går i ytre vegkant av Midtmoen og i eiendomsgrensene mot
eksisterende boligtomter.

5.2 Dagens ar ealbruk og tilstøtende a realbruk
Eiendommen er i dag u bebygget , men tillatt arealbruk i kommuneplanen er boligformål.
Tilstøtende eiendommer er bebygd med eneboligbebyggelse . Et lite stykke mot øst er det et
nyere felt med konsentrert småhusbebyggelse i fo rm av tomannsboliger (reguleringsplan
Furuholtet, Sokna, vedtatt i 2001) og firemanns boliger (Furuholtet 2, vedtatt i 2016)

5.3 Stedets karakter , struktur og estetikk/byform , eksisterende bebyggelse
Området fremstår i dag som et boligområde med en blandi ng av frittliggende eneboliger på
forholdsvis store tomter til tettere konsentrert småhusbebyggelse i form av flermannsboliger .
Bebyggelsen er oppført i to etasjer og har et tradisjonelt uttrykk i forhold til norsk
småhusbebyggelse. Alle boligene rundt pla nområdet er trehus med trepanel. Takformen er
saltak . Byggehøyde varierer fra en mønehøyde på 6 meter til 11,5 meter over terreng. Tomtene
varierer i størrelse. Nyere bebyggelse har mindre tomter enn eldre bebyggelse. Området
fremstår med varierende tetthe tsgrad. Da høydene er jevnt over to etasjer eller mindre,
forsterker det områdets flate topografi.
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5.4 Landskap, topografi, solforhold, lokalklima
Landskapet er karakteristisk på grunn av de langstrakte flatene med avsetningsmasser fra
elven e . Området har gode solforhold og gode lokalklimatiske forhold.

5.5 Estetisk og kulturell verdi
Midtmoen er ikke en del av et bevaringsverdig bygningsmiljø. Som nevnt under pkt. 5.3
består bebyggelsen av tradisjonell småhusbebyggelse oppført fra 1960 tallet og videreutv iklet
frem til i dag.
Området har ikke en egenart eller kulturell verdi som går utover hva man kan finne i
tilsvarende boligområder som ligger i distriktet, utenfor de store byene. Typologiene i området
gir ikke et eget signal om hvor i landet de er bygget . Området har en karakter som viser at
dette er et boligområde som har utviklet seg over tid, hvor de nyeste boligene har de minste
tomtene.

5.6 Kulturminner og kulturmiljø
I følge kulturminneregisteret er det ikke registrert automatisk fredede kulturminn er innenfor
planområdet. Det er gjort utsjekk på miljøstatus.no den 09.1 1.17.
Det er gjennomført kulturminneregistrering uten funn. Arkeologisk rapport er vedlagt
planforslaget.

5.7 Naturverdier
Det er ikke registrert at eiendommen har spesielle naturver dier. Det er foretatt en utsjekk i
Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart i og med at
planområdet berører natur. Det er ingen rødliste kategori i innen eller nær planområdet. Dato
for utsjekk: 09.11 .17

5.8 Rekreasjo nsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Planområdet i seg selv , er i dag ikke benyttet til rekreasjon.
Innenfor de etablerte boligområdene finnes det to nærlekeplasser. Det er ca 150 meter til
nærlekeplasser øst for området (se kart under pkt 4.3 hvor de to nærmeste lekeplassene er
vist) . Strøkslekeplass og idrettsanlegg er etabler i tilkn ytning til skolen, som ligger ca. 850
meter unna.

5. 9 Landbruk
Området ligger ikke i nærhet til LNF - områder

5.10 Trafikkforhold
Planområdet har kjøreadkomst fra M i dt moen . Vegbredden er 5,5 meter fra skulder til skulder.
Det er ikke regulert inn gang - og sykkelveg langs Mi dt moen . Plankonsulent har vurdert
følgende i forhold til veg «Vegen er allerede opparbeidet og fungerer utelukkende som en
tilførselsveg frem til den eksis terende bebyggelsen. Gjennomkjøringstrafikk vurderes ikke som
et problem og man sitter i realiteten igjen med tilførselstrafikken til boligbebyggelsen.
Tilførselstrafikken vurderes som liten og kan med det aksepteres uten fortau. Man vil også ha
en lav kjø rehastighet som vil være med på å sikre myke trafikanter i området »

I forbindelse med planarbeidet er det også utført en trafikkanalyse som oppsummerer funnene
slik: (se også vedlagt e trafikkanalyse r utført av Asplan Viak – vedlegg 17 , 17A , 17B , 17C )
« I planforslaget foreslås det å bygge 16 boenheter i form av 70 m2 3 - roms leiligheter, samt
arealer til parkering og lek. Området vil ha naturlig ankomst fra den nordvestre delen av
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Midtmoen som kommer ut i riksvegen ved punkt 1 i Figur 2. Denne delen av Mid tmoen har en
estimert ÅDT på cirka 150 kjøretøy per døgn i dagens situasjon og er beregnet å øke til cirka
250 kjøretøy per døgn etter utbygging. Dette er ansett som uproblematisk. Barns skoleveg er
ansett som sikker både før og etter utbyggingen, og tilfr edsstiller Vegdirektoratets kriterier
for sikker skoleveg.

I det videre arbeidet med planen og i samråd med kommunen er det laget et forslag til
fartsreduserende tiltak, fartsdumper (se vedlag t forslag til fartsreduserende tiltak utført av
Asplan Viak – V edlegg_17_B_Fartsreduserende tiltak langs Midtmoen_19112018 samt
Vedlegg_17_C_Illustrasjonsplan_fartsreduserende tiltak langs Midtmoen_19112018 )

For å komme frem til skolen og idrettsanlegg, må man gjennom boliggaten og over riksveg 7 ,
Hallingdalsvegen. G jennom Sokna sentrum er Hallingdalsvegen etablert som miljøgate med
gang - og sykkelveg.
Første og siste del av rutene mellom planområdet og Sokna skole går langs lavt trafikkerte
boliggater med 30 - sone. Den nordligste ruten fra planområdet gjør det nødven dig å krysse
avkjøringen til bensinstasjon og dagligvarebutikk der Midtmoen møter riksvegen (ved punkt
A) før man kommer til gang - og sykkelvegen langs riksvegen. Området ved bensinstasjonen
er utflytende med uklare grenser for hvor fotgjengere skal ferdes og hvor biltrafikken skal
kjøre. Den sørligste ruten er mindre trafikkert, den går langs boliggatene og videre over på
gang - og sykkelveg fram til riksvegen. For videre redegjørelse vedr. trafikksikkerhet vises det
til vedlagte rapporter utført av Asplan Viak («Vedlegg 17_Trafikkanalyse
Midtmoen_0622018», «Vedlegg_17_B_Fartsreduserend e tiltak langs Midtmoen_19112018 »,
«Vedlegg_17_A_Vurdering av skoleveg Midtmoen_tillegg_til_trafikkanalyse_av_06022018»)

Kart 4 : Illustrasjon av mulige skoleveger mellom planområdet og Sokna skole og
idrettsanlegg. . Kilde: Vurdering av skoleveg Midtmoen_tillegg_til_trafikkanalyse, utført av
Asplan Viak, datert 27.06.18.

Alle tilførselsvegene, som leder til skole, barnehage og lekeplasser er tilfør selsveger til
eksisterende boliger med lav fart og lav trafikkmengde.
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Sykkel: Det er etablert gang - og sykkelveg langs Hallingdalsvegen
Se kart 4 for illustrasjon av mulige sykkelruter fra Midtmoen til Sokna skole

Buss: Området ligger innenfor gangavsta nd til nærmeste koll ektiv - åre.
Det er god e bussforbindelser nordover og sørover langs R7. Det er brukbare bussforbindelser
til og fra Hønefoss og bygdesentrene, særlig knyttet til skolestart og skoleslutt.

Kart 5 : G angavstand til nærmeste kollektivknut epunkt . Kilde: Google Maps

Bil og lastebil: Riksveg 7 går gjennom Sokna sentrum .

Tog: Sokna jernbanestasjon på Bergensbanen i Ringerike kommune i Buskerud ble åpnet som
en stasjon betjent for ekspedering av tog, reisende og gods den 1. desember 1909. So kna fikk
ny status som en stasjon betjent kun for ekspedering av tog og gods den 23. mai 1982, og ble i
praksis nedlagt for persontrafikk. Fra 1988 ble Sokna definert som en fjernstyrt stasjon uten
fast bemanning og bemannet kun for godstrafikk. Sokna stas jon fungerer i dag som et
fjernstyrt kryssingsspor. Kilde: jernbane.origo.no

Båt: Ikke aktuelt

Fly: Gardermoen internasjonal e lufthavn ligger 91 km fra Sokna , og er lett tilgjengelig med
både bil og buss via E6 og E16. Det tar ca 1 time og 20 minutt er me d bil.

5.11 Barns interess er
Det er ikke kartlagt barnetråkk innenfor planområdet. Det er friområder/ nærlekeplasser i
umiddelbar nærhet til planområdet se også pkt. 5.7.
I dette boligfortettingsprosjektet er det gjort følgende områdevurdering:

- Det er sik ret flere gode utearealer i nærheten av området
- Det er trafikktrygge forbindelser for større barn, mellom bolig og parker, plasser og

grøntstruktur i bystrøket.
- Selv om utearealene ikke henger direkte sammen er de godt tilgjengelige.
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5.12 Sosial infrastru ktur (Skolekapasitet, Barnehagedekning, Annet
Basert på forhåndsuttalelser foreligger ingen indikasjoner på at det ikke er kapasitet på skole
eller barnehage.
Avhengig av hvilken rute som velges mellom planområdet og skolen er det mellom 850 og
1000 meter i gangavstand fra planområdet til Sokna skole. De to mulige vegvalgene er
illustrert i kart 4.

Sokna skole har i dag 140 elever fordelt på 10 trinn. Det er også SFO ordning hvor det er 35
brukere per i dag. Omgivelsene rundt skolen er fantastisk flotte. D et er muligheter for mange
og varierte aktiviteter ute, både sommer og vinter. Her ligger også idrettsanlegg og
fotballbane.

Kirkemoen barnehage ligger en kilometer fra planområdet. Barnehagen er privat og har per i
dag kapasitet til 22 barn fra ett til f em år . Barnehagen ligger rett vest for Sokna skole.
Se kart 4 for illustrasjon av mulige gang/ sykkelruter fra Midtmoen til Kirkemoen barnehage.

5.13 Universell tilgjengeligh et
Det er viktig å tenke på en inkluderende og helsefremmende planlegging, hvor fy sisk
tilgjengelighet og sosiale fellesskap for alle i størst mulig grad søkes ivaretatt.

Den norske definisjonen av universell design er en direkte oversettelse av definisjonen
utviklet av The Center for Universal Design at North Carolina State University . Univ ersell
utforming defineres som” utforming av produkter, byggverk og omgivelser på en slik måte at
de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og
en spesiell utforming.” Formuleringen” brukes av alle men nesker” gjelder i utgangspunktet
uten unntak. Omgivelser og produkter utformes slik at de kan brukes av mennesker i alle
aldersgrupper og med ulike ferdigheter, kapasitet og funksjonsevne. Forhold som angår
bevegelse, syn, hørsel, forståelse og miljø (astm a/allergi) er sentrale.

Planområdet er flatt og svært godt tilpasset universell tilgjengelighet. Det har derfor et stort
potensial for å kunne planlegges med bygg og omgivelser, som i så stor utstrekning som
mulig, kan benyttes av hele befolkningen (barn, unge, voksne, eldre, funksjonshem mede og
ikke funksjonshemmede).

(Se kapittel 6 for nærmere beskrivelse av planforslaget og detaljene rundt den faktiske
tilretteleggingen for universell tilgjengelighet).

5.14 Teknisk infrastruktur
Vann og avløp
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Kart 6 : Viser eksisterende ledningsnett. Forslagsstiller har fått opplyst at vann - og overvannsledningen som
krysser over tomten ikke eksisterer, men det er ledningene langs tomtegrensen som er reell.

Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m
Område t ligger ikke innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Jf. referat fra oppstartsmøte.

Trafo og Bredbånd fiber
Det er ingen nettstasjon innenfor planområdet. Nærmeste tilknytningspunkt vil bli avklart med
nettselskapet

Renovasjon
Hadeland og Ringerike Av fallsselskap AS er et interkommunalt aksjeselskap eid av
kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland fylke, og Ringerike og Hole i Buskerud
fylke.
HRA har totalt ca 27.500 abonnenter og betjener ca 63.000 personer. HRA drifter Trollmyra
avfallsanlegg og gjenvinningsstasjoner i hver kommune. Hver husstand sorterer avfallet i fire
fraksjoner . Det er matavfall, papir/drikkekartong + husholdningsplastemballasje , restavfall og
glass + metall . Matavfall avfall behandles i et biogassanlegg på Trollmyra. Papir se ndes til
gjenvinning. Restavfall sendes til forbrenning. Plasten blir til ny plast og metanol.
Private kan levere sorterte avfallstyper som det er videre avsetning for gratis på
gjenvinningsstasjonene.

5.15 Grunnforhold (Stabilitetsforhold, Ledninger, Evt . rasfare)
Arealet ligger over marin grense . Området er ikke oppført på kart over aktsomhet for
kvikkleire (utsjekk NVEs skredatlas og NGS sløsmassekart den 10.11 .17)
Det er ikke gjort grunnundersøkelser innenfor planområdet, men det er ingen indikasjoner på
at det utfordringer i forhold til dette innenfor planområdet eller på tilgrensende områder.
Områdedata tyder på elve - transporterte masser, som består normalt av grus, sand og silt. Flat
topografi gjør at det ikke forekommer skred - eller rasfare.
Det lig ger teknisk infrastruktur ved planområdet, som vist på kart under punkt 5.13.
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5.16 Støyforhold
Hovedkilden til støy i planområdet er vegtrafikk fra riksveg 7 . I luftlinje ligger planområdet
106 meter fra denne vegen. Gjennom Sokna sentrum er fartsgrense n 40 km/t.
Sjablongmetoden for fremskreden nåsituasjon viser at planområdet ligger i grønn sone, og
dermed vil ha et støynivå som ligger under 55dB.
Området ligger inne i et rolig boligfelt med kun boligbebyggelse rundt. Vegsystemet er
dimensjonert for lav fart og er kun tilførselsveg for boligene. Midt mo en har tilk nytning til
Riksveg 7 via to punkt. Det vil si at trafikkbelastningen spres på disse to punktene. Mi d tmoen
er ikke å betrakte som en gjennomfartsåre.

Kart 7 : Viser eksisterende støysonekart fo r riksveg 7 ved Sokna sentrum . Kilde: Kommunens
kartløsning på nett.

5.17 Luftforurensing
Det er ikke kjent fare for forurenset luft.

5.18 Risiko - og sårbar het (eksisterende situasjon)
Det er ingen kjente farer som rasfare, flomfare, vind, luftforurensi ng, forurensning i grunnen,
beredskap og ulykkesrisiko eller andre relevante ROS - tema innenfor planområdet (se vedlagt
ROS - analyse).

5.19 Næring
Området er ikke avsatt til næringsvirksomhet. Det ligger ikke nær annen næringsvirksomhet.

5.20 Analyser/ utr edninger
Det er utført registrering av automatisk fredete kulturminner (se vedlagt rapport)
Det er foretatt en ROS - analyse (se vedlagt ROS - analyse)
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6. Beskrivelse av planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk
Planlagt arealbruk er boligbebyggelse med tilhørend e anlegg som lekeplass og andre fe lles
uteområder, private uteoppholdsarealer, renovasjon, parkering og adkomst. Planområdet
omfatter også en turveg som går fra Midt moen og inn til og forbi ny lekeplass.

Kart 8 : Plankart som omsøkt (ikke i målestokk)

6. 1.1 Reguleringsformål
Området er regulert til følgende formål:

1. Bebyggelse og anlegg, jf. pbl. § 12 - 5 .1 herunder:
- B oligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (1112) BKS
- G arasjeanlegg for bolig (1119) f_BG
- R enovasjonsanlegg (1550 f_BRE
- Lekepla ss (1610) f_BLK

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. pbl. § 12 - 5.2 herunder:
- Kjøreveg (2011) o_SV1
- Kjøreveg (2011) f_SV2
- Parkeringsplasser (på grunnen) (2082) f_SPP

3 . Grønnstruktur, jf. pbl. § 12 - 5 .3 herunder:
- Turveg (3 031) f_T

4. Hensynssoner, jf. p bl. § 12 - 6 herunder:
- Sikringssone – friskt (100) H140
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Formål Areal (kvm) Antall boenheter % - BYA
Boligbebyggelse 2268 16 45
Felles garasjeanlegg 873 45
Felles renovasjonsanlegg 67
Felles lekeplass 353
Park eringsplasser på grunnen 247
Offentlig veg 1317
Felles veg 160
Turveg 131

Sum 54 16 16
Tabell1: arealoppgave

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
6.2.1 Arealer for bebyggelse og anlegg
Konsentrert småhusbebyggelse BKS
Innen for felt BKS tenkes oppført fire frittliggende boligbygg, med muligheter for fire
boenheter i hvert bygg. Boligene tenkes oppført i to etasjer pluss loft, med en grunnflate på ca.
225 kvm per bygg. Det tillates flatt tak, saltak eller pulttak/splittet pult tak. Ved saltak skal
takvinkel være mellom 22 og 40 grader. Ved pulttak skal takvinkel ikke overstige 22 grader.
Maks mønehøyde skal ikke overstige 11 meter. Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak,
skal ikke overstige 8 meter over gjennomsnittlig plan ert terreng. Maks gesimshøyde for
pulttak, skal ikke overstige 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng.
Alle boenhetene i 1. etasje vil få trinnfri adkomst fra garasje til inngangsparti. Alle boenhetene
i 2. etasje vil få utvendig trapp opp til en fel les svalgang og privat inngangsparti.
Boligbyggene er plassert slik at balkonger og hageareal ligger orientert mot sørvest. Dette for
å tilrettelegge for mest mulig so lfylt uteoppholdsarealer. Bebyggelsens plassering er vist på
illustrasjon er til plankart et. Bebyggelsen skal plasseres innenfor viste byggegrenser.
Balkonger kan tillates inntil 1 meter utenfor byggegrense, med unntak av byggegrense mot
turveg f_T . Den viste plasseringen er veiledende.
Illustrasjonsplanen viser også avsatt areal til en sentr al sandlekeplass innenfor BKS.
Arealavgrensingen er ikke definert på plankartet, for å gjøre det mulig å beholde noe
fleksibilitet i forhold til endelig plassering av bebyggelsen. Gjennom regulerings -
bestemmelsene er det styrt at det skal settes av et area l til sandlekeplass, sentralt i BKS, som
er minst 1 24 kvm. Tanken bak den sentrale plasseringen av sandlekeplassen, er at det gir sikt
fra alle boligene til lekeplassen for de aller minste. Dette er en kvalitet som ble etterspurt i
oppstartsmøte med kommun en.

Garasjeanlegg for boligbebyggelse f_ B G
Innenfor felt f_ B G tenkes oppført 16 carporter/garasjer. Maks mønehøyde skal ikke overstige
5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak skal
ikke overstige 3 m over g jennomsnittlig planert terreng . Maks gesimshøyde for pulttak, skal
ikke overstige 4,5 m over gjennomsnittlig planert terreng.
Carportene/garasjene er satt sammen fire og fire for å gi et oppdelt system hvor det er noe
fleksibilitet i forhold til å bestemme størrelse. De kan plasseres helt inntil formålsgrensen for
BKS . Det er ikke et krav at det skal bygges carport/garasje for alle boenheter, men det er et
krav at det skal etableres minst 1,5 parkeringsplasser per boenhet. Parkeringsplassene kan
etableres p å f_BG og f_SPP. Innenfor arealene f_BG og f_SPP skal det samlet etableres minst
to p - plasser for personer med nedsatt funksjonsevne.
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I tillegg skal det etableres 32 plasser for sykkelparkering (minst 2 plasser per boenhet) . Det er
også rom for å parkere s ykkelvogner eller kjøretøy for funksjonshemmede innenfor f_BG.
Dette er i utgangspunktet tenkt løst i den sørøstlige delen av arealet, mot lekeplassen.
Innenfor f_BG skal det være tillatt å føre opp avfallsrom eller et overbygget areal for
oppstilling av f elles renovasjonsbeholdere. Dette for å g noe fleksibilitet i forhold til en
eventuell mellomlagring av avfall.

Renovasjonsanlegg f_ BRE
Avsatt som oppsamlingspunkt for renovasjon for boligene innenfor felt BKS. Hadeland og
Ringerike Avfallsselskap AS hent er av fall i tre fraksjoner (dette skal utvides til fire i 2018) .
Det skal settes opp standard avfallsbeholdere . Disse skal plasseres utenfor frisiktsonen. Det
tillates ikke oppført bod/overbygget areal for avfallsbeholdere .

Lekeplass f_ BLK
I forbindelse m ed planlegging av lekeplass og uteopphold er følgende sjekkpunkt liste
gjennomgått for å søke å ivareta faktorer som kan spille inn for å gjøre disse arealene
vellykket:
- plassering i forhold til oversiktlighet, trygghetsfølelse og farer
- mikroklimatisk e forhold (vind, sol, skygge, snø, kuldegrop, avrenning)
- tilgjengelighet til selve området (stigning, hindringer)
- tilgjengelighet innenfor selve området
- arealets størrelse

I den videre planleggingen av plassenes innhold er det viktig å tenke på følg ende:
- Fargebruk , kontraster
- Lekeplassutstyret (er det mulig å bruke for personer med nedsatt funksjonsevne)
- Sansene (finnes det eksempler på løsninger som kan utvikle/stimulere sansene)
- Beplantning og naturkvaliteter (miljø - psykologi)
- Utfordringer /spenni ng/variasjon
- Benker og bord (generell møblering)
- Tilbyr plassen noe for alle aldersgrupper ?

f _ BLK er areal avsatt til felles lekeplass. Innenfor felles lekeplass f_ BLK tillates det oppført
utstyr og bygg som er i tråd med intensjonene for en lekeplass. Fo r eksempel felles
redskapsbod og/eller overbygget areal for plassering av benker og bord . Det er et krav nedfelt
i bestemmelsene at benk og bord skal etableres. Plan for opparbeidelse av lekeplassen skal
godkjennes av kommunen. Området tillates inngjerdet. Lekeplassen er plassert i planområdets
østlige del og grenser mot eksisterende boligeiendommer . Plasseringen gjør at den er godt
skjermet mot trafik k. Lekeplassen skal være offentlig tilgjengelig.

6.2.2 Arealer for samferdselsanlegg og teknisk infrastruk tur
Kjøreveg
Innenfor o_ S V 1 er det allerede etablert kjørevei dimensjonert for lav fart.
Innenfor f_ S V 2 skal det etableres felles adkomst for boenhetene i BKS frem til område for
garasje og parkering f_ B G og f_ S PP. f _SV 2 skal også kunne benyttes som adkoms t til
boligeiendommen med gnr. 148 bnr. 70 .

Parkeringsplasser ( på grunnen)
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Areal avsatt til parkeringsplasser på bakken sikrer muligheter for gjesteparkering på området.
Arealet er lagt mot naboeiendom og over eksisterende VA - ledninger . Plassering av adko mst
og parkering gjør at naboeiendom ikke kan få bebyggelsen nærmere enn åtte meter fra
grensen. Det skal etableres minst 0,5 plasser per boenhet.

6.2.3 Arealer for grønnstruktur
Turveg
Innenfor f_T skal det etableres felles gang adkomst fra Midtmoen frem til f_B G . Turvegen
skal holdes fri for hindringer slik at gangadkomst fra parke ringsplass frem Midtmoen holdes
åpen. f_T skal etableres i minimum 2 meters bredde og ha minimum standard grusdekke.

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
Innenfor felt BKS tenkes oppført fire frittliggende boligbygg, med muligheter for fire
boenheter i hvert bygg. Bolig ene tenkes oppført i to etasjer , med en grunnflate på maks ca.
2 60 kvm per bygg. Det tillates flatt tak, saltak eller pulttak. Ved saltak skal takvinkel være
mellom 22 og 40 grader. Ved pulttak skal takvinkel ikke overstige 22 grader.
Boligbyggene er plassert slik at balkonger og hageareal ligger orientert mot sørvest. Dette for
å tilrettelegge for mest mul ig solfylt e uteoppholdsarealer. Bebyggelsens plassering er vist på
illustrasjon til plankartet. Balkonger kan tillates inntil 1 meter utenfor byggegrense, med
unntak av mot turveg f_ T .
Innenfor felt f_ BG tenkes oppført 16 carporter/garasjer og eventuelt en bod for mellomlagring
av avfall samt eventuelle sports boder .
Innenfor felt f_BLK kan det oppføres felles bod og overbygget plass for sittegruppe.

6.3.1 Bebyggelsens høyde
Innenfor areal avsatt til boligbebyggelse, BKS, er det foreslått følgende høydebegrensninger:
Maks mønehøyde skal ikke overstige 11 meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 8 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 9 meter over gjennomsnittlig planert
terreng

Innenfor areal avsatt til garasjer, f_ BG, er det foreslått følgende høydebegrensninger:
For carporter/garasjer skal maks mønehøyde ikke overstige 5 meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 3 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikk e overstige 4,5 meter over gjennomsnittlig planert
terreng .

For bod/overbygget areal for mellomlagring av avfall skal maks mønehøyde ikke overstige 4,5
meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 3 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 4,5 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.

Innenfor areal avsatt til lekeareal, f_ BLK, er det foreslått følgende høydebegrensninger:
Maks mønehøyde skal ikke overstige 5 meter.
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Maks g esimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 3 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 4,5 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.

6.3.2 Grad av utnytting
§ 5 - 2. Bebygd areal (BYA)
B ebygd areal beregnes etter Norsk Standard NS - 3940. Areal - og volumberegninger av
bygninger, men slik at parkerings arealet inngår i beregningsgrunnlaget etter § 5 - 7.
Grad av ut nytting innenfor område BKS er 4 5% BYA.
Grad av ut nytting innenfor område f_BG er 4 5% BYA.

6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer
Planen inneholder ikke næringsformål

6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling
Det er planlagt for minst 16 boenheter innenfor planområdet. Disse er fordelt i fire boligbygg
( fire fireman nsboliger). Det er tenkt åtte leiligheter på bakkeplan og åtte leiligheter i andre
etasje. Hver leilighet har et bruksareal på mellom 55 og 85 kvm og inneholder to til tre
soverom.

6.4 Boligmi ljø/ bokvalitet
Typ ologiene som er tenkt oppført på Midtmoen ka n gi rom for fine leiligheter for førstegangs -
etablerere , aleneforsørgere eller godt voksne om ønsker en mer lettvint hverdag, uten ansvar
for egen hage. Mange opplever det som positiv å dele fellesfunksjoner som uteoppholdsareal,
renovasjon og parkering. Området ligger i et godt etablert boligområde og oppleves som trygt,
oversiktlig og skjermet.

6.5 Parkering
Det er avsatt 1,5 parkeringsplass er for bil per boenhet, hvorav en i carport eller garasje. Det er
avsatt 2 oppstillingsplasser for sykkel per boe nhet.
Areal for garasjer og parkering er avsatt i eg ne reguleringsformål.

6.6 Tilknytning til infrastruktur
Området ligger ikke innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Det ligger vann - , overvanns -
og avløpsledninger i tilknytning til tomten .

6.7 Traf ikkløsning
Innenfor planområdet er det kun kjøring frem til område for garasjeanlegg og
parkeringsplasser på grunnen . Adkomsten gir også adkomst til eksisterende boligeiendom
med gnr. 148 bnr. 70. Det er muligheter for å snu mellom garasjene, slik at ryggi ng inn og ut
av området unngås. Ved vareleveranser vil det være mulig å kjøre inn med varebil, me n dette
forutsetter rygging ut av området. Ved henting av avfall vil det ikke være behov for
renovasjonskjøretøy å kjøre inn i området. Tømming av avfall vil v ære tilgjengelig fra
vegkant. Biltransport i forbindelse med ulykker/redning vil være mulig fra to punkter langs
Midtmoen, ved f_SV 2 og som ekstra avkjøring fra o_SV1 lenger mot sørvest. Her skal det
settes opp bom for å hindre uønsket kjøring til eiendomm en. Sørlig adkomst fra o_SV1 er kun
for nødetatene.
Sykkelparkering er tenkt plassert separat fra garasjene og ligger ved lekeplassen i øst .
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6.7.1 Kjøreatkomst
Som nevnt under kapittel 5, betjenes planområdet av kommunal veg, Midtmoen . Dette er en
boligg ate som er dimensjonert for lav fart. Midt moen er ikke en gjennomfartsåre.
Adkomstpunktet er plassert ved en oversiktlig situasjon ved utkjøring fra området. En vil da
kunne se hele rettstrekket fra Vikens vei og opp til Hallingdalsveien .

6.7.2 Utforming av veger
Vegbredden på kjøreveg o_SV1 er 8,0 meter fra utside grøft til utside grøft . Det er ikke
regulert inn gang - og sykkelveg langs denne vegen .
Området er helt flatt og det er ingen kjente avvik fra vegnormalen i forhold til bredder, sikt
eller stign ingsforhold. Vegsystemet er dimensjonert for lav fart og lav ÅDT. Planforslaget
endrer ikke dette forholdet
Intern trafikkløsning er løst ved å konsentrere parkering på en måte som gir oversikt og
ryddighet i forhold til hvor biler kan kjøre og parkere. Kj øreveg f_SV2 er 3 meter bred.

6.7.3 Krav til samtidig opparbeidelse
Lekeplass, uteopph oldsarealer, renovasjonsløsning , parkering og fartsreduserende tiltak langs
Midtmoen skal opparbeides før brukstillatelse for boligbebyggelsen kan gis.

6.7.4 Vareleveri ng
Det er ikke planlagt for at større lastebiler skal kjøre inn i selve planområdet , men o mrådet vil
være tilgjengelig for varelevering . Det vil si at eventuelle store varebiler må stå midlertidig
parkert i Midtmoen , slik som tilfellet er for alle de andre nærliggende boligområdene. De kan
eventuelt rygge inn i området, men det vil ikke være en ønsket løsning
trafikksikkerhetsmessig.

6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende
Som vist under punkt 5.9 er det svært god tilgjengelighet for gående og syklen de i og rundt
området. Innenfor planområdet er det avsatt rikelig plass til sykkelparkering.
Illustrasjonsplanen viser at gående og kjørende er separert ved inngang til boligene.

6.7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold
Overordnet tanke er at adkomstve gen inn til selve planområdet vil bli til en « blandet bruk »
situasjon. Der kjørende, gående og syklende deler arealet i felleskap. Det blir som en felles
gårdsplass. Fellesarealene vil tilhøre sameiet eller borettslaget i fellesskap.

6.8 Planlagte offentl i ge anlegg
Ingen nye offentlige anlegg er planlagt. Offentlige anlegg i planen er eksisterende veger.

6.9 Miljøoppfølging
I planprosessen er det ikke avdekket behov for spesiell miljøoppfølging eller miljøtiltak,
utover de generelle krav som allerede er s tyrt gjennom plan - og bygningsloven.

6.10 Universell utforming
Tilrettelegging for universell utforming knytter seg både til bolig, bygning og utearealer .
Husbankens minimumskrav til universell utforming er at boligen skal ha livsløpsstandard med
bl.a. t rinnfri adkomst til boligen. I boligtyper der det ikke er mulig å etablere livsløpsstandard,
boliger med begrenset størrelse eller i boliger som ikke har alle hovedfunksjoner på
inngangsplanet, er minimumskravet besøksstandard.
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I omsøkte prosjekt er tanken at 50% av boligene skal få trinnfri adkomst og livsløpsstandard .
Alle utearealene vil være trinnfri og skal opparbeides med fokus på at det skal være lett å
orientere seg. Inngangspartiene skal være tydelig markert enten ved kontrast i farge eller ved
tak tilt underlag. Området som helhet vil bli tilrettelagt etter de samme prinsipper. Trinnfri
adkomst til både felles uteoppholdsarealer, renovasjonsløsning og parkeringsløsning.
Det skal ikke brukes allergifremkallende beplantning innenfor planområdet.
Det e r avsatt nok areal slik at det er mulig å etablere oppstillingsplasser for HC - kjøretøy
Fellesarealer kan etableres med benker og overbygde arealer slik at de kan bli levende
møteplasser og utearealer som stimulerer til deltagelse for alle.
Oversikt og tyd elige skiller mellom funksjoner, som for eksempel ingen kjøring inn i selve
boligområdet, gjør det tryggere for beboere å bevege seg innenfor området. Trygghet er et
nøkkelord med tanke på forebygging i forhold til både fysisk og psykisk helse.

6.11 Uteop pholdsareal
Det er satt av areal til to felles uteoppholdsareal innenfor planområdet. Det ene er tenkt som
en sand lekeplass for de minste, som er minst 100 kvm stor. Arealet ligger skje rmet og sentralt
i boligfeltet.
Det andre felles uteoppholdsarealet er med å gi rom mellom den nye og eksisterende
bebyggelse. Arealet kan fungere fint som e n grønn lomme, med muligheter for ulike
aktiviteter for de litt større barna. D et gir også muligheter for felles arrangement innenfor
sameiet, som for eksempel grillfest er elle r små konkurranser med spill og lek. Gjennom
planbestemmelsene er det tillatt å føre opp en felles bod og/eller et overbygget areal med plass
for benker og bord.
Det skal fokuseres på utearealer som er utformet etter prinsippene om universell utform ing.
Området er flatt og forholdene ligger godt til rette for å kunne opparbeide uteområder som er
tilgjengelig for alle.
Det vil også være mulig at d e to felles lekeplassene ligger inntil hver andre. Plan for
utearealene skal godkjennes av kommunen.

6.1 2 Landbruksfaglige vurderinger
Arealbruken for området er ikke relevant i forhold til landbruksfaglige vurderinger.

6.13 Koll ektivtilbud
Området ligger innenfor gangavstand til nærmeste kollektiv - åre med flere bussavganger i
timen. Det tar ca. to minutt å gå til bussholdeplass fra planområdet.

6.14 Kulturminner
Det er ikke avdekt at det finnes kulturminner innenfor planområdet. Arkeologisk rapport er
vedlagt planforslaget . Dersom det under arbeidet med gjennomføring av planen bl ir avdekt
kulturhistoriske funn, s kal arbeidet stoppes og det skal tas kontakt med kulturmyndighetene.
Utbygger forholder seg til den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven.

6.15 Sosial infrastruktur
I gangavstand 850 til 1000 meter mot nord , ligger Sokna skole o g Kirkemoen barnehage . Det
foreligger ikke indikasjoner på at det ikke er kapasitet på skole eller barnehage.

6.16 Plan for vann - og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Området skal tilknyttes eksisterende offentlige vann - og avløpsledninger. Plan f or vann og
avløp vil bli utarbeidet i forbindelse med byggesaken.
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6.17 Plan for avfallshenting
Området avsatt til felles renovasjon, f_ B R E skal fungere som felles oppsamlingspunkt for
renovasjon for alle boligene innenfor planområdet. Det er vurdert hvilke n løsning som egner
seg og i forbindelse med planprosessen har det vært god dialog med Hadeland
Renovasjonsselskap (HRA). Det er åpenbart at helt eller nedgravde løsninger er gode, men
gjennom innhenting av tilbud ser vi at dette blir en altfor stor kostna d å fordele på kun 16
enheter. Det er derfor valgt å benytte standard løsning oppå terreng. Avfallsbeholderne kan stå
i et egnet overbygget areal, slik at dette ikke blir til estetisk sjenanse. Plasseringen et stykke
unna fra nærmeste bolig e r også gunstig med tanke på lukt. HRA er positive til foreslått
p lassering langs Midtmoen da den er valgt ut fra tanken om at renovasjonskjøretøy ikke skal
kjøre inn i boligområdet. I Ringerike kommune samle s det inn avfall i tre fraksjoner (antall
fraksjoner skal utvid es til fire i 2018). Det skal settes opp standard avfallsbeholdere med det
antall og størrelse som HRA krever ut fra antall boenheter.

6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
ROS - analysen har ikke avdekt behov for spesielle tiltak i forhold til risiko og sår barhet.

6.19 Rekkefølgebestemmelser
Følgende rekkefølgebestemmelser er inkludert i de juridiske materialet til planen:

§ 5.1 Før igangsettingstillatelse
Før igangsettingstillatelse kan gis, skal utomhusplan for det aktuelle tiltaket være godkjent.
Beha ndlingen av planen skal være som for vanlig byggesaksbehandling. Utomhusplan skal
leveres i målestokk 1:500 og inneholde følgende:

Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet
Utforming av uteområder med høydeangivelser og materialbruk. Her under kommer
utearealer for opphold, lek og beplantning
Eventuelle gjerder
Utvendig opplegg for renovasjon
Utvendig belysning.
Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder
Atkomstforhold

Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:
3D - visualiserin g, som fotomontasje og/eller perspektivtegninger
Sol/skyggediagram
Angivelse av bebyggelsens takform, takvinkel, møneretning og høyde
Angivelse av hvordan estetikk ivaretas
Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas

5.2 Tekniske planer
Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak som berører kommunal veg eller kommunens
tekniske anlegg, skal tekniske planer være godkjent og det skal foreligge avtale mellom
utbygger og kommunen. Offentlige tekniske anlegg skal bygges etter den til enhver tid
g jeldende kommunale standard.

Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (vei,
vann og avløp) Vedlagt søknaden om tekniske anlegg skal det foreligge:

Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrø yning.
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Løsning for tilstrekkelig brannvann for eget tiltak.

5.3 Lekeplass og Uteoppholdsareal
Før brukstillatelse kan gis skal lekeplass innen felt f_BLK samt felles sandlekeplass innen felt
BKS være ferdig opparbeidet.
Unntak: «Dersom bygninger og anl egg tas i bruk vinterstid, skal uteoppholdsarealer
opparbeides så snart som mulig påfølgende sommerhalvår. Dokumentasjon for ferdigstilte
uteoppholdsarealer skal da sendes bygningsmyndigheten innen 1. september den aktuelle
sesongen. Dersom området bygges ut i flere trinn, skal felles sandlekeplass innen felt BKS
samt lekeplass innen felt f_BLK være opparbeidet før brukstillatelse kan gis for første
byggetrinn.

5.4 Renovasjon
Før brukstillatelse kan gis skal areal for renovasjon innen felt f_BRE være ferdi g
opparbeidet.

5.5 Parkering
Før brukstillatelse kan gis skal parkering for bil og sykkel innen felt f_SPP og f_BG være
ferdig opparbeidet.

5.6 Interne veger
Før brukstillatelse kan gis skal intern kjøreveg innen felt f_SV2 og turveg innen felt f_T være
ferdig opparbeidet.

5.7 Fartsreduserende tiltak langs Midtmoen
Før brukstillatelse kan gis skal fartsreduserende tiltak være ferdig opparbeidet.
Fartsreduserende tiltak skal opparbeides og plasseres i tråd med rapport:
«Vedlegg_17_B_ Fartsreduserende t iltak langs Midtmoen_1911018_RevA»

7 . Konsekvensutredning

7.1 Planen faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning

7.2 Begrunnelse for hvorfor planen ikke er konsekvensutredingspliktig
Spørsmålet om reguleringsarbeidet er omfattet av forskri ften s virkeområde ble avklart i
oppstartsmøte med kommunen og den private forslagstiller.

Planforslaget er ikke
a) Områderegulering som innebærer andre vesentlige endringer av kommuneplan enn

angitt i § 2 bokstav d,
b) Detaljreguleringer på inntil 15 dekar som i nnebærer endringer av kommuneplan eller

områderegulering,
c) Reguleringsplan for tiltak i vedlegg II

På bakgrunn av dette , er det avgj ort i oppstartsmøte den 09.01.17 , at planarbeidet ikke utløser
krav om konsekvensutredning, jf. pbl §§ 4 - 1 og 4 - 2 med tilhø rende forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter plan - og bygningsloven.
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8 . Virkninger/konsekvenser av planforslaget

I temaene under er ulike virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen forsøkt
beskrevet, samt hvilke avveininger og til tak som er gjort.

8.1 Overordnede planer
Under kapittel fire er det gjort rede for planstatus og rammebetingelser, samt forholdet til
overordnede p laner. Det kommer tydelig frem at fortetting i området er en ønsket situasjon, og
at planforslaget er i tråd med de føringer som er gitt i forhold til ulike hensyn. Det henvises til
kapittel fire for en nærmere redegjørelse av forholdet planforslaget har til overordnede planer.

8.2 Landskap
Planforslaget vil ikke ha vesentlig innvirkning på eksisterende landska p sbilde . Området ligger
i flatt terreng. Tomten har gode solforhold, og er ikke spesielt vindutsatt.
Gjennomføring av planen vil ikke påføre ulemper til naboene i form av skygge på utearealer
eller vindtunnel - effekt.
Området kan være snørikt om vinteren . Deler av areal avsatt til garasjeanlegg (i øst) egner seg
godt for snøopplag . Det er også mulig å lagre snø på lekeplassene, slik at snøen kan utgjøre et
element for lek.
Organiseringen av bebyggelsen og plassering av de private utearealene tilsier at det kan skapes
gode mikroklimatiske forhold. Det vises til vedlagte sol - /skyggekart for nærmere redegjørelse
vedrørende solforhold på uteoppholdsarealene samt skyggevirkning i forhold til
nabobebyggelse. På bakgrunn av sol - /skyggekartet argumenteres det at for holdene er
tilfredsstillende både innenfor planområdet og for nabotomtene.

8.3 Stedets karakter
Stedets karakter som småhusområde vil ikke endre seg. Ny bebyggelse vil bli mer kompakt,
men vil samtidig gli godt inn med omkringliggende bebyggelsen i forhol d til høyde og form.
Planbestemmelsene angir bygningenes tillatte volum. Gjennom foreslåtte planforslag mener
forslagsstiller at området til slutt vil fremstå som et godt boligområde med estetiske kvaliteter
s om ivaretar områdets karakteristiske trekk.

8. 4 Byform og estetikk
Ny bebyggelse og transformering av denne tomten vil gi en økt tetthet i området, men det kan
ikke sies at gjennomføring av planforslaget vil gi en endring i byform og estetikk. Alle
eksisterende hovedstrukturer og vegnett vil fortsatt gjelde

8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi
Planforslaget vil ikke innvirke på eksisterende kulturminner eller kulturmiljø.

8.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Forslagsstiller har vurdert konkret hvorvidt beslutningen om detaljreguleringen faktisk
medfører at naturmangfoldet påvirkes, enten positivt eller negativt.

For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldloven § 7 at prinsippene
i naturmangfoldloven §§ 8 - 12 skal legges til grunn som retningsli njer ved utøving av offentlig
myndighet, og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er vurdert og
vektlagt i saken.
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Hensikten med reguleringsplanforslaget er å øke utnyttelsesgraden og oppnå en tettere
boligsituasjon en n den eldre reguler ingsplanen tillater. Området som er omsøkt er e n
ubebygget tomt med gress og mindre busker. Planforslaget legger ikke til rette for inngrep
som vil medføre at naturmangfold blir påvirket i positiv eller negativ retning. Planforslaget vil
ikke innvirke på n aturverdier, verdifull vegetasjon, viltinteresser eller økologiske funksjoner.
Fordi naturmangfold ikke blir berørt av planforslaget og det ikke kan påvises effekter av tiltak
på verdifull natur, legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurde ringer etter de
andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12.

8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Planforslaget vil gi økte muligheter for rekreasjon gjennom si ne nye felles uteareal er og
sikring av adkomst inn til dette området .

8.8 Uteomr åder
Planforslaget vil gi økte muligheter for uteopphold gjennom sine felles uteareal.

8.9 Trafikkforhold
Vegforhold
Vegsystemet i området vil ikke bli vesentlig påvirket av planforslaget. Planforslaget
inkluderer tiltak for fartsredusering langs Midtmoen . Adkomst til planområdet er plasser på
rett strekke og er oversiktlig i forhold til frisikt. Barns skoleveg er ansett som sikker både før
og etter utbyggingen, og tilfredsstiller Vegdirektoratet s kriterier for sikker skoleveg (se også
vedlagte trafikkanal yse r og forslag til fartsreduserende tiltak ).

Trafikkøkning
Turproduksjon og trafikk på vegnettet
I planforslaget foreslås det 16 boenheter i form av 70 m2 3 - roms leiligheter, parkering og lek.
Området vil ha naturlig kjøre ankomst fra den nordvestre dele n av Midtmoen ved punkt A i
Figur 2. Trafikkøkning som følge av andre planlagte utbygginger i området er forventet å
benytte den sørvestlige delen av Midtmoen som kommer ut i riksvegen ved punkt B. Det
forutsettes at det er kun planområdet som vil føre til trafikkvekst i den nordvestre delen av
Midtmoen.
Ved å ta utgangspunkt i reisevaneundersøkelsen gjennomført i 2013/14c og antall planlagte
boenheter vil planområdet generere en årsdøgntrafikk (ÅDT) på cirka 100 kjøretøy per døgn
etter utbygging. Denne tr afikken forventes å komme ut på riksvegen via den nordvestre delen
a v Midtmoen ved punkt A i kart 9. Dette resulterer i en fremtidig ÅDT på cirka 250 kjøretøy
per døgn i overgangen mellom boligområdet og avkjøringen til bensinstasjonen og
dagligvarebutikke n. Trafikkbelastningen på hovedvegnettet er forventet upåvirket av
utbyggingen da trafikkveksten fra planområdet er mindre enn usikkerheten i ÅDT - tallene.

I planforslaget er det lagt inn krav om fartsreduserende tiltak i form av farstdumper (se
vedlegg Ve dlegg_17_B_Fartsreduserende tiltak langs Midtmoen_19112018 samt
Vedlegg_17_C_Illustrasjonsplan_fartsreduserende tiltak langs Midtmoen_19112018 ).
Dette vil gi en enda tryggere skolevei og en større sikkerhet for at gjeldende fartsgrense
overholdes.
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Kart 9 : Illustrasjon av mulige skoleveger mellom planområdet og Sokna skole
Kilde: Trafikkanalysen som er vedlagt planforslaget

Kollektivtilbud
Planforslaget vil ikke få noen innvirkning på kollektivtilbudet.

8.10 Barns interesser
Planforslaget søker å ivareta barn og unges interesser ved å fokusere på gode arealer for
uteopphold for hver enkelt boenhet samt godt plasserte felles uteoppholdsarealer.
Gode leke - og oppholdsarealer utendørs er blant de boligkvalitetene som betyr mye for
livskvalitet og trivsel bl ant beboerne. Passe store, attraktive og tilgjengelige utearealer er
viktige for det sosiale livet. I planforslaget vil det være godt over minstekravet til brukbart
uteoppholdsareal. I tillegg ligger området kun 850 - 1000 meter unna skolen, med
idrettsanl egg og store arealer for lek og rekreasjon .
Forslagsstiller kan ikke se at planforslaget skal kunne føre til negative virkninger i forhold til
barn og unges interesser, heller det motsatte.

8.11 Sosial infrastruktur
S kolekapasitet
Planforslaget vil kunne gi noe økt elevtall (anslagsvis 4 - 8 plasser)

B arnehagekapasitet
Planforslaget vil kunne gi noe økt behov for barnehageplasser (anslagsvis 4 - 8 plasser)

A nnet
Planforslaget vil kunne gi noe økt behov for sosiale tjenester da de nye boenhetene fører til
ny e innbyggere som sokner til Ringerike kommune og Sokna sentrum.
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8.12 Universell tilgjengelighet
Etter utbyggingen vil det være åtte nye tilgjengelige leiligheter, med tilhørende utearealer som
er universelt utformet.

8.13 Energibehov – energiforbruk
Ma nge eldre boliger har svært høyt energi for bruk . Nye boliger vil være bygget etter dagens
tekniske krav og forskrifter , med et langt lavere energibehov og forbruk.

8.14 ROS
Se eget vedlegg med ROS - Analyse.
Ut fra vedlagte ROS - analyse kommer det frem at pla nområdet ikke har spesielle utfordringer
som kan få alvorlige konsekvenser ved utbygging av dette området.

8.15 Jordressurser/landbr uk
Ingen konsekvens

8.16 Teknisk infrastruktur
V ann og avløp
Som følge av utbyggingen vil det bli økt belastning på det ek sisterende va - nettet.

T rafo
Ingen negative konsekvenser

A nnet
Som følge av planforslaget er adkomst til felles lekeplass sikret

8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Et mulig økt antall innbyggere vil kunne føre til økte utgifter i forhold til behov for offentlig
tjenesteyting. Innbyggere som får offentlige tjenester vil imidlertid også kunne bringe
inntekter til kommune i form av skattepenger. Det vil være vanskelig å anslå et regnestykke
for denne planen, da situasjonen også vil forandre seg i forh old til hvem som kommer til å bo
her.

8.18 Konsekvenser for næringsinteresser
Planforslaget vil kunne føre til økt aktivitet for de som driver servicenæring og handel i
nærområdet.

8.19 Interessemotsetninger
Gjennom planprosessen er det ikke avdekt noen kjente interessemotsetninger

8.20 Avveining av virkninger
Med bakgrunn punktvis gjennomgang av mulige virkninger av planforslaget, samt ROS -
analyse, kommer det frem at det ikke foreligger grunn til å tro at gjennomføring av planen skal
føre til virkninger av negativ karakter. Det er imidlertid funnet at flere forhold er positive, som
blant annet mer areal til uteopphold , effektiv arealbruk gjennom fortetting, energieffektiv
bebyggelse .
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9 . Innkomne innspill

9.1 Etter fristens utløp er det kommet inn fire forhåndsuttalelser t il planarbeidet (innspillene er
tatt med som vedlegg til planbeskrivelsen)
S ammendrag av merknadene er gjengitt her

Nr Navn Dato
1 Fylkesmannen i Buskerud 22.03.17
2 Buskerud Fylkeskommune 31.03.17
3 Statens Vegvesen 24.03.17
4 St atens Vegvesen 22.08.18
5 Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern 13.03.17

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens
kommentar

Nr. 1 – Fylkesmannen i Buskerud

B er om at forhold knyttet til barn og unges
interesser, landskap, natur mangfold, støy,
energi og universell utforming blir tilstrekkelig
ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.

Forslagsstiller er av den
oppfatning at disse forhold er
ivaretatt i planforslaget og
nærmere beskrevet i
planbeskrivelsen

Nr. 2 – Buskerud fylke skommune

Automatisk fredete kulturminner:

Viser til lov om kulturminner §§ 8 og 9 om
undersøkelsesplikten ved planlegging av
offe ntlige og større private tiltak. Krever at det
gjennomføres gransking for registrering av
automatisk fredete kulturminner

Nyere tids kulturminner:

Ingen merknader til varsel om oppstart av
planarbeid når det gjelder nyere tids
kulturminner.

Registrering av automatisk fredete
kulturminner er gjennomført. Det
ble ikke gjort funn. Arkeologisk
rapport er vedlagt planforslaget.

Nr. 3 - Statens vegvesen

Ingen merknader. Forutsetter planen til ny
uttalelse ved offentlig ettersyn.

Ingen ytterligere kommentar

Nr. 4 - Statens vegvesen

Planområde er tenkt redusert til ikke å omfatte
anleggelse av fortau langs Midtmoen på g.nr
148 b.nr . 58 og g.nr 148 b.nr. 60.

Dersom kommunen aksepterer å ta ut fortauet,
bør det anlegges fartsdempende tiltak på
Midtmoen. Dette bør framgå av
regulerinsgbestemmelsene.

Fartsreduserende tiltak på
Midtmoen er ivaretatt gjennom
illustrasjoner og
regulering sbestemmelser
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Nr. 4 – Kommuneoverlegen Miljørettet
helsevern

En forutsetning for boligutbygging på
eiendommen Gnr. 148/58 må være at det
etableres trygge skoleveier og universell
utforming av atkomsten til bygg, uteområder
og atkomstveier. Tryggeskolevei er,
tilgjengelige trygge gangveier til Sokna
sentrum og nærlekeplasser forutsettes etablert
før innflytting i første bolig.

Området vil ha naturlig ankomst
fra den nordvestre delen av
Midtmoen som kommer ut i
riksvegen ved punkt 1 i Figur 2.
Denne delen a v Midtmoen har en
estimert ÅDT på cirka 150
kjøretøy per døgn i dagens
situasjon og er beregnet å øke til
cirka 250 kjøretøy per døgn etter
utbygging. Dette er ansett som
uproblematisk. Barns skoleveg er
ansett som sikker både før og etter
utbyggingen, og tilfredsstiller
Vegdirektoratets kriterier for
sikker skoleveg.Viser også til
vedlagte trafikkanalyse utført av
Asplan Viak

10. Avsluttende kommentar
Gjennomføring av planen
Utbyggingen tenkes gjennomført i ett eller flere byggetrinn. Det vil si en utby gging av fire
boenheter i trinn en, så fire boenheter i neste trinn. Målsetningen er byggestart så snart som
mulig .

1 1 . Vedlegg
1. Plankart
2. Planbestemmelser i pdf og word
3. Illustrasjonsplan som viser omsøkt utbygging alternativ A
4. Illustrasjonsplan som viser o msøkt utbygging alternativ B
5. Illustrasjonsplan som viser maks utbygging
6. Illustrasjon leilighetstyper
7. S ol - /skyggekart /Volumstudie
8. Referat fra oppstartsmøte
9. Kunngjøringsannonse
10. Varslingsbrev
11. Adresseliste
12. Forhåndsuttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud
13. Forhånds uttalelse fra Buskerud fylkeskommune
14. Forhåndsuttalelse fra Statens Vegvesen

14_B_ Forhåndsuttalelse nummer to fra Statens Vegvesen
15. Forhåndsuttalelse fra Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern
16. ROS - analyse
17. Trafikkanalyse

17_ A_ Vurdering av skoleveg Midtmoen_ tillegg_til_trafikkanalyse_av_06022018
17_B_ Fartsreduse rende tiltak langs Midtmoen_1911 2018
17_C_Illustrasjonsplan_fartsreduserende tiltak langs Midtmoen_19112018
17_ D _ Dokumentasjon fra naboer som ikke ønsker fortau

18. Sosi - fil plankart
19. Kontrollrapport til so si - fil
20. Vurdering av uttalelser ette r planoppstart
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Detaljregulering Midtmoen, Sokna

Liste over uttalelser

Nr . Navn Datert
1 Fylkesmannen i Oslo og Viken 20.03.2019
2 Buskerud Fylkeskommune 25.03.2019
3 State ns vegvesen 08.03.2019
4 Teknisk Forvaltning – vei, park og idrett v/Morten Fagerås 26.03.2019
5 Ringerikskraft AS 18.02.2019
6 Aud Ragnhild Eriksen 18.02.2019
7 Arne Frøhaug 18.02.2019
8 Øyvind Flaskerud Hagen 24.03.2019
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Op psummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens
kommentar

NR.1 - FYLKESMANNEN I
OSLO OG VIKEN

Kan ikke se at planforslaget
kommer i konflikt med nasjonale
eller viktige regionale interesser,
og har derfor ingen spesielle
merknader til sake n.

Det legges til grunn at de
foreslåtte tiltakene i
planforslaget for å redusere
farten langs Midtmoen blir fulgt
opp.

Foreslåtte fartshumper
langs Midtmoen vil bli
opparbeidet.

Det er lagt inn
rekkefølgekrav i
planbestemmelsene § 5.7
som sikrer at di sse blir
etablert før brukstillatelse
kan gis for de nye
boligene.

Merknaden er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

NR. 2 – BUSKERUD
FYLKESKOMMUNE

Har hatt arkeologisk registrering
av planområdet. Det er ikke
påvist automatisk fredete
kulturmin ner eller andre
arkeologiske kulturminner.
Automatisk fredete kulturminner
er tilstrekkelig ivaretatt i
planbestemmelsene, og har
derfor ingen merknader til
planforslaget.

Ingen ytterligere
kommentar.

Merknaden er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagstill er.

NR.3 – STATENS VEGVESEN

Hovedutvalget for miljø - og
arealforvaltning har i sitt vedtak
bedt forslagsstiller gå i dialog
med Ringerike kommune for å
se på muligheten av å etablere
fortau i deler av veibredden på
Midtmoen, med tilhørende
enveiskjørings - system.

Statens vegvesen mener det vil
være uheldig å etablere fortau i
deler av veibredden på
Midtmoen, med tilhørende
enveiskjørings - system.
Enveiskjørings - systemet vil
kunne skape et uheldig
kjøremønster for området, og
bruk av riksveg 7 som lokalveg.
Dersom det skal anlegges fortau
bør dette skje på siden av

Fartsreduserende tiltak er
ivaretatt med fartshumper
langs Midtmoen, og vi ser
ikke behovet for ytterligere
tiltak som Statens
vegvesen mener vil være
uheldig.

Statens vegvesen
anbefaler ikke en
løsning med fortau i
deler av veibanen på
Midtmoen. D et er
heller ikke plass til å
etablere et
funksjonelt fortau, jf.
merknad nr. 4,
Teknisk forvaltning s
uttalelse.
Rådmannen
opprettholder derfor
opprinnelig
anbefaling med
tr afikksikkerhetstiltak
i form av
fartshumper.
Opparbeidelsen av
disse er sikret i
planbest emmelsene
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kjørevegen.

Det registreres at
fartsreduserende tiltak på
Midtmoen er ivaretatt gjennom
reguleringsbestemmelsene.

Det vises til ovennevnte forhold,
men har ikke direkte innsigelser
mot planforsl aget.

§ 5.7.

NR.4 – TEKNISK
FORVALTNING – VEI, PARK
OG I DRETT V/MORTEN
FAGERÅS

Renovasjonsanlegg f_BRE

Veiforvaltningen vil ikke tillate at
det plasseres et byggverk for
renovasjonsdunker innenfor
byggegrensen, som er 4,0m fra
veikant. Dette grunnet
s nøopplag. Det foreslås at
overbygd areal for
renovasjonsdunker innlemmes i
garasjeanlegget på f_BG.

Trafikksikkerhetstiltak

Fartshumper foreslås langs
Midtmoen i nordlig og østlig
retning.

Fortau og enveiskjøring innenfor
dagens veibredde blir en dårli g
løsning da det pr. i dag ikke
finnes tilstrekkelig bredde til
dette. Til å opparbeide et
funksjonelt fortau (2,5m) +
kjørefelt (3,0m) og veiskulder til
snøopplag (2x1,5m) vil det
kreve ca 8,5m tilgjengelig
bredde til veiformål. I dag har
Midtmoen et veif ormål med en
bredde på ca 5,0 - 6,5m.

Renovasjonsanlegg
f_BRE

Vi foreslår at
reguleringsbestemmelsens
§1 .4.2. endres til «Det
tillates plassering av
avfallsbeholdere utenfor
frisiktsonen. Det tillates
ikke oppført
bod/overbygget areal for
avfallsbeholdere ».

Det er i
regulerings bestemmelsene
tillatt å oppføre
bod/overbygget areal for
mellomlagring av avfall i
område f_BG.

Trafikksikkerhetstiltak

Fartsreduserende tiltak er
ivaretatt med fartshumper
langs Midtmoen i nordlig
og østlig retning, og vi ser
ikke b ehovet for ytterligere
tiltak som Teknisk
f orvaltning mener vil være
en dårlig løsning.

Merknaden
vedrørende
renovasjonsanlegg
er tatt til følge og
innarbeidet i det
reviderte
planforslaget.
Overbygget areal for
avfallsbeholdere
tillates plassert innen
fel tet for
garasjer/carporter.

Til merknaden
vedrør ende
trafikksikkerhetstiltak,
jf. Rådmannens
kommentar til
merknad nr. 3,
Statens vegvesen.

NR.5 – RINGERIKSKRAFT AS

Alle dokumenter er ok.

Ingen ytterligere
kommentar.

Merknaden er
tilstrekkelig
kommente rt av
forslagstiller.

NR.6 – AUD RAGNHILD
ERIKSEN

Takker for informasjon. Har
ingen motsigelser til
utbyggingen.

Ingen ytterligere
kommentar.

Merknaden er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.
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NR.7 – ARNE FRØHAUG

Ingen innvendinger på denne
plane n, men fortau og evt.
enveiskjørt gate, høres ikke
dumt ut, spes. på vinter med
høye brøytekanter (uoversiktlig).

På bakgrunn av Statens
vegvesen og Teknisk
forvaltning sine uttalelser,
mener vi at dette ikke vil
være noen gjennomførbar
løsning.

V edrøre nde
trafikksikkerhetstiltak,
jf. Rådmannens
kommentar til
merknad nr. 3,
Statens vegvesen.

NR.8 – ØYVIND FLASKERUD
HAGEN

Kan ikke skjønne at det vil være
behov for etablering av hverken
fortau eller enveiskjøring i
Midtmoen, og legger følgende
argumenter til grunn:

De nye boenhetene vil
ikke føre til mer
gjennomgangstrafikk i
Midtmoen.

Det er ikke behov for
fortau da trafikken i
området begrenses til
kjøring til og fra
eiendommene med en
lav hastighet i en 30 -
sone.

Gangvei er allerede
etablert fra Midtm oen til
sentrum med tilhørende
gangfelt over Riksvei 7.
Dette er et trygt alternativ
for barn og voksne.

Enveiskjøring vil føre til
mer trafikk gjennom hele
området. Slik det er i dag
begrenses
gjennomkjøring, og gaten
avlastes med at folk
kjører korteste vei til og
fra eiendom og Riksvei 7.

Da veien i Midtmoen er
smal, er det f are for at
med enveiskjøring og
smalere vei vil bli
problemer med
snørydding, som kan
gjøre veien dårlig og
uoversiktlig.

På bakgrunn av Statens
vegvesen og Teknisk
forvaltning sine uttalelser,
mener vi at dette ikke vil
være noen gjennomførbar
løsning .

Vedrør ende
trafikksikkerhetstiltak,
jf. Rådmannens
kommentar til
merknad nr. 3,
Statens vegvesen.
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Enveiskjøring vil være
svært upraktisk med
tanke på ut og innkjøring
til egen eiendom, da
denne går skrått inn på
veien.

Økonomisk sett bør
penger tenkt brukt på
fortau og enveiskjøring i
Midtmoen, heller brukes
på trafikksikkerhetstiltak
andre steder på Sokna.

Fartshumper er et tiltak
som burde holde i
masse vis. Dette er et
positivt tiltak, så lenge de
ikke blir til hinder eller
ulempe med tanke på
snøfjerning vinterstid.



       
       
E-postadresse: 
fmovpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Grønland 32 
Oslo: Tordenskiolds gate 12 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.fylkesmannen.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  20.03.2019  2019/15062 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  07.02.2019  16/6266 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Brede Kihle, 32266865 
  
 
 
  

Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  
 

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for Midtmoen 
ved Sokna 

Vi viser brev av 7. februar 2019 med forslag til detaljregulering for Midtmoen ved Sokna. 
 
Planforslaget legger til rette for oppføring av 16 boenheter sentralt på Sokna hvor boenhetene er 
fordelt over fire to-etasjers firemannsboliger. I planforslaget er det regulert inn areal for lek med 
tilhørende krav til opparbeidelse. Det skal tilrettelegges for lekearealer for de minste barna og for 
større barn. 
 
Fylkesmannen har i brev av 22. mars 2017 kommet med uttalelse til varsel om oppstart av 
planarbeid. Vi ba om at forhold knyttet til barn og unges interesser, landskap, naturmangfold, støy, 
energi og universell utforming ble tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 
 
Etter en gjennomgang av saken kan vi ikke se at planforslaget kommer i konflikt med nasjonale eller 
viktige regionale interesser. Vi har derfor ingen spesielle merknader til saken. 
 
I oversendelsen går det frem at Ringerike kommune ønsker å få tilbakemeldinger på hvordan 
trafikksikkerheten er ivaretatt i planforslaget. Vi vil understreke viktigheten av at barn og unge sikres 
en trafikksikker adkomst til skole og fritidsaktiviteter. Vi mener derfor det er positivt at det er rettet 
et spesielt fokus på nettopp dette. Det er foreslått tiltak i planforslaget for å redusere farten langs 
Midtmoen. Vi legger til grunn at dette blir fulgt opp. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Geir Sørmoen (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
Brede Kihle 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Kopi til: 
Statens vegvesen region sør PB 723 Stoa 4808 ARENDAL 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN 
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Midtmoen - Sokna - Ringerike kommune - detaljregulering 426 -
høring og offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 07.02.2019 angående høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan
for Midtmoen, Sokna i Ringerike kommune. Fylkeskommunen gir her kulturminnefaglige innspill
til planarbeidet.

Kort om planen
Eiendommen er i dag ubebyggd og er på ca. 4100 kvm. Den ligger i et etablert boligområde på
tettstedet Sokna. Planforslaget legger opp til konsentrert boligbebyggelse i to etasjer. Det er
tenkt 16 nye boenheter med tilhørende anlegg som garasjer, felles uteoppholdsareal/lekeplass
og renovasjon.

Arkeologiske kulturminner
Planområdet er arkeologisk registrert. Det er ikke påvist automatisk fredete kulturminner eller
andre arkeologiske kulturminner her. Videre mener vi at automatisk fredete kulturminner er
tilstrekkelig ivaretatt i planbestemmeslene og har derfor ingen merkander til planforslaget.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi har ingen merknader til planforslaget.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Ringerike kommune
Att. Ingrid Liseth
Pb 123 sentrum
3502 Hønefoss

Vår dato:  25.03.2019  Vår referanse:  2018/11728 - 8 Vår saksbehandler:
Deres dato:  12.02.2019  Deres referanse:  16/6266-44 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.

Kopi til:
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN Postboks 325 1502 MOSS
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL



Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081 9815 Vadsø

Nordbohus AS

Strandveien 43

7042 TRONDHEIM

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 7/24042 - 6 Rita Einevoll 22.08.201 8

Svar - a nmodning om forhåndsuttalelse - Gnr. 1 48 bnr. 5 8 - Midtmoen -

Sokna i Ringerike kommune - reguleringsplan

Viser til brev om varsel av overnevnte reguleringsplan og endring av planområde.

Planområde er tenkt redusert til ikke å omfatte anlegg else av fortau langs Midtmoen på g.nr

1 48 b.nr. 58 og g.nr 1 48 b.nr. 60.

Dersom kommunen aks epterer å ta ut f ortau et , bør det anlegges fartsdempende tiltak på

Midtmoen. Dette bør framgå av regulerinsgbestemmelsene.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Ringerike kommune, Postboks 1 23 Sentrum, 3502 HØNEFOSS



Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

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 Henriette Foss / 48279352 1 7/24042 - 8 1 6/6266 - 44 08.03.201 9

Svar - 426 Detaljregulering Midtmoen - Sokna - høring og offentlig ettersyn

- Ringerike kommune

Vi har mottatt for uttale forslag til reguleringsplan for ovennevnte område.

Området berører ikke riks - eller fylkesveg direkte.

Hensikten med planarbeidet synes å være å tilrettelegge for oppføring av 1 6 boenheter med

blant annet ti lhørende garasjer, p a rkering, renovasjon og lekeplass . Boenhetene vil bli

fordelt på fire to - etasjers firemannsboliger .

HMA (hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning) har i sitt vedtak bedt forslagsstiller gå i

dialog med Ringerike kommune for å se p å muligheten av å etablere fortau i deler av

veibredde på Midtmoen, med tilhørende enveiskjørings - system. Dette ønsker kommunen

synspunkter på.

Statens vegvesen mener det vil være uheldig å etablere fortau i deler av veibredde på

Midtmoen, med tilhørende enveiskjørings - system. Enveiskjørings - systemet vil kunne skape

et uheldig kjøremønster for området, og bruk av riksveg 7 som lokalveg. Dersom det skal

anlegges fortau bør dette skje på siden av kjørevegen.

Vi registrerer at fartsreduserende tiltak på Mid tmoen er ivaretatt gjennom

reguleringsbestemmelsene.
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Konklusjon:

Vi viser til ovennevnte forhold, men har ikke direkte innsigelse r mot planforslaget .

Plan og forvaltning

Vegavdeling Buskerud

Med hilsen

Anders O. Hagerup

Seksjonsleder Henriette Foss

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1 502 MOSS



976957628
RINGERIKSKRAFT AS
Postboks 522
3504 HØNEFOSS

eva.edvardsen@ringeriks-kraft.no

940100925
RINGERIKE KOMMUNE
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Dato: 18.2.2019

Tilbakemelding på 426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna - Høring og offentlig ettersyn

Alle dokumenter ok !



Innspill til 426 Detaljregulering for Midtmoen, Sokna

Innsendt av Teknisk Forvaltning - Vei, park og idrett v/Morten Fagerås

V edr. Renovasjonsanlegg f_BRE

Veiforvaltningen vil ikke tillate at det plasseres et byg gverk for renovasjonsdunker innenfor byggeg rensen,
som er 4,0 meter fra veikant.På Sokna er det ofte snødybder på 1,0 meter og mer, slik at dette er et
veldig nødvendig areal for å ivareta vinterdriften på offentlig vei. Det forslås at overbygd areal for
renovasjonsdunker innlemmes i garasjeanlegget på f_BG.



Fra: Morten Fagerås [Morten.Fageraas@ringerike.kommune.no] 

Til: Ingrid Liseth [ingrid.liseth@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Jostein Nybråten [Jostein.Nybraten@ringerike.kommune.no]; Erik Josephson [Erik.Josephson@ringerike.kommune.no]; Cornelis Cliteur 

[Cornelis.Cliteur@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 26.03.2019 16:49:36 

Emne: SV: Vedrørende høringsuttalelse til plan 426 Detaljregulering for Midtmoen, Sokna 

Vedlegg: image001.jpg 

Hei 
 
Jeg foreslår fartsdemper i Midtmoen i nordlig og østlig retning.  
 
Fortau og enveiskjøring innenfor dagens veibredde blir en dårlig løsning da det pr i dag ikke finnes tilstrekkelig bredde til dette. Til å opparbeide et 
funksjonelt fortau (2,5 meter) + kjørefelt (3,0 meter) og veiskulder til snøopplag (2x1,5 meter) vil det kreve ca 8,5 meter tilgjengelig berede til veiformål . I 
dag har Midtmoen et veiformål med en bredde som varierer mellom ca 5,0 og 6,5 meter.  
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Morten Fagerås 

 
Prosjektleder/Saksbehandler 
Teknisk forvaltning - vei, park og idrett 
Mob. 909 20 175 
 

 
 

Fra: Ingrid Liseth <ingrid.liseth@ringerike.kommune.no>  
Sendt: tirsdag 26. mars 2019 13:56 
Til: Morten Fagerås <Morten.Fageraas@ringerike.kommune.no> 
Kopi: Jostein Nybråten <Jostein.Nybraten@ringerike.kommune.no>; Erik Josephson <Erik.Josephson@ringerike.kommune.no>; Cornelis Cliteur 



<Cornelis.Cliteur@ringerike.kommune.no> 
Emne: Vedrørende høringsuttalelse til plan 426 Detaljregulering for Midtmoen, Sokna 
Viktighet: Høy 
 

Vedrørende høringsuttalelse til plan 426 Detaljregulering for Midtmoen, Sokna 
 
Takk for innspill vedrørende renovasjonsløsning.  
 
I varslingsbrevet ba vi spesielt om synspunkter på forslaget til trafikksikkerhetstiltak. I planforslaget er det foreslått 
fartshumper på Midtmoen. Dette forslaget støttes av blant annet Statens vegvesen og Fylkesmannen.  
 
Ved behandling av planforslaget vedtok HMA et ekstra vedtakspunkt der de ba forslagstiller gå i dialog med Ringerike 
kommune for å se på muligheten av å etablere fortau i deler av veibredden på Midtmoen, med tilhørende enveiskjørings-
system. SVV anbefaler ikke en slik løsning. Vi vil gjerne ha deres synspunkter på saken. Saksfremlegget og alle 
høringsinnspill samt andre dokumenter finnes i ESA 16/6266, fra journalpost -42 og videre frem. 
 
Fint om dere kan sendes oss deres synspunkter på trafikkløsning, da høringsfristen nå er gått ut.  
Alle høringsinnspill vil vi så oversende til forslagstiller for planen, så de kan starte merknadsbehandlingen. 
 
Takk for hjelpen! 
 
 
Vennlig hilsen 
 

Ingrid Liseth 
Arealplanlegger 
Ringerike kommune 



 
Tlf. 40 90 96 95 
ingrid.liseth@ringerike.kommune.no  
 

 
 
                                                                                                                                              



Aud Ragnhild Eriksen
Vikers vei 6
3534 SOKNA
NO
audr.eriksen@hotmail.com

940100925
RINGERIKE KOMMUNE
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Dato: 18.2.2019

Tilbakemelding på 426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna - Høring og offentlig ettersyn

Ok takk for informasjonen . Har ingen motsigelser til utbyggingen.



FRØHAUG ARNE
MIDTMOEN 18
3534 SOKNA
Norge
arne.froh1@gmail.com

940100925
RINGERIKE KOMMUNE
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Dato: 18.2.2019

Tilbakemelding på 426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna - Høring og offentlig ettersyn

Hei. Vi har ikke noen innvendinger på denne planen, men fortau og evt enveiskjørt gate, høres ikke dumt
ut, spes på vinter med høye brøytekanter. (uoversiktlig)



24.03.19

Avsender:

Øyvind Flaskerud Hagen

Midtmoen 16

3534 SOKNA

Til:

Ringerike Kommune, Areal - og byplanlkontoret

Postboks 123, Sentrum

3502 Hønefoss

Innspill til “Plan 426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna”, sak nr. 17/19

Saksnr: 16/6266 - 44 Løpenr: 6153/19 Arkivkode: PLN 426

Jeg har lest igjennom informasjon fra Ringerike kommune, Areal - og byplankontoret, angående
detaljregulering av Midtmoen. Jeg skjønte det slik at det er ønskelig med tilbakemeldinger og
synspunkter på følgende:

Mulighet for etab lering av fortau i deler av veibredden

Muligheter for tilhørende enveiskjørings - system

Slik jeg ser det, kan jeg ikke skjønne det vil være behov for etablering av hverken fortau eller
enveiskjøring i Midtmoen. Jeg legger til grunn følgende argumenter:

De 1 6 boenhetene som skal oppføres vil slik jeg ser det, ikke føre til mer gjennomgangstrafikk
i Midtmoen. Trafikken til nye boenheter vil i hovedsak komme ned mellom bensinstasjon og
Kiwi. Derfra er det relativt kort vei til de nye boenhetene.

Det er slik jeg ser det ikke behov for fortau, da trafikken i området begrenses til kjøring til og
fra eiendommer. Hastigheten er lav i området, og er begrenset til 30 - sone.

Egen gangvei er allerede etablert fra Midtmoen til sentrum med tilhørende gangfelt over
Riksvei 7 . Dette er et trygt alternativ for barn og voksne , som allerede eksisterer i dag.

Enveiskjøring vil føre til tvungen trafikk i en retning gjennom Midtmoen. En slik løsning vil slik
jeg ser det føre til mer trafikk gjennom hele området, for å komme til og f ra eiendommer.
Slik det er i dag begrenses gjennomkjøring, og gaten avlastes med at folk kjører korteste vei
til og fra eiendom og Riksvei 7.



 Veien i Midtmoen er allerede smal. Jeg er redd det med enveiskjøring og smalere vei vil bli en
del problemer med t anke på snørydding i området vinterstid, som kan gjøre veien dårlig og
uoversiktelig.

For min egen del vil enveiskjøring være svært upraktisk med tanke ut og innkjøring til egen
eiendom, da denne går skrått inn på veien.

Økonomisk sett mener jeg penger tenkt brukt på fortau og enveiskjøring i Midtmoen , heller
burde brukes på trafikksikkerhetstiltak andre steder på Sokna. Per i dag er det for eksempel
begrenset med fortau/gangvei langs Strømsoddveien fra Lunder kirke til Permobakken. Dette
er en vei med mye mer trafikk enn det noen gang vil være i Midtmoen, som inkluderer en del
tungtransport i forbindelse med søplemottak og tømmerkjøring. Krysset ved Kiwi er og et
område som burde kunne forbedres. Det er høy trafikk her, spesielt med helgetrafikk fra
torsdag til lørdag. Krysset er og uoversiktelig, med dårlig nedkjøring til parkering, spesielt
vint erstid.

Slik jeg har skjønt det ut fra møte med Nordbohus, og saksdokumenter, er det planlagt
fartsdumper som fartsreduserende tiltak i Midtmoen. Dette er et tiltak jeg mener bur de
holde i massevis, som jeg er positiv til, så lenge de ikke blir til hinder eller ulempe med tanke
på snøfjerning vinterstid.

Dokumentet er sendt per e - post, den 24.03.19, til følgende personer/adresser:

Ringerike kommune, postmottak@ringerike.kommune.no

Ingrid Liseth, saksbehandler, ingrid.liseth@ringerike.kommune.no

Rita Einevoll, kontaktperson Nordbohus, rita.einevoll@nordbohus.no

Med vennlig hilsen

Øyvind Flaskerud Hagen

E - post: oyvind_hagen2@hotmail.com

Telefon: 934 61 965
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IN N LEDNIN G

Det er igangsatt et reguleringsarbeid for å
etablere boliger på Midtmoen i Sokna. I
forbindelse med dette arbeidet er det
utarbeidet en trafikkanalyse med fokus på
trafikale forhold for myke trafikanter og
barns skoleveg. Gjennom en
trafikksikkerhetsvurdering er det kommet
fram til at fartstrafikkreduserende tiltak vil gi
en like god trafikksikker skoleveg som fortau
på deler av Midtmoen.

Dette notatet har til hensikt å vurdere
behov, utforming og plassering av
fartsreduserende tiltak langs Midtmoen .

Figur 1 : Illustrasjonsplan
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Nordbohus AS Asplan Viak AS

DAGENS SITU ASJON

Adkomsten til planområdet fram til riksveg 7 går via Midtmoen. Midtmoen er en kommunal
veg som går sløyfe gjennom boligområdet på sørvestsiden av riksvegen. Den har to
tilkoblinger til riksveg , 7. De kommunale vegene i området er smale boliggater uten fort au og
fungerer som samleveger. Hele boligområdet på sørvestsiden av riksvegen er skiltet som 30 -
sone. Strekningen som det vurderes fartsreduserende tiltak på har sannsynligvis den laveste
trafikkmengden av vegene innen boligområdet . Vegnettet i dag har far tsgrensesone 30 km/t.

BESKRIVELSE AV LØSNI NG ER

Boligområde t i Sok na best år fl ere vege r i tilleg g ti l Midtmoe n. Reguleringsplan en medfører
ing en vesentlig e endring er i infrastrukturen . Langs planområd et i v est legges ti l rett e f or en
grø nn snarv eg ti l planlag t lekeområde . Pl anområde t f år t o adkomste r fr a Midtmoe n, D en ene
ti l parkeringsplasse r o g garasjeanle gg m ed gangvege r ti l boligen e. D en an dre adkoms t går
dir ekte i nn ti l tune t mell om boligene , m en denn e vi l være sten gt m ed bo m som k un kan
åpne s av utrykningskjøretøy.

Det er spesielt i forbindelse med kryssing av vegen det er viktig at kjørende trafikk har lav
hastighet. Dette kan sikres på flere måter. Følgende er hentet fra håndbok V128, Statens
vegvesen:

« Hensikt en m ed fartsdempend e tiltak e r i først e r ekke å bedr e tra kksikkerhe t og trivsel , og
da særlig fo r gåen de og syklen de i tettbygde områder. Erfari ng ha r vis t a t skilti ng av
fartsgrense r oft e i kke ha r tilstrekkelig virkning . Ytterligere fartsdempend e tiltak ta r sikte på å
sikre a t de n fastsa tt e fartsgrensen overholdes».

Behovet for fartsreduserende tiltak er vurdert til å være mest aktuelt for strekningen i
tilknytning til planområdet og som er barns skoleveg (fra og med Midtmoen nr.1 6 til og med
og Midtmoen nr. 2 7 ), en strekning i underkant av 2 5 0 meter.

D et er ing en gangfel t på vegnette t i områd et i da g. D et m å forventes t a t i boligområde r med
bolig er på begg e si de vi l myk e trafikante r ha beho v fo r å kry ss veg en hv or som helst .

D et er oppgit t fler e ty pe varia nter av fartsdempen de løsninge r i håndboke n. M ed ba kgrunn i
V12 8 anbefal es sirkelhumpe r som tilta k f or sikr e l av hastighe t i Midtmoen. Håndboka
anbefal er dett e tiltake t fo r adkomstveg er skilt et 30 km/ t o g 4 0 km/ t o g m ed lit en ande l tunge
kjøret øy o g ing en busstrafi kk.
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Nordbohus AS Asplan Viak AS

Figur 2 humper Kilde: SVV V128

Anbefalt avstand mellom humper er vist i Tabell 3 - 1 under. Strekningen som er vurdert er
cirka 200 meter . Humper bør plasers slik at de ikke kommer i konflikt med parkering,
avkjørsler , kummer og sluk. Det bør tilpasses slik at vannavrenning blir hensyntatt.

Tabell 3 - 1 Anbefalt avstand mellom humper Kilde: SVV V128.

Fartsdempende tiltak gir noe redusert støynivå på grunn av redusert fart. Nært humper (ca.
10 m) kan imidlertid reduksjonen bli omtrent opphevet av økt støynivå på grunn av
retardasjon og akselerasjon. Enkeltstående humper gir mer støy enn om det anlegges flere
humper med anbefalt avstand. Plassering av h umpe ne bør ta hensyn til nærheten til
b olige ne .

Fartsh umper skal ikke komme overraskende på trafikantene . Derfor er det viktig med skil ting
og oppmerking av fartsdempende tiltak. Fareskilt og oppmerking på kjørebanen skal følge
håndbok N300 Trafikkskilt og N302 Vegoppmerking. En vertikal markering av fartshumpen
bidrar til at førere av utrykningskjøretøy, brøytebiler og andre kjøretøy so m må å passere
humpen med særlighet forsiktighet blir oppmerksom på det.

Innsnevringer og/eller sideforskyvninger av vegbanen kan være e t altern a tiv til si r kelhumper .
Da dette ikke anbefales så er det på bakgrunn av snøbrøyting, vedlikehold og lave
trafik kmengder.

Sideforskyvning og særlig innsnevringer stiller også særlige krav til snørydding for å hindre at
snø og is medfører at kjøreforholdene blir for vanskelige. Innsnevring og sideforskyvning
medfører at renholdet kan bli vanskeligere .

Dagens vegbred de er cirka 5 meter. Med de n lave trafikkmengden som er her bør
innsnevringen være minst 15 meter. De tte kan skape konflikter til blant annet innkjørsler.
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ANBEFALT LØSNING FOR MIDTMOEN

Det anbefales å etablere sirkelhumper langs Midtmoen på strekningen fra og med Midtmoen
nr.16 til og med og Midtmoen nr. 2 7 som vist på figuren. Figuren viser forslag til plassering
av fire sirkelhumper. Ved plassering av disse er d et tatt hensy n til nærheten til boliger (støy),
avkjørsl er o g krysningspunkter for myke trafikant er for skoleveg og lekeplasser samt kummer
i vegbane n. Etablering av humper med tilhørende oppmerking og skilting bær gjøres i
samsv ar med gjeldene retningslinjer o g håndbøker.

Figur 3 Illustrasjonsplan med forslag til plassering sirkelhumper markert med rød farge.
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/6266-42   Arkiv: PLN 426  

 

 

426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. Forslag til plan 426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av plan 426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna. 

 

 

Sammendrag 

Nordbohus Modum AS ønsker å fremme et detaljreguleringsforslag for 

eiendom gnr./bnr. 148/58, ved Midtmoen på Sokna. Planforslaget legger opp til konsentrert 

boligbebyggelse i to etasjer, med 16 boenheter fordelt over fire firemanns-boliger. Hver 

boenhet vil ha et bruksareal på mellom 55 og 85 m² og inneholde to til tre soverom. I tillegg 

kommer anlegg som garasjer, felles uteoppholdsareal/lekeplass og renovasjon. Det skal legges 

vekt på universell utforming som knytter seg både til boliger, andre bygninger og utearealer. 

50% av boenhetene planlegges med trinnfri adkomst og livsløpsstandard. 

 

Planområdet er regulert til bolig i gjeldende kommuneplan. Det er ikke registrert at 

eiendommen som er planlagt utbygd har spesielle naturverdier. Den kommer heller ikke i 

berøring med dyrket eller dyrkbar jord. Den flate topografien i området gjør at det ikke 

forekommer skred- eller rasfare.  

 

Forslaget er i tråd med regionale og lokale målsetninger om fortetting av sentrumsnære 

områder, som føringene gitt i kommuneplanens samfunnsdel gir uttrykk for. Sokna er ett av 

lokalsamfunnene hvor man ser for seg befolkningsvekst utenfor Hønefoss. Sokna er et tettsted 

med ferdig bygget infrastruktur, hvor det vil være mulig å leve klima- og miljøvennlig i et 

transportperspektiv. Det er lagt til rette for at en kan benytte offentlig transportsystem. Det er 

gode gang- og sykkelforbindelser til sentrum, og kun 100 meter å gå til nærmeste 

dagligvarebutikk. 
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Planen er en privat detaljregulering. Det innebærer at forslagsstiller blir fakturert et 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Ringerike kommune skal ikke bekoste 

utredninger eller lignende i planarbeidet. Planen utløser trolig ingen større økonomiske 

belastninger for Ringerike kommune. 

 

Omfanget av uttalelser ved oppstartshøringen er svært beskjedent. De fleste merknadene er 

innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. 

 

Rådmannen er positiv til det foreliggende planforslaget som bygger opp under effektiv 

arealplanlegging med fornuftig lokalisering av boliger tett på sentrumsfunksjoner. Utbyggingen 

vil ivareta trafikksikkerhet ved at det etableres fartsreduserende tiltak langs Midtmoen. Planene 

kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune ved å bidra til å styrke utviklingen av et 

av de lokalsamfunnene som kommuneplanens samfunnsdel utpeker som fokusområder for 

vekst. Rådmannen anbefaler at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Bakgrunn 

Nordbohus Modum AS ønsker å fremme et detaljreguleringsforslag for 

eiendom gnr. 148 bnr. 58 som ligger ved Midtmoen på Sokna. 

Eiendommen er i dag ubebygget og er på ca. 4100 m². Den ligger i et etablert boligområde i 

tettstedet Sokna. Planforslaget legger opp til konsentrert boligbebyggelse i to etasjer. Det er 

tenkt 16 nye boenheter med tilhørende anlegg som garasjer, felles uteoppholdsareal/lekeplass 

og renovasjon. Det er gangavstand til Sokna sentrum med publikumsfunksjoner som 

legekontor, forretninger, kafeer og bussholdeplass. Det er også kort veg til barnehage, skole 

og SFO. Skolen er nylig rehabilitert og har god kapasitet. 

 

Planforslaget er i tråd med regionale og lokale målsetninger om økt fortetting av sentrumsnære 

områder. Området er regulert til bolig i gjeldende kommuneplan. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Aktuell situasjon 

Planområdet ligger på Midtmoen vest for riksvei 7 i Sokna, Ringerike kommune. 

Planområdet omfatter en ubebygd eiendom på 4,1 daa med gnr. 148 bnr. 58. Eiendommen har 

kjøreadkomst fra Midtmoen. I gjeldende kommuneplan er planområdet avsatt til boligformål.  

 

Området fremstår i dag som et boligområde med en blanding av frittliggende eneboliger på 

forholdsvis store tomter til tettere konsentrert småhusbebyggelse i form av flermannsboliger. 

Topografien i området er flat. 

 

Bebyggelsen er oppført i to etasjer og har et tradisjonelt uttrykk i forhold til norsk 

småhusbebyggelse. Alle boligene rundt planområdet er trehus med trepanel. Takformen er 

saltak. Området fremstår med varierende tetthetsgrad. Da høydene jevnt over er to etasjer eller 

mindre, forsterker det områdets flate topografi. Det er gjennomført kulturminneregistrering 

uten funn, se arkeologisk rapport, vedlegg 15. 

 

Det er ikke registrert at eiendommen har spesielle naturverdier. Den kommer heller ikke i 

berøring med dyrket eller dyrkbar jord. Data for grunnforholdene i planområdet tyder på elve-
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transporterte masser, som normalt består av grus, sand og silt. Den flate topografien gjør at det 

ikke forekommer skred- eller rasfare. 

 

Planlagt arealbruk 

Det er planlagt å bygge 16 boenheter fordelt over fire firemanns-boliger. Hver boenhet vil ha et 

bruksareal på mellom 55 og 85 m² og inneholde to til tre soverom. Boligene tenkes oppført i to 

etasjer pluss loft. Det tillates flatt tak, saltak eller pulttak/splittet pulttak. 

 

I tillegg til boligene planlegges tilhørende anlegg som lekeplass og andre felles uteområder, 

private uteoppholdsarealer, renovasjon, garasjer/carporter, annen parkering bil og sykkel samt 

adkomst. Planområdet omfatter også en turveg som går fra Midtmoen og inn til og forbi ny 

lekeplass. Lekeplassen skal være offentlig tilgjengelig og fungere som nærlekeplass for hele 

boligområdet. I tillegg kommer en sandlekeplass for de minste barna. Den skal ha en sentral 

plassering i forbindelse med uteomådene mellom boligene. 

 

I planområdet vil det kun være tillatt med kjøring frem til området for garasjeanlegg og 

overflate-parkeringsplasser. I tillegg vil det være en egen adkomst for nødetatene nærmere 

boligene. Denne vil være stengt med en bom som nødetatene vil ha tilgang til. Ved henting av 

avfall vil det ikke være behov for renovasjonskjøretøy å kjøre inn i området. Tømming av avfall 

vil være tilgjengelig fra vegkant. 

 

Det skal legges vekt på universell utforming som knytter seg både til boliger, andre bygninger 

og utearealer. 50% av boenhetene planlegges med trinnfri adkomst og livsløpsstandard. 

Alle utearealene vil være trinnfrie og skal opparbeides med fokus på at det skal være lett å 

orientere seg. Inngangspartiene vil være tydelig markert enten ved kontrast i farge eller ved 

taktilt underlag. Det skal ikke brukes allergifremkallende beplantning innenfor planområdet. 

Det vil også etableres oppstillingsplasser for HC-kjøretøy. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Nordbohus AS, 18.01.2019. 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart  

- Planbestemmelser 

- Planbeskrivelse  

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Nordbohus Modum AS er forslagstiller. 

 

Gjeldende reguleringsplan 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum fra 1963. (se 

planbeskrivelse s. 9). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, lekeplass og 

veiareal. Den eldre reguleringsplanen har imidlertid mangelfulle og upresise planbestemmelser, 

og det kreves ny detaljregulering for den tiltenkte arealbruken. 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommen gnr./bnr. 148/58, samt deler av den kommunale veien 

Midtmoen.  

 

Uttalelser til planoppstart 



- 

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

berørte parter i brev 16.02.2017 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 28.02.2017, samt på 

kommunens nettsider. Det kom inn fire uttalelser i oppstartshøringen. I tillegg uttalte Statens 

Vegvesen seg én gang til i forbindelse med en forespørsel fra forslagstiller vedrørende 

trafikksikkerhetstiltak. Alle uttalelsene følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert 

og kommentert i vedlegg 9. 

 

 

Forholdet til statlige føringer og overordnede planer 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Målet med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging er at 

«… planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra tilå 

utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, 

og fremme helse, miljø og livskvalitet.» 

 

Planforslaget legger opp til en høy fortetting i et tettsted med ferdig bygget infrastruktur, hvor 

det vil være mulig å leve klima- og miljøvennlig i et transportperspektiv. Det er lagt til rette for 

at en kan benytte offentlig transportsystem. Det er gode gang- og sykkelforbindelser til 

sentrum. Det er kun 100 meter å gå til nærmeste dagligvarebutikk. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge 

Hensynet til barn og unge er nøye vurdert i planprosessen, og det er tatt spesielt 

hensyn til plassering av uteoppholdsarealer i forhold til sikkerhet, mikroklima og 

tilgjengelighet.  

 

Universell utforming 

Hensikten med universell utforming er å hindre diskriminering på grunn av nedsatt 

funksjonsevne og oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse for alle. Tilrettelegging for 

universell utforming knytter seg både til bolig, bygning og utearealer. 

 

Planområdet er flatt, lett tilgjengelig og det gir gode muligheter for tilrettelegging for alle. 

Blant annet legger planforlaget opp til trinnfrie og lett orienterbare uteoppholdsarealer, bruk av 

allergivennlig beplantning, trinnfrie adkomster til halvdelen av boligene samt oppstillingplasser 

for HC-kjøretøy. 

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommunens visjon er at Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. 

Vekst og utvikling av by og lokalsamfunn skal være balansert og livskraftig. Kommunen skal 

være attraktiv å bo i, spesielt for unge og barnefamilier, og det skal fokuseres på helse og 

aktivitet for alle. Boligutvikling skal skje i områder med gangavstand til sentrum og nærhet til 

skoler, barnehager og annet tjenestetilbud. 

Planforslaget er i tråd med føringene gitt i kommuneplanens samfunnsdel. Sokna er ett av 

lokalsamfunnene hvor man ser for seg befolkningsvekst utenfor Hønefoss. 

 

Kommuneplanens arealdel  
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I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål.  

Planforslaget er dermed i tråd med overordnet plan.  

 

 

Juridiske forhold  

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

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

og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

I denne saken har forslagstiller fremskaffet et kunnskapsgunnlag som tilsier at naturmangfold 

ikke vil bli vesentlig berørt av tiltakene planforslaet legger opp til. Det henvises for øvrig til 

planbeskrivelsen for nærmere redegjørelse vedrørende påvirkning av naturmangfold. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ingen omdisponering av dyrket eller dyrkbart areal.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. Planinitiativet har vært 

sendt på oppstartshøring i perioden 28.02. – 31.03.2017. 

 

Økonomiske forhold 

Planen er en privat detaljregulering. Det innebærer at forslagsstiller blir fakturert et 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Ringerike kommune skal ikke bekoste 

utredninger eller lignende i planarbeidet. 

 

Planen utløser trolig ingen større økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Den vil 

likevel kunne gi noe økonomiske konsekvenser i form av driftsutgifter til infrastruktur og 

muligens i form av sosiale tjenester. 

 

Alternative løsninger 

Forslag til alternativt vedtakspunkt: 

 

1. Forslag til plan 426 «Detaljregulering Midtmoen, Sokna» sendes ikke på høring og 

legges ikke ut til offentlig ettersyn». 

 

Ved å gå inn for det altenative vedtakspunktet vil lokalsamfunnet Sokna ikke få tilført de 

planlagte nye, energieffektive boligene. Lokalsamfunnet vil heller ikke få nyte godt av 

etableringen av en ny nærlekeplass som vil være tilgjengelig for alle. Det vil heller ikke bli 

etablert fartsreduserende tiltak langs Midmoen.  
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Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg 9. Omfanget av uttalelser er 

svært beskjedent. De fleste merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger.  

 

Byggeplanene 

Området har fra før en blanding av frittliggende eneboliger på forholdsvis store tomter og 

tettere konsentrert småhusbebyggelse i form av flermannsboliger. Rådmannen mener valg av 

boligtypen firemannsboliger over to etasjer vil passe bra inn både i eksisterende boligmiljø samt 

i forhold til den flate topografien i området. Firemannsboligene kan gi rom for fine leiligheter 

for førstegangsetablerere, aleneforsørgere eller godt voksne om ønsker en mer lettvint hverdag. 

Å dele fellesfunksjoner som uteoppholdsareal, renovasjon og parkering kan oppleves som 

positivt. Plasseringen i et godt etablert boligområde kan videre oppleves som trygg, oversiktlig 

og skjermet. Området har gode solforhold og gode lokalklimatiske forhold. 

 

Lekeplasser 

Lekeplasser for boligområdet, både for større og mindre barn, er vist i planforslaget. Planen har 

også bestemmelser som sikrer opparbeidelse av disse før det gis brukstillatelse for boligene. 

Rådmannen er godt tilfreds med at det planlegges en nærlekeplass som vil være offentlig 

tilgjengelig, med god adkomst via regulert turvei som forbinder Midtmoen og lekeplassen. Det 

vil gi en oppgradering for bomiljøet generelt, og støtter opp under barn og unges interesser i 

planleggingen.  

 

Universell utforming 

Rådmannen ser det som positivt at planen legger opp til at halvparten av boenhetene skal få 

trinnfri adkomst og livsløpstandard. Utearealer og inngangspartier vil opparbeides så det blir 

lett å orientere seg i området. Det er videre lagt inn krav om parkeringsplasser for HC-

kjøretøy. Rådmannen er glad for fokuset på tilgjengelighet for alle. 

 

Klima og energi  

I forhold til klima- og enegiplanlegging er det en målsetning at kommunen gå foran i arbeidet 

med å redusere klimagassutslipp. Planforslaget legger til rette for at det kan bygges moderne 

og godt isolerte boliger i henhold til dagens standard for energibesparelse. Videre er det 

redusert behov for bilbruk ved at er det kort vei å gå eller sykle fra boligene og til 

sentrumsfunkjsonene på Sokna. 

 

Trafikksikkerhet  

Varslet avgrensning av planområdet ved oppstart inneholdt en føring om etablering av fortau 

fra planlagt boligområde langs Midtmoen fram til eksisterende gang- og sykkelforbindelse i sør. 

Underveis i planarbeidet har det vært dialog mellom forslagstiller, kommunen og Statens 

vegvesen vedrørende behovet for fortau på denne strekningen. Forslagstiller har vært i kontakt 

med eier av naboeiendom som ville måtte avstå grunn til eventuelt fortausareal, noe 

vedkommende eier er negtivt innstillt til (se vedlegg 8). Statens vegvesen har anbefalt at 

dersom det ikke anlegges fortau, bør det etableres fartsreduserende tiltak langs Midtmoen. Det 

er konkludert med at det skal anlegges fartshumper langs Midtmoen, som illustrert og 

beskrevet i vedlegg 19 og 20. Det er lagt inn rekkefølgekrav i planbestemmelsene som sikrer at 

disse blir etablert før brukstillatelse kan gis for de nye boligene. 

 



- 

Støy 

Hovedkilden til støy i planområdet er fra vegtrafikk langs riksvei 7 gjennom Sokna.  

Fremskreden nåsituasjon viser at planområdet vil bli liggende i grønn sone, og dermed ha et 

støynivå som ligger under 55dB (se planbeskrivelsen s. 16). 

 

Naturmangfold 

Det er ikke registrert spesielle naturverdier innenfor planområdet. Det er foretatt en utsjekk i 

Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart. Det er ingen 

arter i rødlistet kategori innen eller nær planområdet. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Ut fra vedlagte ROS-analyse kommer det frem at planområdet ikke har spesielle utfordringer 

som kan få alvorlige konsekvenser ved utbygging av planområdet. Det konkluderes dermed at 

det ikke er behov for spesielle tiltak i forhold til risiko og sårbarhet. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til det foreliggende planforslaget som bygger opp under effektiv 

arealplanlegging med fornuftig lokalisering av boliger tett på sentrumsfunksjoner. Her vil det 

være gangavstand til mange av de daglige gjøremålene. Skolen er nylig blitt rehabilitert, og 

kapasiteten er god. De nye boligene vil være bygget etter dagens tekniske krav og forskrifter, 

med et langt lavere energibehov og forbruk enn eldre bebyggelse i området. Videre legges det 

opp til like muligheter til samfunnsdeltakelse for alle, gjennom fokus på universell utforming 

ved valg av ulike løsninger i planområdet. Utbyggingen vil også ivareta trafikksikkerhet ved at 

det etableres fartsreduserende tiltak langs Midtmoen.  

 

Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune ved å bidra til å styrke 

utviklingen av et av de lokalsamfunnene som kommuneplanens samfunnsdel utpeker som 

fokusområder for vekst. Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. Med bakgrunn i 

redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning samt gjeldende plan 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Bestillingsskjema, planinitiativ 

6. Referat, oppstartsmøte 

7. Referat, arbeidsmøte 

8. Dokumentasjon, naboer 

9. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

10. Uttalelse, Fylkesmannen Buskerud 

11. Uttalelse, Buskerud fylkeskommune 

12. Uttalelse, Statens vegvesen (1) 

13. Uttalelse, Statens vegvesen (2) 

14. Uttalelse, Kommunelegen, Ringerike kommune 

15. Arkeologisk rapport 

16. ROS-analyse 

17. Trafikkanalyse 
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18. Trafikknotat 17A Vurdering skolevei, tillegg til trafikkanalyse 

19. Trafikknotat 17B Fartsreduserende tiltak, Midtmoen 

20. Trafikknotat 17C Illustrasjonsplan, Fartsreduserende tiltak, Midtmoen 

21. Illustrasjonsplan, alternativ A 

22. Illustrasjonsplan, alternativ B 

23. Illustrasjonsplan, maks utnyttelse 

24. Illustrasjon, leilighetstyper 

25. Sol/skygge-analyse, volumstudier 

26. Oversiktsbilde, kart inkl. planområdet 

 

 

 

 

Ringerike kommune, 23.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

 

 

Assist. rådmann:  Terje Dahlen 

Enhetsleder:   Knut Kjennerud 

Saksbehandler:  Ingrid Liseth 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/6266-43  Arkiv: PLN 426  

 

Sak: 17/19 

 

Saksprotokoll - 426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til plan 426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av plan 426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna. 

 

4. HMA anmoder Norbohus Modum A/S om å gå i dialog med Ringerike kommune, om 

endret kjøremønster i område med tanke på enveiskjøring og del av vei brukt til fortau. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.02.2019: 

 

Elsa Lill P. Strande (H) fremmet følgende forslag til pkt. 4 p.v.a. Ap, H og KrF: 

«HMA anmoder Norbohus Modum A/S om å gå i dialog med Ringerike kommune, om endret 

kjøremønster i område med tanke på enveiskjøring og del av vei brukt til fortau.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag, samt Strandes (H) forslag til pkt. 4 p.v.a. H, Ap og KrF ble enstemmig 

vedtatt. 
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DETALJREGULERING FOR:

1. Bebyggelse og anlegg

SIGN.DATO

MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

Midtmoen

RINGERIKE KOMMUNE
Strategi og utvikling

TEGNFORKLARING

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

3. Grønnstruktur

PBL § 12-6 Hensynssoner

PBL § 12-5 Arealformål
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Punktsymboler

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN:

Areal- og byplankontoret
Strategi og utvikling

1 . GANGS B EHANDLING

Nordbohus Modum AS

Eierform

PLAN ID:

0605_426

MÅLESTOKK: 1:500 (A3)

Forslagstiller:
Nordbohus AS

Areal planområde = 5.421 daa

B KS
A = 2.268 m2
45% -BYA

f_B G
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45% -BYA

f_S P P

f_B L K
A = 353 m2

f_T

o_S V1

f_S V2

B F S

f_B R E

H140_1

H140_2
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_ NR 426 Detalj regulering for

Midtmoen, Sokna

Utarbeidet av Nordbohus AS 24.11.17
Sist revidert 18 .01.19

1 .gangs behandling i h oved utvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO .
2 .gangs behandling i h oved utvalget f or miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
2. gangsbehandling i f ormannskapet DATO , sak SAKNR
Vedtak i k ommunestyret DATO , sak SAKNR

En dringsliste:
Nr endring dato sign
01 Rekkefølgebestemmelse vedr. fartsreduserende tiltak 15.10.18 RBE
02 Bestemmelse vedr. turveg 15.10.18 RBE
03 Endringer etter tilbakemelding før 1. gangs behandling 12.11.18 RB E
04 Endringer etter tilbakemelding n ummer to før 1. gangs behandling 18.12.18 RBE
05 Endringer etter tilbakemelding nummer tre før 1. gangs behandling 18 .01.19 RBE
Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
plan endringer , båd e ordinære og mindre endringer .

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området regu leres til følgende formål og hensynssoner , jf. p bl . § 12 - 5 og 12 - 6 :

1. Bebyggelse og anlegg, jf. pbl. § 1 2 - 5 .1
B oligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (1112) BKS
G arasjeanlegg for bolig (1119) f_BG
R enovasjonsanlegg (1550 f_BRE
Lekeplass (1610) f_BLK

2. Samferdselsan legg og teknisk infrastruktur , jf. pbl. § 12 - 5 .2
Kjøreveg (201 1 ) o _SV1
Kjøreveg (2011) f_SV2
P arkeringsplasser (på grunnen) (2082) f_SPP

3 . Grønnstruktur , jf. pbl. § 12 - 5 .3
Turveg (3031) f_T

4. Hensynssoner, jf. p bl. § 12 - 6
Sikringssone – fris i kt (100) H140
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FORMÅLSBESTEMMELSER - DET ENKELTE FORM ÅL MED UNDERFORMÅL

§ 0. Fellesbestemmelser

§ 0.1 Støy (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Innenfor planområdet skal støyforholdene tilfredsstille kravene som er gitt i støyretningslinjen
T - 1442/2016.

§ 0.2 Uteoppholdsareal (MUA) (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Uteopp holdsareal (MUA): Arealer som kan regnes inn i krav til MUA kan ikke være brattere
enn 1:3, og skal ha dokumentert gode solforhold. Det skal være sol på minimum 50 % av
arealene kl . 15.00 ved vår - og høstjevn døgn.

§ 0.3 Beplantning/vegetasjon (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 3)
Beplantning skal skje med allergivennlige plantesorter. Bjørk, hassel, or og salix - arter tillates
ikk e.

§ 0.4 Tilgjengelighet for alle/universell utforming (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Det skal legges vekt på universell utforming, slik at byg g og anlegg kan benyttes på like vilkår
av så mange som mulig. Parkeringsplass som er dimensjonert for bevegelseshemmede samt
gårdstun mellom parkeringsplass og inngangsparti til boliger skal opparbeides slik at helning
er iht. forskrift om universell utfo rming.

§ 0.5 Fellesområder (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 9)
Alle fellesområdene (f_BG, f_BRE, f_BLK, f_S PP , f_ T, f_SV2 ) er felles for alle boenhetene i
området, og skal eies med like andeler. Beboerne i BKS er ansvarlig for drift og skjøtsel av
disse fellesområ dene . Lekeplass f_BLK og turveg f_T skal være offentlig tilgjengelig .

§ 0.6 Kulturminner (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 6 )
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skulle framkomme
automatisk fredete kulturminner må arbeidet straks stan ses og utviklingsavdelingen ved
fylkeskommunen varsles, jf Kulturminnelovens §8, 2. ledd.

§ 0.7 Radon (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i samtlige
boliger - så fremt det ikke f or den enkelte tomt er gjennomført radonundersøkelser av
byggegrunnen som dokumenterer at dette ikke er nødvendig.

§ 0.8 Overvannshåndtering (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Overflatevann skal håndteres lokalt innenfor planområdet

§ 0. 09 Parkeringsdekning (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 7 )
Det skal etableres minst 1,5 parkeringsplasser per boenhet .
Det skal etableres minst 2 sykkelplasser per boenhet.
Det skal etableres minst 2 oppstillingsplasser for bil som er tilrettelagt for personer med
nedsatt funksjonsevne.
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§ 0. 10 Uteområder (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Det skal være minimum 25 m² felles uteoppholdsareal pr. boenhet. Uteområdene kan
opparbeides som to separate fellesarealer der deler av arealet blir innenfor felt BKS .
Uteområder på bakkeplan skal være åpne og tilgje ngelige for allmennheten.

§ 1 . Bebyggelse og anlegg

§ 1 .1 Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse

1.1 .1. Konsentrert småhusbebyggelse - BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Felt BKS skal nyttes til boligbebyggelse i form av konsentrert småhusbebyggelse.
I nnenfor felt BKS skal det avsettes minst 1 24 m² areal til felles sandlekeplass .
Her tillates det oppført utstyr og byggverk som er i tråd med intensjonene for et
uteoppholdsareal. Det skal etableres sittemulighet for voksne som følger barna. Plan for
oppa rbeidelse av sandlekeplassen skal godkjennes av kommunen. Lekeplassen tillates
inngjerdet.

Adkomst fra Midtmoen inn til felt BKS (vist med avkjøringspil på plankartet ) skal være stengt
med bom , somi all hovedsak kun vil være tilgjengelig for nødetatene. Unntaksvis vil den
likevel kunne benyttes for serviceærend som for eksempel flyttetransport.

1.1. 2 . Utnyttingsgrad – BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Maksimalt tillatt bebygd areal fremgår av plankartet.

1.1. 3. Antall og u tforming – BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pk t. 1)
Det kan maksimalt oppføres 16 boenheter innen felt BKS.
Bebyggelsen innenfor felt BKS skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet.
Balkonger innenfor felt BKS kan tillates inntil 1 meter utenfor byggegrense, med unntak av
mot turveg f _ T .

Velges svalgangsløsning som adkomst til boenhetene må planløsningen utformes på en slik
måte at det ikke blir gangtrafikk til andre boenheter foran vinduer til viktige oppholdsrom som
soverom, stue og kjøkken .

Det tillates flatt tak, saltak, pulttak og sakset pulttak. Ved saltak skal takvinkel være mellom
22 og 40 grader. Ved pulttak skal takvinkel ikke overstige 22 grader.

1.1. 4. Høyder – BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Maks mønehøyde skal ikke overstige 11 meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 8 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 9 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.

1.1. 5. Universell utforming – BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Minimum 50 % av boenheten e skal utformes slik at de blir tilgjengelige for personer med
funksjonsnedsettelse. Alle boliger skal ha universelt utformet atkomst til felles
uteoppholdsareal, parkering og lekeplass.
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1.2.1. Garasjeanlegg for bolig - f_BG (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Felt f_BG (garasjeanlegg for bolig) skal benyttes til carport/garasjer og oppstillingsplasser for
bil og sykkel. Det er ikke et krav at hver boenhet skal ha eg en carport/garasje.
Feltet kan benyttes til etablering av biloppstillingsplasser for personer med ne dsatt
funksjonsevne.
Det tillates etablert sportsboder innen felt f_BG.

1. 2 .2. Utnyttingsgrad – f_BG (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Maksimalt tillatt bebygd areal fremgår av plankartet .

1.2 .3. Antall og utforming – f_BG (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Det kan maksi malt oppføres 16 carporter/garasjer innen felt f_BG , i tillegg til
oppstillingsplasser for bil og sykkel .
Det tillates også oppført bod/overbygget areal for mellomlagring av avfall.
Carporter/garasjer/boder skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet.

Det tillates flatt tak, saltak, pulttak og sakset pulttak. Ved saltak skal takvinkel være mellom
22 og 40 grader. Ved pulttak skal takvinkel ikke overstige 22 grader.

1. 2 . 4. Høyder – f_BG (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Maks mønehøyde skal ikke ove rstige 5 meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 3 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 4,5 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.

1.2 .5. Universell utforming – f_BG (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Fra felt f_BG skal det være trinnfri atkomst til boligene, felles uteoppholdsareal og lekeplass.

1. 3 . 1 . Lekeplass – f_BLK (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt f_BLK skal det etablere lekeplass. Plan for opparbeidelse av lek eplassen skal
godkjennes av kommunen. Området tillates inngjerdet. Lekeplassen skal være offentlig
tilgjengelig.

1.3 .2. Utnyttingsgrad – f_BLK (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt f_BLK tillates det oppført utstyr og bygg verk som er i tråd med intensjonen e for en
lekeplass. Det tillates oppført felles redskapsbod på maks 8 m2 BYA og overbygget areal på
maks 8 m2 BYA for plassering av benker og bord. Det skal etableres sittemulighet for voksne
som følger barna .

1.3.3 . Høyder - f_BLK (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Maks mønehøyde skal ikke overstige 5 meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 3 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 4,5 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.
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1.3.4 . Universell utforming – f_BLK (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Det skal legges vekt på universell utforming, slik at lekeplassen kan benyttes på like vilkår av
så mange som muli g.

1.4 . 1 . Renovasjon f_BRE (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Felt f _ BRE er felles for felt BKS og skal brukes til mellomlagring av avfall .

1.4 .2. Utnyttingsgrad – f_BRE (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Det tillates plassering av avfallsbeholdere.
Det tillates også oppført bod/overbygget areal for mellomlagring av avfall utenfor
byggegrensen dersom dette etableres på en slik måte at det ikke kommer i konflikt
med frisiktsonen. Det kreves også dokumentasjon for at tiltaket ikke vil være til hinder for
nødvendig drift av tilstøtende vegareal.

1. 4 .3. Høyder - f_BLK (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Mak s mønehøyde skal ikke overstige 4,5 meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 3 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 4,5 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.

1. 4. 4 . Universell utforming – f_BRE (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Felt f_BRE skal være godt tilgjengelig både for beboere og for renovasjonsselskapet. Feltet
skal ha trinnfri adkomst.

§ 2 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

2. 1. 2 Kjøreveg o_SV1 (jf. p bl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt o_ S V 1 s kal det anlegges offentlig veg.

2.1. 2 Kjøreveg f_SV2 (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt f_SV2 skal det anlegges felles adkomst til boligene innen felt BKS og boligeiendom
med gnr. 148 bnr. 70.

2. 1 . 3 Parkeringsplass er (på grunnen) f_SPP (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt f_SPP tillates etablert felles parkeringsplasser for bil og sykkel . Parkeringsplassene
er felles for felt BKS . Feltet kan benyttes til etablering av biloppstillingsplasser for personer
med nedsatt funksjonsevne.

§ 3. Grønnstruktur

3.1. Turveg f_T (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt f_T skal det anlegges turveg. Turvegen skal holdes fri for hindringer slik at
gangadkomst fra parkeringsplass frem til Midtmoen holdes åpen. Turvegen innen f_T skal
et ableres i minimum 2 meters bredde og ha minimum standard grusdekke. Turvegen skal være
offentlig tilgjengelig.
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§ 4 . Hensynssoner

4. 1. Frisikt - H140 (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 7 )
Innenfor frisiktsonene tillates ikke vegetasjon eller andre sikthindre høyere enn 0,5 meter over
tilstøtende vegers nivå. Enkeltstående elementer med bredde mindre enn 0,2 meter, slik som
belysningsstolper og trestammer , kan aksepteres.

§ 5 . Rekkefølgebestemmelser (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)

§ 5.1 Før igangsettingstillatelse
Før i gangsettingstillatelse kan gis, skal utomhusplan for det aktuelle tiltaket være godkjent.
Behandlingen av planen skal være som for vanlig byggesaksbehandling. Utomhusplan skal
leveres i målestokk 1: 5 00 og inneholde følgende:

Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet
Utforming av uteområder med høydeangivelser og materialbruk. Herunder kommer
utearealer for opphold, lek og beplantning
Eventuelle gjerder
Utvendig opplegg for renovasjon
Utvendig belysning.
Frisiktsoner mot offentlige tra fikkområder
Atkomstforhold

Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:
3D - visualisering, som fotomontasje og/eller perspektivtegninger
Sol/skyggediagram
Angivelse av bebyggelsens takform, takvinkel, møneretning og høyde
Angivelse av hvordan estet ikk ivaretas
Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas

5.2 Tekniske planer
Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak som berører kommunal veg eller kommunens
tekniske anlegg, skal tekniske planer være godkjent og det skal foreligge avtale mellom
utbygger og kommunen. Offentlige tekniske anlegg skal bygges etter den til enhver tid
gjeldende kommunale standard.

Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (vei,
vann og avløp) Vedlagt søknaden om tekniske anlegg skal det foreligge:

Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning.
Løsning for tilstrekkelig brannvann for eget tiltak.

5.3 Lekeplass og Uteoppholdsareal
Før brukstillatelse kan gis skal lekeplass innen felt f_BLK samt felles sandlekeplass innen felt
BKS være ferdig opparbeidet.
Unntak: «Dersom bygninger og anlegg tas i bruk vinterstid, skal uteoppholdsarealer
opparbeides så snart som mulig påfølgende sommerhalvår. Dokumentasjon for ferdigstilte
uteoppholdsarealer skal da sendes bygningsmyndigheten innen 1. september den aktuelle
sesongen. Dersom området bygges ut i flere trinn, skal felles sandlekeplass inne n felt BKS
samt lekeplass inne n felt f_BLK være opparbeidet før brukstillatelse kan gis for første
byggetrinn.
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5. 4 Renovasjon
Før brukstillatelse kan gis skal areal for renovasjon innen felt f_BRE være ferdig opparbeidet.

5.5 Parkering
Før brukstillatelse kan gis skal parkering for bil og sykkel innen felt f_SPP og f_BG være
ferdig opparbeidet.

5.6 Interne ve ger
F ør brukstillatelse kan gis skal intern kjøreveg innen felt f_SV2 og turveg innen felt f_T være
ferdig opparbeidet.

5.7 Fartsreduserende tiltak langs Midtmoen
Før brukstillatelse kan gis skal fartsreduserende tiltak være ferdig opparbeidet.
Fartsreduseren de tiltak skal opparbeides og plasseres i tråd med rapport:
«Vedlegg_17_B_ Fartsreduserende tiltak langs Midtmoen_ 1911018_RevA»
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Arkivsaksnr.: 18/1008-42   Arkiv: PLN 445  

 

 

0605_445 Detaljregulering for Granumlund - sluttbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. 0605_445 Detaljregulering for Granumlund vedtas. 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil i 

plandokumentene. 

 

 

  

Sammendrag 

Detaljregulering for Granumlund skal tilrettelegge for forretning/kontor/tjenesteyting i tettstedet Nes 

i Ådal. Nes i Ådal er i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt som et prioritert lokalsamfunn. 

Planområdet er et fortettingsområde innenfor eksisterende sentrumsområde.  

 

Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn i perioden 16.03.2019 - 02.05.2019. Det kom inn 7 

uttalelser til planforslaget. Det fremkom ingen innsigelser. Som følge av høring og offentlig ettersyn 

er det gjort mindre endringer i plankartet og bestemmelsene. De viktigste endringene er: 

 I kartet er gatetun og fortau er lagt inn som nye arealformål. 

Forretning/kontor/tjenesteyting (BKB) er delt inn i 3 felt. 

 I reguleringsbetsmmelsene er §§ 2.1.2 (utnyttelse), 1.2 (estetikk og materialbruk), 1.3 

(støy), og 3.5 (parkering) revidert. Videre er §§ 3.6 (gatetun), 5.2.3 (fortau langs 

Østsideveien) og 5.2.5 (fortau langs Østsideveien) nye. 

 

Planen utarbeides som en detaljregulering. Planlagt utbygging gir arbeidsplasser, nytt handelstilbud 

og tilrettelegger for utendørs sosial møteplass for bygdefolk og besøkende.  

Planen vil gi en helhetlig utvikling, strukturering og estetisk oppgradering av området.  

 

Rådmannen anbefaler at planen vedtas. 

 

Bakgrunn 

Planområdet ligger i tettstedet Nes i Ådal, på østsiden av Begna langs E16 (Ådalsveien). E16 er 

stamvegen gjennom Valdres til Vestlandet. Nes i Ådal ligger 55 km nord for Hønefoss, og er i 

kommuneplanens samfunnsdel vedtatt som et prioritert satsningsområde. Tettstedet er et 



- 

tyngdepunkt i dalføret Ådal og betjener derfor et større omland med spredt bebyggelse og 

hytteområder i tillegg til stamvegens gjennomfartstrafikk.  

 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av forretning/kontor/tjenesteyting med 

tilhørende parkering og utomhusanlegg, i tråd med føringene i kommuneplan for Ringerike. 

Planområdet har i dagens situasjon et garasjebygg for større kjøretøy/busser og et eldre 

næringsbygg med tilhørende uteanlegg/parkering. Etablert adkomst er fra Østsidevegen. Området 

mellom byggene er en liten gressbakke og løvtre- /krattvegetasjon. Eksisterende lekeplass og 

gressbakke i overgangssonen mot den tilgrensende veikroa og bensinstasjonen er inkludert i 

planområdet. 

 

 
Bilde 1: Flyfoto med planområdet avmerket (Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan) 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, og vedtatt sendt 

på høring og lagt ut til offentlig ettersyn, 11. mars 2019 bh. nr. 21/19.  

 

Beskrivelse av planforslaget 

Planen er utarbeidet som en detaljregulering. Detaljregulering brukes for å følge opp og 

konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens arealdel eller områderegulering. I 

kommuneplanens arealdel er området avsatt med sentrumsformål.  

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av vedlagt planforslag med tilhørende beskrivelse. I korte trekk 

legger planforslaget opp til forretning/kontor/tjenesteyting, uteoppholdsareal, gatetun og fortau langs 

Østsideveien. Området har kjøreadkomst fra Østsideveien og gangadkomst fra eksisterende gangvei 

langs E16. Østsidevegen er kommunal. 

 



- 

 
Bilde 2: Reguleringsplankart (Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan) 

 

Eksisterende bebyggelse skal fjernes før det kan gis tillatelse til ny bebyggelse innenfor de enkelte 

feltene. Planforslaget legger til rette for etappevis utbygging, hvor forretningsbygg for detalj-

/dagligvarehandel i sørlig del av planområdet realiseres før forretningbygg for plasskrevende 

varehandel og tjenestyting. Bebyggelsen skal ha god estetisk utforming og materialbruk i samsvar 

med sin funksjon og med respekt for de naturgitte og bebygde omgivelser. 

 

For å bidra til folkeliv og akitvitet skal det opparbeides et uteoppholdsareal som vil fungere som en 

møteplass med sitte- og lekemuligheter, og med grøntanlegg. Grøntanlegget skal inneholde 

vegetasjon som bidrar til overvannshåndtering. Funksjonelle uteanlegg med tydelige 

kantavgrensninger og robust materialbruk tilpasset alle brukergrupper er forutsatt. Definerte 

gangsoner, innslag av vegetasjon/trær og belysningspunkt inngår i anlegget. Varelevering, 

renovasjon og logistikkareal er plassert på nordsiden av forretningsbyggene. Langs bebyggelsens 

fasade i sør skal det avsettes en adkomstsone med bredde min. 1,5 meter som skal forbeholdes 

gående. Minumum 5 p-plasser for sykkel skal være overbygget. 

 

Det er satt av areal for gatetun hvor det skal opparbeides adkomstsone, fra gangvei langs E16 til 

forretningsbygget, på myke trafikanters premisser. Biltrafikk tillates, men hensynet til 
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trafikksikkerhet for myke trafikanter skal vektlegges særskilt ved utforming og materialbruk som 

definerer et tydelig skille mot øvrig kjøreareal.  

 

Det skal etableres offentlig fortau langs Østsideveien, ved andre byggetrinn. Før det gis 

brukstillatelse for de ulike feltene, i andre byggetrinn, skal fortauet være ferdig opparbeidet.  

 

Nøkkelopplysninger 

Forslagsstiller    Handelsbygg AS  

Fagkyndig    Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan  

    Cowi AS (Trafikk- og støyutredning)  

    Civil Consulting AS (Geoteknisk vurdering)  

    SH prosjekt AS (Tekniske anlegg)  

Eieropplysninger   Gnr/bnr 303/20, 303/27 og deler av 303/35  

    Forslagstiller Handelsbygg AS har inngått nødvendige   

   privatrettslige avtaler med aktuelle grunneiere som grunnlag for  

   å fremme detaljregulering for området 

Arealstørrelse    10,4 daa  

Arealformål    Forretning/kontor/tjenesteyting (BKB1-3)  

    Uteoppholdsareal (BUT)  

    Gatetun (SGT1-2) 

    Samferdsel og teknisk infrastruktur  

Parkering    Parkering i henhold til kommunens parkeringskrav  

Overordnet plan  Kommuneplanens arealdel 2019-2030  

Plantype    Detaljregulering  

Planforslag   Planforslaget som foreligger til behandling er merka   

    sluttbehandling, og består av:  

     - Plankart i målestokk 1:500  

     - Reguleringsbestemmelser  

     - Planbeskrivelse  

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling i kartet: 

 Gatetun (f_SGT) er ført inn i plankartet, med tilhørende bestemmelse § 3.6. 

 Linjesymbol Regulert fotgjengerfelt er endret til arealformål Gatetun (f_SGT_2), for å 

tydeliggjøre hvor i kartet området er. 

 Regulert inn fortau (o_SF1-3) og annen veggrunn - grøntareal (o_SVG2-4) langs 

Østsideveien. Fortau sikrer trafikksikkerhet på planområdet, og annen veggrunn – 

grøntareal sikrer plass for snøopplagring. 

 BKB er delt opp i 3 felt. I felt BKB2 er det knyttet opp en bestemmelse (§ 5.2.3) som sikrer 

fortau opparbeidet frem til publikumsinngang. I felt BKB3 er det knyttet opp en 

bestemmelse (§ 5.2.5) som sikrer fortau opparbeidet frem til publikumsinngang. 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling i planbestemmelsene: 

 § 2.1.2 (utnyttelse) er presisert: “Maks tillatt handelsareal er totalt 3 000 m2 BRA, fordelt 

på maks 1 300 m2 BRA detalj-/dagligvare og maks 1 700 m2 BRA plasskrevende 

varehandel». 

 § 1.2 (estetikk og materialbruk) er presisert: “Bebyggelse og tiltak skal ha god estetisk 

utforming og materialbruk i samsvar med sin funksjon og med respekt for de naturgitte og 

bebygde omgivelser. Utformingen skal ta hensyn til eksisterende bebyggelse og arealbruk. 

Bebyggelse og uteanlegg skal gis et variert formspråk og utformes med arkitektonisk og 
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materialmessig kvalitet. Materialbruk og farger skal avstemmes slik at utbyggingen 

danner et harmonisk hele». 

 § 1.3 (støy) er korrgiert i tråd med gjeldende retningslinjer og Norsk standard. 

 § 3.5 (parkering) er revidert: “Min 5 p-plasser for sykkel skal være overbygget».  

 Reguleringsbestemmelsene er lagt inn i kommunens mal. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

 
Bilde 3: Situasjonsplan (Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan) 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 16.03.2019 – 02.05.2019. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder med fler til 

uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert i vedlegg 6.  

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 
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Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 30.04.2015, kommer det frem at Nes i Ådal er et av 7 

prioriterte lokalsamfunn i Ringerike. Fremtidig vekst skal være knyttet de prioriterte 

lokalsamfunnene for å styrke lokale tilbud på stedet. Ringerike skal planlegge for 70% av 

befolkningsveksten i Hønefoss-området, og 30% i de prioriterte lokalsamfunnene. Planlegging av 

tjenestetilbud i Nes i Ådal er i tråd med de overordnede målsettingene for ringerike. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området avsatt til sentrumsformål. I 

kommuneplanbestemmelsene § 6.3 (sentrumsformål) kommer det frem: «(..)Arealbruk i områder 

avsatt til sentrumsformål i kommunens tettsteder skal bygge opp under tettstedene som 

lokalsentre. Hovedtyngden av handels-, service- og kulturtilbud skal lokaliseres til områder avsatt 

til sentrumsformål(..)». Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnet plan. 

 

Juridiske forhold  

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

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

delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags kunnskap om naturmangfold 

beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. 

Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-prinsippet tillegges stor vekt i 

vurderingen. 

 

Jordlova 

Det er ikke registrert dyrka eller dyrkbart areal på planområdet.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune.  

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

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av uttalelser til høring og offentlig ettersyn fremgår av vedlegg 6. 

  

Samlet vurdering 

Fremtidig vekst skal være knyttet de prioriterte lokalsamfunnene i Ringerike for å styrke lokale 

tilbud på stedet. Utvikling av sentrumsområdet i det prioriterte lokalsamfunnet Nes i Ådal er i tråd 

med de overordnede føringene. Planlagt utbygging vil styrke handels- og tjenestetilbudet og bidra til 

økt aktivitet på stedet. Det vil også tilrettelegges for en utendørs sosial møteplass for bygdefolk og 

besøkende. Universell utforming er lagt til grunn i all planlegging, slik at bebyggelse og anlegg i så 

stor utstrekning som mulig kan benyttes av alle mennesker på en likestilt måte.  
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Det er sikret gode løsninger for myke trafikanter i planområdet. Inngangpartier i planområdet 

utformes på myke trafikanters premisser, og gjennomføres med utforming og materialbruk som 

definerer et tydelig skille mot øvrig kjøreareal. Det sikres adkomstsone langs bebyggelsens fasade i 

sør, det sikres trafikksikker adkomstssone fra eksisterende gangveg til inngangsparti og det sikres 

gang- og sykkelvei langs Østsideveien. Dette bedrer trafikksikkerheten på området.  

 

For å bidra til folkeliv og aktivitet skal det opparbeides en allment tilgjengelig møteplass med 

grøntanlegg og sitte- og lekemulighet innenfor planområdet (uteoppholdsareal). Det er hjemlet krav 

om god estetisk utforming og materialbruk tilpasset omgivelsene og i samsvar med den funksjon 

bebyggelse og øvrige tiltak skal ha. Dette er en positiv utvikling for det prioriterte lokalsamfunnet. 

 

 
Bilde 4: Illustrasjon viser mulig bebyggelse (Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan) 

 

Rådmannen er positiv til utvikling av Granumlund som vil kunne gi arbeidsplasser og bidra til gode 

møteplasser i et av kommunes prioriterte lokalsamfunn. Planen vil gi en helhetlig utvikling, 

strukturering og estetisk oppgradering av området. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

Vedlegg 

1. Forslag til plankart 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Situasjonsplan 

5. 3D illustrasjon 

6. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

7. Høringsuttalelser 

a. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

b. Buskerud fylkeskommune 

c. Statens vegvesen 
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d. Direktoratet for mineralforvaltning 

e. Ringerike kommune v/kommuneoverlegen 

f. Ringerikskraft Nett 

g. Ringerike kommune v/teknisk forvaltning 

8. Teknisk notat 

9. Georteknisk prosjektforutsetninger Granumlund 

10.Trafikkanalyse 

11.Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

12.Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisrerende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder areal- og byplan: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Katrine Kammerud 
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F ormålsbestemmelser
Gi nødvendige bestemmelser for de enkelte arealformålene i planen

§ 1 Fellesbestemmelser (pbl. § 1 2 - 7)

§ 1.1 Universell utforming
Prinsippet om universell utforming skal tilstrebes ved planlegging og etablering av bebyggelse
og anlegg slik at planområdet i så stor utstrekning som mulig kan benyttes av alle mennesker
på en likestilt måte. Min 5 % av parkeringsplasser for sykkel og bil i utbyggingsområdet skal
utformes og pl asseres i nærheten av bebyggelsens inngangsparti for kunder/besøkende, slik at
hensynet til bevegelseshemmede ivaretas.
Beplantning skal bestå av giftfrie og allergivennlige plantesorter.

Utforming av gangarealer må være med god bredde. Stigningsforhold og svingradius må være
tilpasset bruk av rullende hjelpemidler. Nedsenket kantstein skal beskyttes i overganger mellom
gangfelt og fortauskant. Tverrfall på fortau må ikke overstige 2 %.

§ 1.2 Estetikk og materialbruk
Bebyggelse og tiltak skal ha god estetisk ut forming og materialbruk i samsvar med sin funksjon
og med respekt for de naturgitte og bebygde omgivelser. Utformingen skal ta hensyn til
eksisterende bebyggelse og arealbruk. Bebyggelse og uteanlegg skal gis et variert formspråk
og utformes med arkitekton isk og materialmessig kvalitet. Materialbruk og farger skal
avstemmes slik at utbyggingen danner et harmonisk hele.

§ 1.3 Støy
Viftestøy fra ventilasjonsanlegg og andre tekniske installasjoner :
Lydnivå på uteoppholdsarealer og utenfor vindu fra tekniske installasjoner i samme bygning og i
annen bygning skal ikke overstige følgende nivå:

- Støynivå på Lnatt 35, Lkveld 40 og Ldag 45 dB.

Støynivået fra andre støykilder skal ikke overstige følgende støynivåer ved nærmeste boliger:
- Lden 55dB på uteoppholdsarealer og utenfor vindu til rom med støyfølsom bruksformål.
- L5AF 70 dB ut enfor soverom, natt 23.00 - 07.00.

Kravet gjelder også i bygge - og anleggsperioden.
Grenseverdiene tilsvarer gul støysone i retningslinje T - 1442/2016.

§ 1.4 Forurensing
Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal alt arbeid stanses, og
forurensningsmyndigheten varsles jf. forurensningsforskriften § 2 - 10. Ved akutt forurensning
eller fare for akutt forurensning, skal nærmeste politimyndighet varsles jf. forurensningsloven §
39 .

§ 1.5 Byggegrunn
Dokumentasjon på tilfredsstillende geoteknisk stabilitet skal utarbeides av foretak med
tilstrekkelig geoteknisk kompe tanse og følge søknad om tillatelse til tiltak.

§ 1.6 Teknisk infrastruktur
Teknisk infrastruktur skal prosjekteres og opparbeides i samsvar med norm - og forskriftskrav
git t av Ringerike kommune, jf . § 5 .1.2. Løsning for el - forsyning, inkl. omlegging av eksiste rende
nett skal avklares med Ringerikskraft.
Det skal være minimum 4 meters avstand fra kommunens VA - ledninger og signalkabler til
bygninger og faste konstruksjoner. Dersom bygg/konstruksjoner kommer i konflikt med
eksisterende VA - anlegg og kabler, skal ut bygger bekoste flytting av disse.

§ 1.7 Overvann
Overflatevann/ takvann / drensvann skal behandles etter prinsippet om lokal
overvannshåndtering, inkl. intern fordrøying/infiltrasjon. Både overvann og drensvann skal
behandles på en slik måte at det ikke direkte eller indirekte påfører andre eiendommer ulemper.
Løsning for overvannshåndtering skal sees i sammenheng med vannforskriftens krav til
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vannkvalitet/avrenning til vassdrag. Valgte løsninger for overvann skal fremgå av situasjonsplan
og utomhusplan , jf. § 5 .

§ 1.8 Renovasjon
Løsning for renovasjon skal være i samsvar med den til enhver tids gjeldende
renovasjons forskrift for Ringerike kommune , og være plassert langs byggenes nordlige fasade.
Plassering og utforming av renovasjonsløsning skal være godkjent av Hadel and og Ringerike
avfallsselskap AS (HRA) og fremgå av situasjonsplan og utomhusplan med ut fyllende
dokumentasjon, jf. § 5 .1.

§ 1.9 Sikkerhet i anleggsperioden
Utbygger plikter å gjennomføre nødvendige tiltak for å sike at anleggsgjennomføring ikke
medfører uaks eptabel helse - og miljørisiko eller unødvendige ulempe/plager for omgivelsene.
Sikkerhet for omgivelsene skal ivaretas under anleggsperioden i samsvar med krav i
Byggherreforskriften (FOR - 2009 - 08 - 03 - 1028).

§ 1.10 Kulturminner og aktsomhetsområder
Dersom det und er anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skulle framkomme
automatisk fredete kulturminner må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen v ed
fylkeskommunen varsles, jf. K ulturminnelovens § 8, 2. ledd.

§ 2 Byggeområde (pbl. § 1 2 - 5, nr. 1 )

§ 2.1 Kombinasjonsformål, BKB 1 - 3
Omfatter formålene detalj - og plasskrevende varehandel, kontor og tjenesteyting (offentlig og
privat) med tilhørende uteanlegg og adkomstsone for publikum, ansatte og varemottak.

By ggegrense følger formålsgrense.

§ 2.1.1 Høyder
Maks ge simshøyde er 8 ,0 m og maks mønehøyde er 9 ,0 m.

§ 2.1.2 Utnyttelse
Tillatt grad av utnytting er 90 % BYA, inkl. parkering.
Maks tillatt handelsareal er totalt 3 000 m2 BRA fordelt på maks 1 300 m2 BRA detalj -
/dagligvare og maks 1 700 m2 BRA plasskrevende varehandel.
Parkering tillates innenfor formålet.

§ 2.1.3 Adkomstsone
Langs bebyggelsens fasade mot felt SPA1 skal det avsettes en adkomstsone med bredde
min. 1,5 m som skal forbeholdes gående og opparbeides med materialbruk/merking som
tydelig skiller gangsonen f ra øvrig kjøre - /parkeringsareal , som vist på illustrasjonsplanen
datert 07.05.19, revisjon 2 .

§ 2.1.4 Eksisterende bebyggelse
Eksisterende bebyggelse innenfor det enkelte felt BKB1, BKB2 og BKB3 skal rives før det
kan gis tillatelse til ny bebyggelse innenfor fel tet. For felt BKB 3 kan eksisterende arealbruk
og garasjebygg videreføres inntil ny bebyggelse skal realiseres.

§ 2.2 Uteoppholdsareal – grøntanlegg med leke - /møteplass, BUT
Felt BUT skal benyttes til uteoppholdsareal med grøntanlegg, møteplass og lekeplass.
Grøn tanlegget skal inneholde vegetasjon som bidrar til overvannshåndtering. Som del av
beplantningen skal det benyttes planter som gir mulighet til å søke skygge i den varme årstiden.
Møte - /lekeplassen skal ha benker/sittemulighet, lekeapparat og være tilrette lagt for uteopphold.
Grøntanlegg og møte - /lekeplass skal utformes og opparbeides i samsvar med godkjent
situasj onsplan og utomhusplan med utfyllende dokumentasjon , jf. § 5 .
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§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12 - 5, nr. 2)

§ 3.1 Offentlig kjøreveg, o_SK V
Omfatter E16 og Østsideveien. Tiltak som berører offentlig kjøreveg skal være godkjent av
vegmyndigheten før det kan gis igangsettingstillatelse.

§ 3.2 Gang - /sykkelveg, o_SGS
Omfatter eksisterende gang - /sykkelveg langs E16. Tiltak som berører offentlig gangveg skal
være godkjent av vegmyndigheten før det kan gis igangsettingstillatelse.

§ 3.3 Fortau, o_SF 1 - 3
Omfatter areal for etablering av offentlig fortau langs Østsideveien. Tiltak som berører offentlig
gangveg skal være godkjent av vegmyndigheten før det kan gis igangsettingstillatelse.

§ 3.4 Annen veggrunn – grøntareal, o_SVG 1 - 4
Omfatter offentlig areal for grønt/snøopplag mellom fortau og byggeområde som skal
opparbeides med markdekke av gress/planter som fanger opp vann, støv ol .

§ 3.5 Parkering, f_SPA 1 - 3
Omfatter privat felles parkeringsareal for forretnings - og næringsbebyggelse i felt BKB1 - 3 . Krav
til parkeringsdekning for bil er min. 1 p - plass pr 100 m2 BRA for alle formål innenfor BKB1 - 3 ,
eller i samsvar med den til enhver tid gjeldende forskrift om parkering i Ringerike kommune.
For sykkel gjelder krav om 1 plass pr 100 m2 BRA for alle formål. Min 5 p - plasser for sykkel skal
være overbygget.

Vegetasjonsetablering med innslag av skyggetrær skal inngå i parkeringsarealet.
Utforming av parkeringsareal, vegeta sjonsetablering, overvannsløsning og utomhusanlegg for
øvrig skal fremgå av utomhusplan med ut fyllende dokumentasjon, jf. § 5 .1.

§ 3.6 Gatetun, f_SGT 1 - 2
Innenfor SGT1 skal det opparbeides adkomstsone på myke trafikanters premisser. Biltrafikk
tillates, men hens ynet til trafikksikkerhet for myke trafikanter skal vektlegges særskilt ved
utforming/opparbeiding og materialbruk som definerer et tydelig skille mot øvrig kjøreareal.
Takoverbygget sykkelparkering tillates etablert innenfor SGT1 .

For felt SGT2 skal det etableres universelt utformet gangsone for trafikksikker adkomst for myke
trafikanter. Gangsonen/fotgjengerfeltet skal tydelig defineres ved materialbruk/merking.
Utforming og materialbruk/merking skal fremgå av utomhusplan, jf. § 5 .1.

§ 4 Hensynssoner (pbl. § 12 - 6)

§ 4.1 Frisikt H140 _1 og_2
Innenfor frisiktsonen skal det ikke være sikthindrende vegetasjon eller andre innretninger
høyere en n 0,5 m over kjørebanen . Frisiktsonene skal holdes fri for faste og midlertidige
installasjoner.

§ 5 Rekkefølgebestemmelser (pbl. § 12 - 7, nr. 10)
Alle rekkefølgebestemmelser som gjelder for planområdet samles i dette kapitlet (§ 12 - 7 nr. 10)

§ 5.1 Før igangsettingstillatelse

§ 5.1.1 Plan - og dokumentasjonskrav
Før det kan gis igangsettingstillatelse skal situasjonsplan og utomhusplan for planområd et
samlet og med utfyllende dokumentasjon være godkjent av Ringerike kommune.

Situasjonsplan og utomhusplan med utfyllende dokumentasjon skal følge søknad om
igangsettingstillatelse og minimum omfatte:

- plassering og utforming av alle bygninger og anlegg, inkl. belysning og skilting
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- utforming og avgrensning av kjøreareal og parkering (bil og sykkel), inkl. avkjørsler
fra Østsideveien i samsvar med kommunale normkrav

- tiltak for trafikkregulering og begrenset bruk av nordlig avkjørsel fra Østsideveien
- utform ing av adkomstsoner/inngangsparti, inkl. gatetun i felt f_SGT
- universelt utformet og trafikksikker gangsone mellom eksisterende

gangveg/busstopp langs E16 til bebyggelsens hovedinngang
- tilgjengelig og fremkommelighet for brannbil og slukkemannskap
- vareleve ring
- beplantning og vegetasjonsbruk
- allment tilgjengelig m øteplass tilrettelagt med sitte - og lekemulighet

§ 5.1.2 Utfyllende dokumentasjon
Før det kan gis tillatelse til tiltak skal det foreligge dokumentasjon på at gjeldende krav er
ivaretatt for følgende forhold:

- geoteknisk stabilitet
- renovasjonsløsning
- overvannshåndtering
- løsning for spillvann og vannforsyning, inkl. slukkevann

- løsning f or el - forsyning og omlegging av eksisterende nett
- belysning av parkeringsareal og fotgjengerfelt (intensiv belysning)

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av
tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis tillatelse til tiltak for
disse anleggene.

§ 5.1.3 Etappevis utbygging
Ved etappevis utbygging skal det utformes situasjonsplan for feltene BKB1 - 3, BUT, SPA1 -
3 og SGT 1 - 2 samlet for å sikre hensiktsmessig arealutnyttelse og å ivareta nødvendige
hensyn inntil planområdet er ferdig utbygget. Det skal defineres hvilken del av
utomhusanlegg, parkeringsareal og teknisk infrastruktur som tilhører det enkelte
nybygg/byggetrinn.

§ 5.2 Før brukstillatelse

§ 5.2.1 Utomhusanlegg
Utomhusanlegg , uteoppholdsareal (f_BUT) og parkeringsplasser skal være opparbeidet før
brukstillatelse kan gis for tilhørende nybygg/byggetrinn, jf. § 5.1.3.

§ 5.2.2 f_SGT gatetun
Før det kan gis brukstillatelse for nybygg med publikumsinngang innenfor felt BKB1 skal
gatetun, jf. § 3.6 være ferdig oppa rbeidet i samsvar med godkjent situasjonsplan, jfr. §
5.1.1.

§ 5.2.3 o_SF1 fortau langs Østsideveien
Før det kan gis brukstillatelse for nybygg med publikumsinngang innenfor felt BKB2 skal
fortau langs Østsideveien i felt o_SF1 være ferdig opparbeidet i samsvar m ed godkjent
situasjonsplan, jf. § 3 .3 .

§ 5.2.4 O_SVG2 Annen veggrunn – grøntareal
Før det kan gis brukstillatelse for nybygg med publikumsinngang innenfor felt BKB2 skal
grøntareal langs Østsideveien i felt O_SVG2 være ferdig opparbeidet i samsvar med
godkjent si tuasjonsplan, jf. § 3.4.
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§ 5.2.5 o_SF2 fortau langs Østsideveien
Før det kan gis brukstillatelse for nybygg med publikumsinngang innenfor felt BKB3 skal
fortau langs Østsideveien i felt o_SF2 være ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent
situasjonsplan, jf. § 3 . 3 .

§ 5.2.6 O_SVG3 Annen veggrunn – grøntareal
Før det kan gis brukstillatelse for nybygg med publikumsinngang innenfor felt BKB3 skal
grøntareal langs Østsideveien i felt O_SVG3 være ferdig opparbeidet i samsvar med
godkjent situasjonsplan, jf. § 3.4.

§ 5.2.7 Avkjørsel fra Østsideveien
Før det kan gis brukstillatelse for nybygg innenfor felt BKB2 og BKB3 skal nordlig avkjørsel
være etablert og sørlig avkjørsel innsnevret i samsvar med godkjent situasjonsplan , jf. §
3 .1. Sikkerhet for myke trafikanter skal ivar etas ved markerte gangsoner/gangfelt og
fremgå av situasjonsplan, jf. § 5 .1.1.
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I N N LE D NI N G

2.1 Sammendrag
Detaljreguleringsplan for Gra numlund, planID 0605_445 ligger la ngs Ådalsvegen/E16 i Nes i Ådal, i nordenden
av innsjøen Sperillen. Formålet me d planarbeidet er å tilrettel egge for utbygging til sentrumsfunksjoner
(forretning, kontor og tjenestey ting) i samsvar med gjeldende k ommuneplan for Ringerike kommune.
Planlagt utbygging vil styrke handels og tjenestetilbudet og b idra til økt aktivitet i tettstedet. Adkomst for
kjørende er regulert fra den kommunale Østsidevegen og gående e r sikret trafikksikker adkomst fra
eksisterende gangveg/busstopp la ngs E16 til forretningsbyggets inngangsparti. For å bidra til folkeliv og
aktivitet skal det opparbeides en allment tilgjengelig møteplas s med sitte og lekemulighet innenfor
planområdet. Planområdet er 10,3 daa. Byggeområde for kombinasj onsformålet BKB1 3
forretning/kontor/tjenesteyting e r 4,6 daa med maks grad av utn ytting %BYA=90%, og maks tillatt
handelsareal 3 000 m2 BRA. Dette i samsvar med overor dna føringer om samordning av a real og
trafikk/transport, og retningslinjer i regional plan for areal og transport i Buskerud 2 018 2035 (høringsutkast).

Planlagforslaget tilrettelegger for etappevis utbygging, hvor e tablering av ca. 1 300 m2 BRA forretningsbygg
for detalj /dagligvarevarehandel i sørlig del av planområdet (B KB1) er forutsatt realisert i 2019. Eksisterende
garasjebygg i nord opprettholdes inntil realisering av neste by ggetrinn som ligger lenger frem i tid (BKB2 3).

Figur 1. Oversiktskart me d planområdet avmerket

Basert på gjennomført risiko /sår barhetsanalyse (kap. 6) og vur dering av planforslagets virkning og
konsekvens (kap. 8), er det ikke avdekket særskilte forhold som kan medføre uønsket økt risiko eller
konsekvenser som ikke kan avbøtes tilstrekkelig ved konkrete kr av og hensyn som er innarbeidet i
reguleringsplanen med bestemmelser.

Planmaterialet er revidert i samsvar med føringer fra Ringerike kommune og høringsins tanser i offentlig
ettersyn.

2.2 Forslagstiller og konsulent
Forslagstiller er Handelsbygg AS

Plankonsulent er landskapsarki tekt mnla Hanne Karin Tollan
Trafikk og støyutredning e r gjennomført av Cowi AS
Grunnundersøkelse og geoteknisk vurdering er gjennomført av Civ il Consulting AS
Forhåndsvurdering av tekniske an legg – VA & el er gjennomført a v SH Prosjekt AS

Sperillen
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2.3 Eiendomsforhold
Planforslaget omfatter følgende eiendommer:
Gnr 303 bnr 20, gnr 303 bnr 27 og del av gnr 303 bnr 35.

Forslagstiller Handelsbygg AS har inngått nødvendige privatrett slige avtaler med aktuelle grunneiere som
grunnlag for å fremme detaljregulering for området.

2.4 Utbyggingsavtaler
Dersom kommunen skal overta tekn iske anlegg, må utbyggingsavtal e og godkjenning av tekniske planer
mellom utbygger og kommunen fore ligge før det gis igangsettings tillatelse for disse anleggene

2.5 Krav om konsekvensutredning – vurdering av utredningsplikt
Planområdet er avsatt som byggeom råde i gjeldende kommuneplan o g planarbeidet omfattes ikke av tiltak
som etter KU forskriftens vedle gg I alltid utløser utredningspl ikt, ref. FOR 2017 06 21 854.

Ringerike kommune har vurdert planarbeidet i tråd med overordne t plan og i samsvar med gjeldende
kommuneplan jf. referat fra opps tartmøte 15.05.18 (vedlegg 4). Planlagt utvikling til sentrumsbebyggelse er
ikke vurdert å gi vesentlig virkn ing for miljø og samfunn, og u tløser derved heller ikke utredningsplikt etter
forskriftens § 8 og vedlegg II.

P LAN PROSE SS

3.1 Planinitiativ og oppstartmøte
Planinitiativ utformet i samsvar med forskrift FOR 2017 12 08 1 950 er datert 12.03.18 og beskriver ønsket
utvikling. Det ble gjennomført o ppstartmøte med Ringerike kommu ne 15.05.18 hvor føringer til planarbeid
og planprosess ble gjennomgått (vedlegg 3).

3.2 Varsel om oppstart og merknader ved varsling
Oppstart av reguleringsprosessen ble varslet ved brev datert
12.06.18 til berørte parter i samsvar med pbl § 12 8. Oppstart av
planarbeidet ble kunngjort på Ringerike kommunes hjemmeside
13.06.18 og ved annonse i Ringer ikes Blad 18.06.18. Frist for
merknader var satt til 13.08.18.

Forslagstiller har i tillegg ved møte og telefonsamtaler, infor mert
berørte naboer og grunneiere om planarbeid og planlagt utviklin g.

Det kom 6 merknader ved varsling:
1 Fylkesmannen i Buskerud, datert 13.07.18
2 Statens vegvesen, datert 12.07.18
3 NVE, datert 06.07.18
4 Stephen Kunz, datert 12.08.18
5 Ringerike kommune v/kommuneoverlegen, datert 08.08.18
6 Ringerike kommune v/enhet utbygging, datert 13.08.18

Varslingsdokumentene og innkomne merknader er vist i vedlegg 4
og 5. I vedlegg 6 er innkomne merknader oppsummert og
kommentert av forslagstiller hvor det fremgår hvilke hensyn som er
innarbeidet i planforslaget.

Figur 2. Kunngjøringsannonse
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P LAN STATU S OG RAM M E BE TI N GE LSE R

4.1 Overordna rammer og føringer
Statlige planretningslinje for s amordnet areal og transportplan legging og Regional plan for areal og transport
i Buskerud 2018 2035 (høringsutk ast) forutsetter at utbyggingsm ønster og transportsystem samordnes slik at
transportbehovet begrenses. Planarbeidet er i samsvar med sentr umsformål i kommuneplan for Ringerike og
er derved vurdert i samsvar med overordna rammer og føringer mh t. areal og transport.

4.2 Kommuneplan for Ringerike

4.2.1 Kommuneplanens samfunnsdel 2015 2030

Gjeldende samfunnsdel er vedtatt 30.04.15 og har som hovedmålse tting 70% vekst i Hønefoss området og
30% i utvalgte lokalsamfunn. Nes i Ådal er et av kommunens prio riterte lokalsamfunn hvor det skal legges til
rette for en andel av veksten.

4.2.2 Kommuneplanens arealdel 2019 2030, vedtatt 31.01.19

Planområdet er avsatt til eksist erende og fremtidig senterområd e i kommuneplanen. Gjeldende
planbestemmelser § 6.3: «/..  Arealbruken innenfor senterområde r i kommunens tettsteder skal bygge opp
under tettstedene som lokalsentre. Hovedtyngden av handels , se rvice og kulturtilbud skal lokaliseres til
områder avsatt til sentrumsformål. /..»

Figur 3: Utsnitt høringsforslag kommuneplan

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel hjemler plankrav og re kkefølgekrav, samt kva litets , funksjons og
miljøkrav som skal dokumenteres ivaretatt ved utforming av deta ljregulering for utbygging.

4.2.3 Temaplan og lokal forskrift

Følgende kommunale styringsdokum ent er lagt til grunn for plana rbeidet:
- Parkeringsforskrift for Ringerike kommune (FOR 2009 10 29 1351)
- Renovasjonsforskrift for Ringerike kommune (FOR 2006 11 14 4847 )
- Energi og klimaplan for Ringerike

4.3 Tilgrensende reguleringsplan
Planområdet er uregulert og gren ser i sør til reguleringsplan f or gang og sykkelveg Nes bru – Myrbakken
planID 234, vedtatt 1994.
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BE SKRI VE LSE AV PLA N OM RÅDE T, E KSI STE RE N DE F ORH OLD

5.1 Beliggenhet – tettstedet Nes i Ådal
Aktuelt planområde er 10,3 daa, tilnærmet flatt og ligger på øs tsiden av Begna langs Ådalsvegen/E16 på Nes i
Ådal. Nes ligger 55 km nord for Hønefoss og har bolig /sentrums bebyggelse på begge sider av E16 som er
stamvegen gjennom Valdres til Vestlandet. Lokalsamfunnet har ba rneskole, barnehage, kirke, bensinstasjon,
veikro, forretning, mv. Tettstede t Nes er tyngdepunkt/sentrum i dalføret Ådal og betjener derfor et større
omland med spredt bebyggelse og hytteområder i tillegg til stam vegens gjennomfartstrafikk.

Figur 4: Kartutsnitt Nes i Å dal med planområdet avmerket

Planområdet avgrenses av Østsidevegen,
E16 og dyrkamark.

Avgrensning er fastsatt i samråd med
Ringerike kommune og vist i kartutsnitt til
høyre.

Figur 5: Avgrensning av planområdet
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5.2 Dagens arealbruk
Planområdet har i dagens situasj on et garasjebygg for større kj øretøy/busser og et eldre næringsbygg med
tilhørende uteanlegg/parkering, og med etablert adkomst fra Øst sidevegen. Området mellom byggene har
gressbakke og løvtre /krattveg etasjon. Eksisterende lekeplass og gressbakke i overgangssonen mot den
tilgrensende veikroa og bensinst asjonen er inkludert i planområ det.

Figur 6: Flyfoto med planområdet avmerket

Figur 7: Befaringsfoto sett langs E16 mot sørøst, sommer 2017

5.3 Landskap og stedskarakter
Planområdet ligger på elvesletta langs elva Begna ved utløpet t il Sperillen, i randsonen til dyrkamark og
omkranset av et skogkledt og kupert åslandskap.

Tettstedet Nes i Ådal har en spredt karakter med sentrumsbebygg else begge sider av elva Begna og med
omkringliggende boligbebyggelse. Planområdet er et fortettingso mråde innenfor eksisterende tettstedssone.
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5.4 Kulturminner og kulturmiljø
Ingen registrerte kulturminner eller SEFRAK objekt
innenfor planområdet. Automatisk fredet fornminne
(gravhaug) mellom Østsidev egen og Begna, ID 33276
berøres ikke av planlagt utvikling.

Figur 8: Kartutsnitt me d fornminne avmerket
(www.riksantikvaren.no)

5.5 Naturverdier
Planområdet har eksisterende løv trevegetasjon og gressbakke/grø ntanlegg. Søk i naturbase viser ingen
registrerte arter eller naturtyp er med særskilt verdi. Feltbefa ring ble gjennomført sommeren 18 uten
registrering av vegetasjon med bevaringsverdi.

5.6 Friluftsliv/folkehelse – barn og unges interesser
Barn og unges interesser er kny ttet til eksisterende lekeplass opparbeidet i tilknytning til vegkroa i sør/øst.
Området er private eiendommer med eksisterende bebyggelse og ha r ikke registrert bruksverdi for friluftsliv.

5.7 Landbruk
Planområdet er bebygd i dagens s ituasjon og vurdert uten konfli kt med dyrkamark eller skogbruksinteresser.

5.8 Adkomst og trafikk, inkl. kollektivtilbud
Cowi AS har gjennomført en trafi kkanalyse som redegjør for eksi sterende forhold (vedlegg 7).
E16/Ådalsvegen forbi planområdet er en tofeltsveg med fartsgren se på 50 km/t. Østsidevegen er en relativt
smal tofeltsveg. Rett nord for k rysset med E16 økes fartsgrense n i Østsidevegen fra 50 til 60 km/t.

Figur 9: Eksisterende trafikkme ngder i krysset E16 x Østsideveg en (Cowi AS, Trafikkanalyse 08.11.18)

Krysset E16 x Østsidevegen er re gulert med vikeplikt for trafik ken fra Østsidevegen. Det er etablert trafikkøy i
Østsidevegen. Gode siktforhold. Det er ikke venstresvingefelt e ller trafikkøy på E16. Sør for krysset er det
atkomst til to boliger via en sm al jord /grusveg. Det er ingen problemer med trafikkavviklingen i krysset.
Ringerike kommune gjennomførte t rafikktelling i uk e 36/37 18 so m grunnlag for trafikkanalysen.

Det finnes i dagens situasjon gan g og sykkelveg langs nordside n av E16. Det finnes ikke gangfelt på tvers av
Østsidevegen, men på bakgrunn av den relativt lave trafikkmengd en vurderes dette ikke problematisk.

Det finnes busstopp inntil planom rådet i sør øst. Kollektivbetj eningen i området er begrenset med få
avganger per dag som særlig er r ettet mot skolebarn. Planområde t ligger i et område som generelt er preget
av bilbruk og hvor kollektivtraf ikken utgjør en liten del av de t totale transportarbeidet.

I perioden 1.1.2008 – 1.7.2018 er ikke registrert ulykker i kry sset E16 x Øst sidevegen eller i Østsidevegen
forbi planområdet. Det er i 2010 registrert en trafikkulykke på E16 ved bensinstasjonen ca. 180 m øst for
krysset. Det er en ulykke som inv olverte en motorsykkel og en p ersonbil, som skjedde ved avkjørsel til
venstre foran kjørende i motsatt retning. 1 person ble alvorlig skadd, og 1 person kom lettere til skade.
Ulykkesbildet tyder ikke at det er trafikksikkerhetsmessige pro blemer i krysset eller på strekningen rundt
planområdet.
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Figur 10: Siktforhold Østsidevege n X E16. Befaringsfoto vinter 2018

5.9 Teknisk infrastruktur
SH prosjekt AS har redegjort for dagens situasjon og planlagt u tvikling mht. vann, avløp og el forsyning, ref.
teknisk notat i vedlegg 8.
I tilknytning til eiendommen ligge r det en vannledning (VL 225) og spillvannsledning (SP160). Begge ledninger
er vurdert å god kapasitet i forhold til tiltaket som har et be skjedent behov både for vann og avløp. I
tilknytning til eiendommen står d et også en brannstender som vi l bli videreført i forbindelse med
utbyggingen. Ringerike kommune k rever 2 kummer for tilfredsstil lende tilgang til slukkevann.

Eiendommen vil bli tilknyttet strø mnettet via Ringerikskraft so m er strømleverandør i området. Eksisterende
nett innenfor og langs planområde t er vist i kartvedlegg til te knisk notat (vedlegg 8). Behovet for omlegging
av eksisterende strømkabel gjennom området er avklart med Ringe rikskraft. I tilknytning til eiendommen
står det en trafo som pr dags da to ikke har tilgjengelig kapasi tet til tiltaket, men so m kan oppgraderes for å
ivareta behovet.

5.10 Grunnforhold og flomhensyn
Løsmassene i området av breelvavs etning over tykk morene (www.n gu.no). Breelvavsetning består av sand
og grus. Civil Consulting AS har redegjort for byggegrunn og pr osjekteringsforutsetninger for geoteknikk, ref.
Notat RIG 01 i vedlegg 9.

Det er ikke registrert forekomst av kvikkleire i området. Områd et ligger ikke innenfor kartlagte fare eller
aktsomhetsområder for skred. Det er heller ingen kjente skredhe ndelser i nærområdet. Det er ingen
skråninger eller skjæringer som t ilsier risiko for skred i områ det.

I følge N VE atlas er m aksimal vannstandsstigning i elven Begna 8 m. I sør har elven tilsig fra innsjøen
Sperillen. Planområdet berøres ikke av registrerte flomsoner. V annspeilet i Sperillen ligger ca.150 moh
(variabelt). Tidligere utførte grunnundersøkelser i området vis er at terrengkoten ligger omkring +160 der
byggprosjektet er planlagt. Det er derfor lite sannsynlig at de t aktuelle prosjektet vil påvirkes av stormflo/flo.

5.11 Støyforhold
Planområdet ligger inntil E16 med støysoner som
vist i kartutsnitt til høyre. Planarbeidet omfatter
ikke bolig eller andre støyømfintlige formål.

Eksisterende boligeiendommer langs E16 berøres
av gul støysone.

Figur 11: Utsnitt av støysonekart for E16
(www.vegvesen.no)
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SAM F U N N SSI KK E R H E T R I SI K O OG SÅR B ARH E T

I samsvar med § 4 3 i plan og b ygningsloven er det gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse for
planområdet. ROS analysen skal v ise risiko og sårbarhetsforhol d som er knyttet til planområdet og
eventuelle endringer som følger a v planlagte tiltak. Hensikten er å avdekke om de planlagte tiltakene som
omfattes av reguleringsplanen kan forårsake eller vil påvirkes av uønskede hendelser samt å beskrive
avbøtende tiltak til akseptabelt r isikonivå. Analysen skal bidr a til økt kunnskap og bevissthet rundt
beredskapshensyn både for grunne iere, utbyggere, kommunen og pu blikum for øvrig. I henhold til lovverk og
nasjonale føringer skal de forho ld som risiko og sårbarhetsana lyse avdekker være med som en premiss når
beslutningen om arealbruken fattes av planmyndigheten.

6.1 Metode
Gjennomført ROS analyse for plan området er basert på metodebesk rivelse i temaveileder fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap: Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet
(2017)

Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for men nesker, miljø, økonomiske verdier
og samfunnsviktige funksjoner . Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av
uønskede hendelser. Sårbarhet er et uttrykk for et systems evn e til å fungere og oppnå sine m ål når systemet
utsettes for påkjenninger.

I sjekklisten (figur 14) er det listet opp flere mulige hendelser som både isolert sett og helhetlig synliggjør
risiko og sårbarhet med hensyn t il konsekvenser for og konsekve nser av planen. Forhold som er vurdert til
ikke å være tilstede kvitteres ut i egen kolonne. Hendelser som kan påvirke planområdet kommenteres i egen
kolonne.

Vurdering av  sannsynlighet for uønsket hendelser er delt i:
1. Lite sannsynlig – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situa sjoner/forhold, teoretisk sjanse
2. Mindre sannsynlig – kan skje (ikke usannsynlig)
3. Sannsynlig – kan skje av og til; periodisk hendelse
4. Svært sannsynlig – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuer lig tilstede

Kriterier for vurdering av  konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:
1. Ubetydelig/ufarlig: Ingen person eller miljøskader; systembrud d er uvesentlig
2. Mindre alvorlig: Få/små person eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade de rsom reservesystem

ikke fins
3. Alvorlig: Alvorlig/behandlingskrevende person /miljøskader; sys tem settes ut av drift over lengre tid
4. Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig mén; m ange skadd; langvarige miljøskader;

system settes varig ut av drift
5. Katastrofalt: Omfattende personskade som medfører død og alvorl ige skader. Meget alvorlig og

omfattende skader på miljøet med over 25 år restaurering. Hoved og avhengige systemer settes
permanent ut av drift.

Risikomatrise:

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1.
Ubetydelig, ufarlig

2.
Mindre alvorlig

3.
Alvorlig

4.
Svært alvorlig

5.
Katastrofalt

4.
Svært sannsynlig

3.
Sannsynlig

2.
Mindre sannsynlig

1.
Lite sannsynlig

Figur 12: Risikomatrise

Avdekkede tema i sjekklisten (fig ur 14) er vurdert mht. sannsyn lighet og konsekvenser. Vurdert risikonivå
(figur 15) er lagt til grunn for utforming av planforslaget for forretningsbebyggelse Granumlund med
risikoreduserende tiltak hjemlet i plankart og bestemmelser.
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6.2 Sjekkliste risiko og konsekvens

Hendelse/situasjon Aktuelt
S ann
synlig

Konse
kvens

Risiko Kilde/kommentar/tiltak

Naturrisiko  Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risik o for:
1. Snø eller steinskred nei
2. Geoteknisk ustabilt
utglidning/kvikkleire

ja 2 4
Planområdet ligger under marin
grense

3. Flomfare j a 1 3 Elva Begna vest for planområdet
4. Radongass nei Planen in kluderer ikke boligformål
5. Naturgitte forhold som kan gi
økt risiko/fare (stup etc)

nei

Sårbare naturområder og kulturmiljø mm  Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
6. Sårbar flora og fauna nei
7. Kulturminner nei
8. Jord og skogbruksressurser nei
9. Friluftsområder nei
Teknisk og sosial infrastruktur  Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner:
10. Sykehus/institusjoner nei
11. Kjøreveg og gangveg
fremkommelighet

ja 1 3
Adkomst fra Østsidevegen via kryss
med E16

12. Brann og redning
fremkommelighet

ja 2 3
God framkommelighet. Planen
inkluderer ikke boligformål.

13. Kraftforsyning

ja 3 2

Forutsetter omlegging av
eksisterende kabel/strømnett og
oppgradering av eksisterende
trafo.

14. Vannforsyning og avløp,
inkl. slukkevann

ja 2 2
Forutsetter tilfredsstillende
kapasitet på VA.

15. Overvannsnett og
overvannshåndtering

ja 2 2
Planlagt utbygging med harde
flater/parkering.

Virksomhetsrisiko  Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko f or:
16. Kilder til akutt forurensning
i nærheten

ja 1 4
Eksisterende bensinstasjon øst for
planområdet

17. Aktivitet/tiltak i
planområdet som medfører
fare for akutt og/eller
permanent forurensning

ja 1 2 Eksisterende garasjeanlegg for
større kjøretøy innenfor
planområdet

18. Forurenset grunn j a 1 2
19. Kilder til støybelastning
i/ved planområdet

ja 1 3
Planområdet ligger inntil E16 som
støykilde

20. Økt støybelastning ja 1 1
Planlagt utbygging gir økt trafikk i
kryssområdet Østsidevegen x E16

21. Høyspentlinje nei
22. Skog /lyngbrann nei
23. Dambrudd/høydebasseng nei
24. Ulykker med farlig gods
til/fra eller ved planområdet

ja 1 3 Farlig gods transporteres på E16

25. Trafikkulykker j a 1 3 Planområdet ligger inntil E16
Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
26. Personulykke
(uvedkommende) ved
anleggsgjennomføring

ja 2 3
Utbyggingsområdet har
tilgrensende eksisterende
bebyggelsen

27. Ulykke med anleggstrafikk j a 2 3
28. Støy /støvbelastning på
nærmiljø fra anleggstrafikk

ja 2 2

Figur 13: Sjekkliste og vurde ring av risiko og sårbarhet
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6.3 Oppsummering og avbøtende tiltak
Vurdert med bakgrunn i sammenheng en mellom sannsynlighet og kon sekvens er gjennomført risiko og
sårbarhetsanalyse oppsummert i m atrisen under. Forhold avdekket med risikonivå vurderes mht. behov for
avbøtende tiltak og gis særlig o ppmerksomhet ved utforming av p lankart og bestemmelser.

Rødt felt indikerer uakseptabel risiko hvor tiltak må iverksett es for å redusere risiko ned til gult eller grønt nivå.
Gult felt indikerer risiko på et nivå hvor risikoreduserende ti ltak vurderes
Grønt felt indikerer akseptabel r isiko hvor behov for avbøtende tiltak drøftes

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1.
Ubetydelig, ufarlig

2.
Mindre alvorlig

3.
Alvorlig

4.
Svært alvorlig

5.
Katastrofalt

4.
Svært sannsynlig

3.
Sannsynlig

13

2.
Mindre sannsynlig

14, 15, 28 12, 26, 27 2

1.
Lite sannsynlig

20 17, 18 3, 11, 19, 24, 25 16

Figur 14: Risikomatrise sammens tilling risiko og sårbarhet

6.3.1 Rødt risikonivå

2: Byggegrunn og geoteknisk stabilitet
Civil Consulting AS har gjennomf ørt geotekniske vurderinger bas ert på tidligere gjennomført
grunnundersøkelse, ref. vedlegg 9. Planområdet ligger under mar in grense men har ikke påvist kvikkleire.
Områdestabiliteten er vurdert tilfredsstillende og grunnforhold ene i planområdet er vurdert oversiktlige og
enkle. Planlagt forretningsbeby ggelse er vurdert plassert i til taksklasse 2 for geotekniske arbeider.

Avbøtende tiltak:
Planbestemmelsene § 1.5 hjemler krav til dokumentasjon på tilfr edsstillende geoteknisk stabilitet før
det kan gis tillatelse til tiltak. Dokumentasjonen skal være ut arbeidet av foretak med tilstrekkelig
geoteknisk kompetanse.

6.3.2 Gult risikonivå

12: Brann og redning – fremkommelighet
Planlagt utbygging har direkte adkomst fra hovedvegnett derved god tilgjengelighet for brann og redning.
Fremkommelighet og tilgjengelighe t for redningskjøretøy innenfo r utbyggingsområdet må ivaretas i
detaljprosjektering.

Avbøtende tiltak:
Planbestemmelsene § 5.1 hjemle r krav til utomhusanlegg med doku mentert fremkommelighet for
redningskjøretøy og tilfredsstillende slukkvannskapasitet inter nt i utbyggingsområdet.

13: Kraftforsyning
Planlagt utbygging forutsetter om legging av eksisterende kabel/ strømnett og oppgradering av trafo.

Avbøtende tiltak:
Planbestemmelsene §§ 1.6 og 5.1.2 hjemler krav til at løsning f or el forsyning, inkl. omlegging av
eksisterende nett skal avklares med Ringerikskraft og dokumente res i byggesaken.

16: Kilder til akutt forurensning i nærheten
Eksisterende bensinstasjon sør f or planområdet kan være kilde t il akutt forurensning. Det legges til grunn at
virksomheten har innarbeidede rutiner som ivaretar hensyn til o mgivelsene dersom slik hendelse oppstår.
Det er ikke vurdert behov for avbøtende tiltak i reguleringsfor slaget.
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26 og 27: Sikkerhet ved anleggsgjennomføring
Omkringliggende bebyggelse gir generell risiko for at uvedkomme nde/barn oppsøker anleggsområdet.
Byggherreforskriften (FOR 2009 08 03 1028) beskriver pliktene s om byggherren har gjennom hele bygge /
anleggsprosessen for å sikre at s ikkerhet, helse og arbeidsmilj ø på anleggsplassen blir ivaretatt.

Avbøtende tiltak:
Planbestemmelsene § 1.9 hjemler krav til sikkerhet i anleggsper ioden i samsvar med
Byggherreforskriften.

6.3.3 Grønt risikonivå

3: Flom
I følge N VE atlas er m aksimal vannstandsstigning i elven Begna 8 m. I sør har elven tilsig fra innsjøen
Sperillen. Planområdet berøres ikke av registrerte flomsoner. V annspeilet i Sperillen ligger ca.150 moh
(variabelt). Tidligere utførte grunnundersøkelser i området vis er at terrengkoten ligger omkring +160 der
byggprosjektet er planlagt. Det er lite sannsynlig at det aktue lle prosjektet vil påvirk es av stormflo/flo og
derfor ikke vurdert behov for avbøtende tiltak, jf. vedlegg 9.

11: Veg og gangveg – fremkommelighet
25: Trafikkulykker
E16 med ÅDT 2 800 og eksisterende gangveg langs planområdet, go de siktforhold. Registrerte ulykker på E16
forbi planområdet, inkl. avkjørs el Østsidevegen tyder ikke at d et er trafikksikkerhetsmessige problemer i
krysset eller på strekningen rundt planområdet, ref. kap. 5.8. Gjennomført trafikkanalyse (vedlegg 7)
konkluderer med at det ikke vil være kapasitetsproblemer i krys s og vegnett som følge av planlagt utbygging.
Utformingen av krysset Ådalsvegen x Østsidevegen kan derfor beh oldes som i dag, for utsatt at adkomst
mellom planområdet og Østsideve gen utformes etter gjeldende kra v. Dersom det på et senere tidspunkt
besluttes å utbygge med boliger langs Østsidevegen lengre mot n ord, må utbygger gjennomføre nye
trafikktellinger i Østsidevegen o g E16 samt utarbeide en ny tra fikkanalyse som viser konsekvensene ved
etablering av nye boliger.

Planlagt forretningsbygg gir ny tt målpunkt for gående og kjøren de, og forutsetter nye avkjørsler fra
Østsidevegen.

Avbøtende tiltak:
Rekkefølgekrav i planbestemmelsen e § 6 sikrer avkjørsler fra Øs tsidevegen utformet og opparbeidet i
samsvar med gjeldende normkrav. Planbestemmelsene §§ 3 og 5 sik rer opparbeidelse av
trafikksikker og universelt utfo rmet gangsone/fotgjengerfelt me llom eksisterende gangveg/busstopp
langs E16 til inngangs parti for planlagt fo rretningsbygg. Langs bebyggelsens fasade mot sør skal det
avsettes en adkomstsone med bredde min. 1,5 m som skal forbehol des gående og opparbeides med
materialbruk/merking som tydelig skiller gangsonen fra øvrig kj øre /parkeringsareal, jf.
planbestemmelsene § 2.1.3

14: Vannforsyning og avløp, inkl. slukkevann
15: Overvannsnett og overvannshåndtering
Planlagt utbygging forutsetter tilkobling til offentlig VA nett og lokal overvannshåndtering.
Ringerike kommune krever 2 kumm er for tilfredsstillende tilgang til slukkevann.

Avbøtende tiltak
Planbestemmelsene § 1.6 og rekke følgekrav i § 5 sikrer utformin g og opparbeiding av teknisk
infrastruktur i samsvar med gjel dende normkrav og teknisk plane r godkjent av Ringerike kommune.
Planbestemmelsene § 1.7 hjemle r krav til lokal overvannshåndter ing, inkl. intern
fordrøyning/infiltrasjon og at l øsning for overvannshåndtering skal sees i sammenheng med
vannforskriftens krav til vannk valitet/avrenning til vassdrag.
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17: Aktivitet/tiltak i planområde t som medfører fare for akutt og/eller permanent forurensning
18: Forurenset grunn
Eksisterende garasjebygg innebæ rer oppstilling av busser og and re større kjøretøy innenfor planområdet.
Garasjeanlegget inkluderer ikke verkstedvirkomhet, lagring av o lje/drivstoff eller anne n virksomhet som gir
særskilt fare for forurensning.
Det er ikke registrert forurens ning i grunn innenfor eller i næ rheten av planområdet ( www.miljostatus.no )

Avbøtende tiltak
Planbestemmelsene § 1.4 hjemler krav til varsling av ansvarlig myndighet i samsvar med
forurensningslovens § 7 dersom d et under anleggsarbeidet avdekk es forurenset grunn.

19. Kilder til støybelastning i/ved planområdet
20. Økt støybelastning
Planområdet ligger langs E16 med støysoner som vist i kap. 5.11 . Eksisterende bolig mellom Begna og
Østsidevegen berøres av gul støy sone i dagens situasjon. Planfo rslaget inkluderer ikke boligformål.
Planlagt utbygging har adkomst fra Østsidevegen og vil medføre økt trafikk i kryssområdet E16 x
Østsidevegen.
Adkomsttrafikk til planlagt forre tning er beskjeden sett i forh old til E16 som hovedstøykilde og vil ikke endre
støyforholdene for omkringligge nde boligbebyggelse. Øvrige støy kilder (eks. ventilasjons /kjøleanlegg) er
forutsatt plassert og evt. skjer met slik at gjeldende grensever dier for støy ivaretas.

Avbøtende tiltak
Planbestemmelsene § 1.3 hjemler krav til støynivå i samsvar med grenseverdier gitt i
Miljøverndepartementets «Retnin gslinjer for behandling av støy i arealplanlegging» (MD T 1442/16).

24: Ulykker med farlig gods t il/fra eller ved planområdet
Planområdet ligger inntil E16 hvor transport av farlig gods for ekommer. Planarbeidet inkluderer ikke
boligformål. Det legges til grunn at kommunens beredskapsplaner sikrer at nødvendige tiltak iverksettes
dersom ulykker skulle oppstå. Li ten risiko. Det er ikke vurdert behov for særskilte avbøtende tiltak i planen.

28: Støy /støvbelastning på nærmiljø fra anleggstrafikk
Anleggsgjennomføring og utbygging vil naturlig medføre støy og støv. Avstand t il eksisterende bebyggelse og
avkjørsler direkte fra kommunal veg/Østsidevegen tilsier liten risiko for særlig ulempe.

Avbøtende tiltak
Planbestemmelsene § 1.3 hjemler krav til støynivå, inkl. støy i anleggsperioden i samsvar med
grenseverdier gitt i Miljøverndepartementets «Retningslinjer fo r behandling av støy i
arealplanlegging» (MD T 1442/16).
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BE SKRI VE LSE AV P LAN FORSLAGE T

7.1 Planforslag detaljregulering Granumlund
Planforslag for Granumlund med tildelt planID 0605_445 fremmes i samsvar med plan og bygningslovens
krav og nasjonale tegneregler.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av sentrums /forretningsbebyggelse med
tilhørende parkering og utomhusanlegg.

Forslag til detaljregulering, da tert 07.12.18, revidert 15.05.1 9, i målestokk 1:500 (A3) med planbestemmelser
følger som vedlegg 1 og 2. Plankartet under er ikke i målestokk .

Figur 15: Reguleringsplan Granumlund
PlanID 0605_445, revidert 15.05.19

7.2 Planens formål o g arealoversikt
Bebyggelse og anlegg (pbl § 12 5, nr 1)

Kombinert formål forretning/kontor/tjenesteyting, BKB1 2 (SOSI 1813) 4,6 daa
Uteoppholdsareal, BUT (SOSI 1600) 0 , 5  d a a

Samferdselsanlegg og teknisk inf rastruktur (pbl § 12 5, nr 2)
Offentlig kjøreveg, o_SKV (SOSI 2011) 0 , 8  d a a
Fortau, o_SF (SOSI 2012) 0 , 2  d a a
G a n g  s y k k e l v e g ,  o _ S G S  ( S O S I  2 0 1 5 )  0 , 1  d a a
Annen veggrunn – grøntareal o_SVG1 3 (SOSI 2019) 0,4 daa
P r i v a t  f e l l e s  p a r k e r i n g ,  S P A 1  3  ( S O S I  2 0 8 0 )  3 , 3  d a a
G a t e t u n ,  f _ S G T 1  2  ( S O S I  2 0 1 4 )  0 , 2  d a a

T o t a l t  p l a n a r e a l :  1 0 , 3  d a a

Hensynssoner (pbl § 12 6):
Frisikt H_140
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7.3 Planbestemmelser og rekkefølgekrav
Planbestemmelsene hjemler plan og dokumentasjonskrav samt konk rete krav til formål, funksjon,
utforming, grad av utnytting og rekkefølge (vedlegg 2).

Planbestemmelsene hjemler krav t il godkjent situasjonsplan med utfyllende dokumentasjon for feltene BKB1
3, SPA1 3, SGT1 2 og BU T samlet før det kan gis tillatelse for nye tiltak. Rekkeføl gekrav sikrer at
utomhusanlegg, gangsoner og parker ingsplass er ferdig opparbeid et før brukstillatelse for tilhørende
bebyggelse kan gis. Universell utforming skal legges til grunn og situasjons /utomhusplan skal vise bygningers
plassering, avkjørsel, kjøreveg, parkering, varelevering, renov asjon, overvannshåndtering, gangsoner,
uteoppholdsareal, beplantning, mv.

Ved etappevis utbygging skal det utformes helhetlig situasjonsp lan for å sikre hensiktsmessig arealutnyttelse.
Utomhusanlegg og teknisk infrastruktur som tilhører det enkelte nybygg/byggetrinn skal være ferdig
opparbeidet før det kan gis bruk stillatelse for tilhørende bygg .

7.4 Byggeområde, pbl § 12 5, nr 1

7.4.1 Kombinasjonsformål, BKB1 3
Innenfor formålet tillates etable rt nybygg for et eller flere a v formålene forretning/kontor/tjenesteyting. I
tillegg inngår eksisterende garas jebygg i felt BKB3 i formålet.

Byggegrense for nybygg følger for målsgrensen og er min 15 m fra midtlinje Østsidevegen og 25 m fra
midtlinje E16.

Regulert byggegrense på 25 m avviker fra Statens vegvesens anbe faling om 50 meter byggegrense fra senter
veg. Dette argumentert med samsv ar og sammenheng med eksisteren de og tilgrensende bebyggelse, og at
planområdet er avsatt som senter område i gjeldende kommuneplan hvor utbygging skal støtte opp under
eksisterende tettstedsstruktur.

Maks grad av utnytting er % BYA = 90 %, inkludert parkering. Ma ks gesimshøyde er 8 m og maks mønehøyde
er 9,0 m.

For forretningsformålet hjemler planbestemmelsene tillatelse ti l maks 3000 m2 BRA handelsareal i samsvar
med retningslinjer i regional pla n for areal og transport i Bus kerud 2018 2035.

Langs bebyggelsens fasade mot sø r skal det avsettes en adkomsts one med bredde min. 1,5 m som skal
forbeholdes gående og opparbeide s med materialbruk/merking som tydelig skiller gangsonen fra øvrig kjøre
/parkeringsareal, jf. planbestemmelsene § 2.1.

Eksisterende bebyggelse skal fjernes før det kan gis tillatelse til ny bebyggelse innenfor det enkelte felt BKB1
og BKB3. Utbygging er planlagt i to byggetrinn, hvor felt BKB1 er forutsatt bygget ut først. Dette innebærer at
eksisterende garasjebygg og areal bruk i felt BKB3 videreføres i nntil neste byggetrinn i BK B2 3 skal realiseres.

7.4.2 Uteoppholdsareal – grøntanlegg og møte /lekeplass, BU T
Formålet omfatter eksisterende og planlagt grøntanlegg/uteoppho ldsareal med vegetasjon, gangsoner,
møteplass/benker og lekeapparat.

Planbestemmelsene § 2.2 hjemler krav til etablering av benker/s ittemulighet og tilrettelegging av området
for uteopphold. Grøntanlegg og mø te /lekeplass skal utformes o g opparbeides i samsvar med godkjent
utomhusplan, jf. § 5.

7.5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, pbl § 12 5, nr 2

7.5.1 Offentlig kjøreveg, o_SKV
Omfatter eksisterende offentlig k jøreveg; E16 og Østsidevegen.
Av hensyn til framkommelighet og t rafikkavvikling både langs Øs tsideveien og internt i planområdet er det er
regulert to avkjørsler til planområdet. Sørlig avkjørsel har ek stra bredde av hensyn til sporingskurver for
større kjøretøy (varelevering, r enovasjon og brann/redning).

7.5.2 Offentlig gang sykkelveg, o_SGS

Omfatter eksisterende offentlig gang /sykkelveg langs E16.
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7.5.3 Offentlig fortau, o_SF1 3

Omfatter areal for etablering av fortau langs Østsideveien. Rek kefølgekrav i § 5 sikrer fortau opparbeidet til
publikumsinngang i byggetrinn 2 (BKB2 3).

7.5.4 Annen veggrunn – grøntareal, o_SVG1 4

Omfatter offentlig areal for grønt /snøopplag mellom fortau og b yggeområde som skal opparbeides med
vegetasjonsdekke.

7.5.5 Parkering, f_SPA1 3

Parkeringsdekning for kjøretøy e r hjemlet i samsvar med forskri ft om parkering i Ringerike kommune (FOR
2009 10 29 1351) og innebærer kr av om min. 1 p plass pr 100 m2 BRA for alle planens formål, jf.
planbestemmelsene § 3.5.

For sykkel gjelder krav om 1 plass pr 100 m2 BRA for alle planens formål. Det te avviker fra forskriften som
stiller krav om 2 sykkelparkering pr 100 m2 BRA for sentrumsområder. Avviket er argumentert med
tettstedets spredte karakter og a t planlagt utbygging vil betje ne et større omland, hvor sykkeltransport
naturlig vil ha et mindre omfang. Min 5 p plasser for sykkel sk al være overbygget.

Antall og utforming av parkerin gsplasser for sykkel og bil skal fremgå av situasjonsplan, jf.
planbestemmelsene § 5.1.

7.5.6 Gatetun, f_SGT1 2

Innenfor formålet skal det opparbeides universelt utformet adko mstsone på myke trafikanters premisser.
Biltrafikk tillates, men hensynet til trafikksikkerhet for myke trafikanter skal vekt legges særskilt ved
utforming/opparbeiding og materi albruk som definerer et tydelig skille mot øvrig kjøreareal, jf.
planbestemmelsene § 3.6.

7.6 Teknisk infrastruktur
Tekniske notat, revidert 08.05.19 i vedlegg 8 beskriver prinsip per for teknisk infrastruktur og dokumenterer
planens gjennomførbarhet. Planbe stemmelsene § 5 hjemler krav ti l prosjektering, dokumentasjon og
kommunens godkjenning av løsninge r for all teknisk infrastruktu r ved søknad om tilla telse til tiltak.

Løsninger for teknisk infrastruk tur skal prosjekteres og opparb eides i samsvar med gjeldende norm og
forskriftskrav og være godkjent av Ringerike kommune før det ka n gis tillatelse til t iltak. Løsning for el
forsyning, inkl. omlegging av ek sisterende kabel/strømnett skal avklares med Ringeriksk raft og dokumenteres
i byggesaken. Det legges vekt på energieffektive og miljøvennlige oppvarmings løsninger i prosjektet. Det er
forprosjektert med en kombinasjo n av gjenvinning fra kjøleanleg g og varmepumper koblet mot ventilasjon

Dersom planlagt bygg/konstruksjon er kommer i konflikt med eksis terende VA anlegg, skal utbygger bekoste
flytting av disse.

7.6.1 Renovasjon

Planbestemmelsene § 1.8 hjemler krav til løsning for renovasjon i
samsvar med gjeldende renovasjonsforskrift, og at plassering og
løsning for renovasjon skal være godkjent av renovatør Hadeland og
Ringerike Avfallsselskap AS (H RA).

Renovasjonsløsning plasseres på nordsiden av bebyggelsen sammen
med varemottak og øvrig logisti kkareal for næringsdriften, ref.
illustrasjon til høyre. Adkomst f ra Østsideveien og trafikkarea l, inkl.
sporing/manøvrering skal dimensjoneres for større kjøretøy av
hensyn til fremkommelighet for renovasjon, varelevering og
brann/redning. Renovasjonsløsning, fremkommelighet og
trafikkareal skal dokumenteres i situasjonsplan med utfyllende
dokumentasjon, jf. planbestemmelsene § 5.

renovas j on
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7.7 Hensynssone frisikt, pbl § 12 6
Innfor frisiktsonen (H_140) skal det ikke være sikthindrende ve getasjon eller andre innretninger høyere enn
0,5 m over kjørebanen. Frisiktso nene skal holdes fri for faste og midlertidige insta llasjoner, jf. § 4.1.

7.8 Universell utforming og estetikk
Planbestemmelsene § 1.1 hjemler krav til at prinsippet om unive rsell utforming skal tilstrebes slik at
bebyggelse og anlegg i så stor ut strekning som mulig kan benytt es av alle mennesker på en likestilt måte.
Minst 5 % av parkeringsplassene i utbyggingsområdet skal utform es og plasseres fortrinnsvis i nærheten av
bebyggelsens inngangsparti for kunder/besøkende slik at hensyne t til bevegelseshemmede ivaretas.

Planbestemmelsene § 1.2 hjemler krav til god estetisk utforming og materialbruk tilpasset omgivelsene og i
samsvar med den funksjon bebygge lse og øvrige tiltak skal ha.

7.9 Sikkerhet i anleggsperioden

Byggherreforskriften (FOR 2009 08 03 1028) beskriver pliktene s om byggherren har gjennom hele bygge
eller anleggsprosessen for å sikr e at sikkerhet, helse og arbei dsmiljø på bygge eller anleggsplassen blir
ivaretatt.

Utbyggingsområdet har tilgrensende bebyggelse. Med henvisning t il utbyggers HM S rutiner og
Byggherreforskriften er det forut satt gode sikkerhetsrutiner gj ennom hele byggeperioden, jf.
planbestemmelsene § 1.9.

7.10 Planlagt utvikling foreløpig situasjonsplan

Handelsbygg AS har til hensikt å utvikle planområdet i to bygge trinn med samlet bruksareal (BRA) på ca
3 000m2. I første byggetrinn i BKB1 pla nlegges etablert et forretnings bygg på 1 250m2 BRA for detalj /
dagligvarehandel med tilhørende uteanlegg og parkering. Neste b yggetrinn ligger noe lenger fram i tid og
omfatter forretningsbygg på inntil 1700 m2 BRA for plasskrevende varehandel og tjenesteyting i felt BKB2 3.
Eksisterende garasjebygg og arealbruk innenfor felt BKB3 videre føres inntil byggetrinn blir realisert.

Funksjonelle uteanlegg med tydelig e kantavgrensninger og robust materialbruk tilpasset alle brukergrupper
er forutsatt. Definerte gangsoner , innslag av vegetasjon/trær o g belysningspunkt inngår i anlegget.
Varelevering, renovasjon og logistikkareal er plassert på nords iden av forretningsbyggene. Tilrettelagt
møteplass med lekemulighet og try gg gangforbindelse fra eksiste rende gangveg/busstopp langs E16 til
inngangsparti og langs bebyggels ens fasade mot sør. Området har kjøreadkomst fra Østsidevegen og
gangadkomst fra eksister ende gangveg langs E16.

Figur 16: Illustrasjon planlagt utbygging
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Foreløpig situasjonsplan i figur 16 viser prinsipper for planla gt utvikling (vedlegg 10). Situasjonsplanen vil bli
ytterligere bearbeidet og utfyllende dokumentert som grunnlag f or byggesøknad.

Figur 17: Foreløpig situasjonsplan, rev 07.05.19

Figur 18: Illustrasjon inngangsparti
med tilrettelagt gangsone og

møteplass
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VI R K NI N G E R/K ON SE K VE N SE R AV P LAN F OR SLAG E T

8.1 Overordna planer
Planforslag for detaljregulering av Granumlund er i samsvar med gjeldende kommuneplan for Ringerike
kommune og overordna føringer mht. samordning av areal og trans port. Planområdet er avsatt til
senterområde i kommuneplanen og er et fortettingsareal innenfor eksisterende tettstedssone. Planlagt
utbygging til forretning og tjene steyting er i samsvar med Ring erike kommunes krav til kommunens
tettsteder som tilsier at arealbr uken innenfor senterområder sk al bygge opp under tettstedene som
lokalsentre, og videre at hovedtyngden av handels , service og kulturtilbud bør lokaliseres til
senterområdene i kommuneplanens arealdel.

Krav til sykkelparkering er satt til 1,0 plass pr 100 m2 BRA for alle planens formål. Dette avviker fra gjeldende
parkeringsforskrift i Ringerik e kommune (FOR 2009 10 29 1351) h vor kravet er satt til 2 sykkelparkering pr
100 m2 BRA. Avviket er argumentert med tettstedet Nes i Ådals spredte karakter og at planlagt utbygging vil
betjene et større omland, hvor sykkeltransport naturlig vil ha et mindre omfang.

Det er vurdert minimal konsekv ens for overordna planer som følg e av tilpasset krav til sykkelparkering (0)

8.2 Landskap – visuell virkning
Planområdet ligger innenfor tetts tedet Nes i Ådal og inntil eks isterende veikro og bensinstasjon langs E16.
Planlagt sentrumsbebyggelse vil bli visuelt eksponert mot E16 o g de nærmeste omgivelsene. Byggeområdets
lokalisering på Begnas elveslette med omkransende åsrygger gir forankring uten brudd av silhuettlinjer og
med liten/ingen visuell fjernvirkning.

Det er vurdert liten/ingen konsekvens for landskapsopplevelsen (0)

8.3 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven
Planområdet er eksisterende byggetomter, har begrenset arealstø rrelse og er uten registrerte naturverdier.
Virkning av planforslaget er vurdert i samsvar med de miljørett slige prinsippene i naturmangfoldloven §§8 12

Kunnskapsgrunnlaget (ref. §8) er www.naturbase.no og feltbefaring. Kunnskapsgrunnlaget er vurdert
tilstrekkelig, følgelig kommer i kke føre var prinsippet (ref. § 9) til anvendelse.

Noe eksisterende løvtrevegetasjon innenfor planområdet vil gå t apt, samtidig som planforslaget forutsetter
beplantning i utomhusanlegg. Tiltaket er derfor vurdert uten fo rverring av samlet belastning på økosystem
(ref. § 10). Det legges til grunn at en eventuell skade på natu rmangfold skal dekkes av tiltakshaver, dersom
dette ikke er ansett urimelig ut fra tiltakets og skadens karak ter (ref. § 11). Det er forutsatt at det ved
utbygging av området ikke skal be nyttes driftsmetoder eller /t eknikker som er til unødig skade for
naturmangfold (ref. § 12).

Det er ikke vurdert negativ konsekvens for naturmiljø (0)

8.4 Landbruk – jordvern
Planområdet er utbygget i dagens situasjon og avklart som bygge område i gjeldende kommuneplan.

Ingen konsekvens for landbruk – jordvern (0)

8.5 Friluftsliv, folkehelse og barn/unges interesser
Planområdet omfatter bebygde og private eiendommer uten registr ert verdi eller betydning for
friluftsliv/folkehelse i dagens s ituasjon. Eksisterende lekepla ss tilknyttet eksisterende v eikro i øst har verdi for
barn og unge. Planbestemmelsene stiller krav om at det skal opp arbeides en allment tilgjengelig møteplass
med sitte og lekemulighet. Krave t kan enten innfris ved at eks isterende lekeplass opprettholdes eller ved at
tilsvarende lekemulighet blir e rstattet i forretningsbyggets ut omhusanlegg.

Krav i RPR for barn og unges int eresser i planleggingen § 5 d ( FOR 1995 09 20 4146) forutsetter fullverdig
erstatning ved omdisponering av arealer med verdi for lek. Med henvisning til planbestemmelsene §§ 2.2 og
5 er det vurdert at hensyn til barn og unges interesser er til fredsstillende ivaretatt. I tillegg hjemles krav til
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trafikksikker gangforbindelse fr a eksisterende gangveg til inng angsparti for forretningsbygg, jf. §§ 2.1.3, 3.3
og 3.6.

Det ikke vurdert negative kon sekvens for barn og unge (0).
Krav om etablering av sosial møte plass for bygdefolk og besøken de er vurdert med positiv konsekvens for
folkehelse (+)

8.6 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ingen registrerte fornmi nner/kulturminner innenfor plano mrådet og heller ingen SEFRAK registrerte
bygninger. Registrert gravhaug nord for planområdet blir ikke b erørt. Planlagt utbygging forutsetter sanering
av eksisterende bebyggelse på eie ndommen gnr 303 bnr 20 som er vurdert uten bevaringsverdi.

Det er ikke vurdert negativ kons ekvens for kulturminner (0)

8.7 Steds og næringsutvikling
Planområdet er et fortettingsomr åde innenfor eksisterende tetts tedssone på Nes i Ådal, hvor utbygging til
sentrumsformål er i samsvar med gjeldende føring og målsetting for stedsutvikling. Planlagt utbygging gir
arbeidsplasser, nytt handelstil bud og tilrettelegger for utendø rs sosial møteplass for by gdefolk og besøkende.

Det er vurdert positiv konsekven s for steds og næringsutviklin g (++)

8.8 Adkomst og trafikksikkerhet
Planlagt utbygging er gitt kjørea dkomst fra Østsidevegen via ek sisterende kryss med E16. Det er krav til at
avkjørsler fra Østsidevegen og kjøreareal for øvrig blir utform et og opparbeidet i samsvar med gjeldende
normkrav. Planforslaget viser to avkjørsler fra Østsideveien, h vorav sørlig avkjørsel har bredde 12 m og
nordlig avkjørsel har bredde 9 m. Eksisterende avkjørsel fra Øs tsideveien har bredde ca. 38 m er derved
innsnevret og adskilt i to separa te avkjørsler for bedre trafik kavvikling langs Østsideveien. Hensyn til
fremkommelighet, inkl. sporing f or større kjøretøy/varelevering og trafikkavvikling/trafikksikkerhet internt i
planområdet er lagt til grunn fo r utforming og plassering av av kjørsler i planforslaget.

Planområdet har kollektivadkomst via tilgrensende busstopp lang s E16. Gangadkomst til planlagt
forretningsbebyggelse er sikret i plankart og bestemmelsene som tydelig definert gangsone (SGT2) med
direkte påkobling til eksistere nde gangveg og busstopp langs E1 6. Dette gir kortest mulig avstand og i naturlig
ganglinje for gående som igjen bid rar til økt trafikksikkerhet. For byggetrinn 2 er fortau langs Østsideveien
sikret opparbeidet.

Det er gjennomført trafikkanalyse med redegjørelse for dagens t rafikksituasjon og forventet trafikkøkning
som følge av planlagt utbygging (vedlegg 7). Trafikkanalysen ti lsier at eksisterende veganlegg har lav
ulykkesrisiko og er tilfredsst illende dimensjonert for planlagt utbygging.

Det er ikke vurdert negativ konsek vens for adkomst og trafikksi kkerhet (0)

8.9 Støy
Planområdet ligger langs E16 med støysoner som vist i kap. 5.11 . Eksisterende boligeiendommer på begge
sider av E16 berøres av gul støys one i dagens situasjon. Planfo rslaget inkluderer ikke boligformål.
Planlagt utbygging har adkomst fra Østsidevegen og vil medføre økt trafikk i kryssområdet E16 x
Østsidevegen.
Adkomsttrafikk til planområdet er beskjeden sett i forhold til E16 som hovedstøykilde og vil ikke endre
støyforholdene for omkringliggende boligbebyggelse. Støykilder som f.eks. ventilasjons /kjøleanlegg, er
forutsatt plassert og evt. skjer met slik at gjeldende grensever dier for støy ivaretas.
Planbestemmelsene hjemler krav t il støynivå, inkl. anleggsperio den i samsvar med grenseverdier gitt i
Miljøverndepartementets «Retnin gslinjer for behandling av støy i arealplanlegging» (M D T 1442/16).

Det er vurdert liten/ingen konsekvens mht. støy (0)
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8.10 Teknisk infrastruktur og energibehov
Det er utarbeidet teknisk notat, revidert 08.05.19 (vedlegg 8) med redegjørelse for dagens situasjon og
prinsipper for planlagt løsning. Behovet for omlegging av eksis terende kabel/strømnett og oppgradering av
trafo er avklart med Ringerikskr aft. Planlagt utbygging til for retning, kontor og tjenesteyting medfører ingen
særskilte behov eller konsekvens er for teknisk infrastruktur ut over hensynet til eksisterende
kabel/strømnett. Planbestemmelsen e hjemler krav til at løsning og planer for teknisk infrastruktur skal
avklares med Ringerikskraft og v ære godkjent av Ringerike kommu ne før det kan gis tilla telse til nye tiltak.
Forretningsbebyggelsens energibehov er knyttet til kjøleanlegg mv som igjen gir tilstrekkelig
overskuddsvarme slik at oppvarming av forretningslokalene ikke krever ytterligere energi. Det legges vekt på
energieffektive og miljøvennlige oppvarmingsløsninger i prosjek tet. Det er forprosjektert med en
kombinasjon av gjenvinning fra k jøleanlegg og varmepumper koble t mot ventilasjon.

Det er ikke vurdert negativ kons ekvens for teknisk infrastruktu r (0)

8.11 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Privat utbygging uten økonomiske konsekvenser for kommunen (0)

8.12 Interessemotsetninger
Planforslaget er utformet i sams var med gjeldende kommuneplan o g i samråd med berørte grunneiere.
Planlagt utbygging er vurdert å styrke tettstedets aktivitet og attraktivitet.

Det er ingen kjente interessemotsetninger knyttet til planlagt utvikling (0)

8.13 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhet
I henhold til retningslinjer fra Direktoratet for samfunnssikke rhet og beredskap (2017) skal de forhold som
risiko og sårbarhetsanalyse avdekker være med som en premiss n år beslutningen om arealbruken fattes av
planmyndigheten. Med henvisning t il gjennomført risiko og sårba rhetsanalyse (kap. 6) er det vurdert at
planlagt utvikling ikke medfører særskilt økning av risiko elle r sårbarhet som ikke kan reduseres
tilfredsstillende ved avbøtende tiltak slik hjemlet og innarbei det i reguleringsplanen.

Det er ikke vurdert negativ kons ekvens mht. til samfunnssikkerh et (0)

8.14 Oppsummering av virkning og konsekvens
Håndbok V712 (Statens vegvesen, Vegdirektoratet) er benyttet so m grunnlag for den skjønnsmessige
graderingen av tiltakets konsekve ns for de forskjellige tema, m ed følgende inndeling:

0 Minimal / ingen konsekvens
moderat/liten negativ konsekvens ++++  meget stor positiv konsekvens
middels negativ konsekvens +++  stor positiv konsekvens
stor negativ konsekvens ++ middels positiv konsekvens
meget stor negativ konsekvens + moderat/liten positiv konsekvens

Figur 19. Oppsummering av konsekvenser
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Vedlegg 7: Trafikkanalyse, Cowi AS 08.11.18

Vedlegg 8: Teknisk notat, SH Pro sjekt AS 15.10.18, sist revider t 08.05.29.19

Vedlegg 9: Prosjekteringsforutse tninger for geoteknikk, Civil C onsulting AS 26.06.18, revidert 13.02.19

Vedlegg 10: Foreløpig situasjons plan, sist revidert 07.05.19 o g 3D illustrasjon av planlagt utvikling
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1. Oppsummering av høringsuttalelser med forslagstillers kommentar
1. Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 02.05.19
Inge n spesielle merknader, dette blant annet med utgangspunkt i at det er satt begrensning på 3 000m2

BRA for handel i tråd med føringer i regional plan .

2. Buskerud fylkeskommune, 24 .04.1 9
Forutsetter at a realet til handel er begrenset i planbestemmelsene til 3 000 m2 BRA med 1 300 m2 til
detaljhandel og 1 700 m2 til plasskrevende handel og tjenesteyting.

Planen burde vært bedre sammenkoble t tilgrensende områder som ikke er regulert. Dersom planområdet
hadde vært utvidet noe ville det vært mulig å få til en bedre sammenkobling av tilgrensende områder.

Bestemmelsen om estetikk burde vært utdypet noe mer. I et tettsted er det viktig at både by gninger og
utemiljø får en god estetisk utforming.

Påpeker at utbygging ikke bør legges for tett opp til gravfeltet, men at man forsøker å holde bebyggelse
lengst mulig vekk fra gravfeltet slik at man i størst mulig grad har mulighet til å oppleve gravfelt et i et
åpent kulturlandskap.

Forslagstillers kommentar:
Planbestemme lsene § 2.1.2 presiseres mht. handel: Maks tillatt handelsareal er totalt 3 000 m2BRA,
fordelt på maks 1 300 m2 BRA detalj - /dagligvare og maks 1 700 m2 BRA plasskrevende varehandel.

Plan ens avgrensning ble avklart og fastsatt i samråd med Ringerike kommune ved varsling av
planoppstart 12.06.18. Forslagstiller vurderer at planforslaget ivaretar krav til høy arealutnyttelse
samtidig som hensynet til tettstedets grøntstruktur/opphold/møtepla ss og sammenheng med
eksisterende sentrumsbebyggelse i øst er ivaretatt. På denne bakgrunn vurderes det som lite
hensiktsmessig å utvide planområdet med de konsekvenser dette har for planprosess og framdrift
(utvidet/ny varsling og ny 1. gangs behandling).

Planbestemmelsen § 1 .2 presiseres mht. estetikk og materialbruk med formuleringer hentet fra
områdeplan for Hønefoss : Bebyggelse og tiltak skal ha god estetisk utforming og materialbruk i
samsvar med sin funksjon og med respekt for de naturgitte og bebygd e omgivelser. Utformingen skal
ta hensyn til eksisterende bebyggelse og arealbruk. Bebyggelse og uteanlegg skal gis et variert
formspråk og utformes med arkitektonisk og materialmessig kvalitet. Materialbruk og farger skal
avstemmes slik at utbyggingen da nner et harmonisk hele .

Gravfeltet ligger på motsatt side av Østsideveien. Planforslaget berører ikke gravfeltet.

Rådmannens kommentar:
Forslagsstillers endringer og kommentar er er tilstrekkelig.

3. Statens vegvesen, 2 3 .0 4 .1 9
Statens vegvesen har ikke plan er om utvidelse av E16 i dette området i overskuelig framtid. Vurderer at
t rafikkanalysen antakelig viser for liten trafikkgenerering fra plano mrådet . Motsetter seg ikke planen

N O T A T
Dato: 1 5 . 05. 1 9 (forslagsstiller)

20.05.19 (rådmannen)
Prosjekt: Detaljregulering for Granumlund , Nes i Ådal Ringerike kommune
Tema: Oppsummering av hør ing suttalelser og føringer fra Ringerike kommune

- med forslagstillers kommentar og forslag til revisjon
- med rådmannens kommentar
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forutsatt de begrensninge r for handelsareal som er forutsatt . Anbefaler at plan bestemmelsene
konkretiserer b egrensningene av handelsarealet til 1 300 m2 BRA dagligvarehandel , og 1 700 m2 BRA
plasskrevende varehandel og tjenesteyting .

Forslagstillers kommentar:
Planbestemme lsene § 2.1.2 presiseres mht. handel: Maks tillatt handelsarea l er totalt 3 000 m2BRA,
fordelt på maks 1 300 m2 BRA detalj - /dagligvare og maks 1 700 m2 BRA plasskrevende varehandel.

Rådmannens kommentar
Forslagsstillers endringer er tilstrekkelig.

4. Direktoratet for mineralforvaltning, 2 6 .0 4 . 1 9
DMF anser det dersom som lite sannsynlig at ressursene som ligger innenfor område er aktuelle for
utnyttelse. Kommunen bør likevel vurdere om planen er i tråd med k ommunens prioriteringer av
områder der det finnes mineralske ressurser, og om ressursene skal være tilgjengelige for utnyttelse i
framtida.

Forslagstillers kommentar:
Området er avsatt til utbyggingsformål i gjeldende kommuneplan.

Rådmannens kommentar:
Ressursen er i NGUs kart vurdert som lite viktig og er avsatt i overordnet plan som sentrumsformål. I
tillegg er d e t i dag et allerede bebygd område.

5. Ringerike kommune – kommuneoverlegen, 1 1 . 0 4 .1 9
Helsemyndigheten anbefaler at grenseverdiene i gjeldende « Retningslinjer for støy i arealplanleggingen
T - 1442/2016 » og « Norsk standard NS 8175:2012 for lydforhold i bygninge r og lydklasser for ulike
bygningstyper » blir lagt til grunn for støykravene i r eguleringsbestemmelsene. Anbefaler at støygrensene
korrigeres og angir konkret formulering.

Anbefaler at de sosiale møteplassene blir tilrettelagt med åpen lokal overvannshåndt ering.

Universell utformingen skal fremme likeverdet. Forslagsstiller må tilrettelegge bygninger og
uteoppholdsarealene en slik måte at flest mulige kan benytte disse på en likeverdig måte.

Forslagstillers kommentar:
Plan bestemmelsene § 1 .3 korrigeres mh t. støy:
Viftestøy fra ventilasjonsanlegg og andre tekniske installasjoner
Lydnivå på uteoppholdsarealer og utenfor vindu fra tekniske installasjoner i samme bygning og i
annen bygning skal ikke overstige følgende nivå:
- Støynivå på Lnatt 35, Lkveld40 o g Ldag45 dB.

Støynivået fra andre støykilder skal ikke overstige følgende støynivåer ved nærmeste boliger:
- Lden55dB på uteoppholdsarealer og utenfor vindu til rom med støyfølsom bruksformål.
- L5AF70 dB utenfor soverom, natt 23.00 - 07.00

Kravet gjelder også i bygge - og anleggsperioden.
Grenseverdiene tilsvarer gul støysone i retningslinje T - 1442/2016.

Redegjørelse for aktuell overvannsløsning fremkommer av revidert teknisk notat datert 08.05.19.
Planbestemmelsene § 1 .7 hjemler krav til dokumentert over vannsløsning. Valgte løsninger for
overvann skal fremgå av situasjonsplan og utomhusplan med utfyllende dokumentasjon , jfr. § 5 .1.

Planbestemmelse ne § 1 .1 hjemler krav til universell utforming og tilgjengelighet.

Rådmannens kommentar:
Forslagsstillers endr inger og kommentar er er tilstrekkelig.
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6. Ringerikskraft Nett, 02 .04.1 9
Henviser til at Ringerikskraft Nett har noe nett i og rundt planområdet – vist i vedlagt kartskisse .
V iser til forskrift for elektriske forsyningsanlegg (fef 2006) § 6 - 4 og forutsetter å bli holdt informert om
utbyggingsplanene. Dette for å kunne planlegge eventuelle endringer/flyttinger/ombygginger av
eksisterende anlegg og nye anlegg samtidig med utbyggingen av planområdet.

Forslagstillers kommentar:
Samarbeid og samråd med Ringeriksk raft Nett er forutsatt. Planbestemmelsene § 5 .1.2 krever
dokumentasjon på at gjeldende krav er ivaretatt for el - forsyning og omlegging av eksisterende nett.

Rådmannens kommentar:
Forslagsstillers kommentar er tilstrekkelig.

7. Teknisk forvaltning Ringerike kommune (udatert)
Annen veggrunn (SOSI 2019) må være tilgjengelig for snøopplag/brøytekant. Annen veigrunn kan ikke
beplantes med planter som ikke tåler snøopplag og høyden på eventuell beplantning kan ikke være til
fare for trafikksikkerheten (frisikt).

P lanbestemmelsene for hensynssone frisikt må korrigeres til 0,5 m over kjørebanen.

Forslagstillers kommentar:
Plankart revidert 15.05 .19 sikrer fortau på 3,0 m og annen veggrunn på 2,5 m for snøopplag i samsvar
med kommunens føring.

Planbestemmelsene § 4 . 1 korrigeres mht. frisikt: Innenfor frisiktsonen skal det ikke være sikthindrende
vegetasjon eller andre innretninger høyere enn 0,5 m over kjørebanen. Frisiktsonene skal holdes fri for
faste og midlertidige installasjoner.

Rådmannens kommentar:
Forslagss tillers endringer kommentar er er tilstrekkelig. Viser til arbeids møte 23.04.2019 (se under).

2. F øring til høringsutkast fra Ringerike kommune, arbeidsmøte 23.04.19
Krav til formålsavklart fortau (SOSI 2012) på 3 m + 2,5 m annet vegformål/grønt/snøopplag (S OSI 2019)
langs Østsideveien.

Forslagstillers kommentar:
Innarbeidet i revidert plankart datert 15 .05.19

Krav til opparbeiding av fortau langs Østsideveien fram til publikumsinngang for ny bebyggelse i vest.
Forslagstillers kommentar:
Revidert plankart d atert 15 .05. 1 9 viser inndeling av byggeområdet BKB i tre felt hvor reviderte
planbestemmelser datert 15 .05.19 hjemler rekkefølgekrav i ny § 5 .2 . 3 som sikrer fortau
opparbeidet frem til publikumsinngang for nybygg i felt BKB2 : Før det kan gis brukstillatels e for
nybygg med publikumsinngang innenfor felt BKB2 skal fortau langs Østsideveien i felt o_SF1 være
ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent situasjonsplan , jfr. § 3 .3.

- og ny § 5 .2. 5 som sikrer fortau opparbeidet frem til evt. framtidig publikumsinng ang for nybygg i
felt BKB3: Før det kan gis brukstillatelse for nybygg med publikumsinngang innenfor felt BKB3 skal
fortau langs Østsideveien i felt o_SF2 være ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent
situasjonsplan , jfr. § 3 .3.

Krav til redegjørelse for snøopplag – må beskrives og fremkomme av situasjonsplan.
Forslagstillers kommentar:
Redegjørelse for snøopplag fremgår av revidert teknisk notat , rev. 08.05.19 og situasjonsplan rev.
07.05.19.
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Anbefaler innsnevring av avkjørsel i sør og flytting av nor dlig avkjørsel lenger mot nord.
Forslagstillers kommentar:
Innarbeidet i revidert plankart datert 15 .05.19 .

Krav til innsnevring og etablering av avkjørsel fra Østsideveien må hjemles som rekkefølgekrav til
byggetrinn 2 i planbestemmelsene. Sikkerhet for myke trafikanter skal være ivaretatt.

Forslagstillers kommentar:
Ivaretatt i ny rekkefølg ebestemmelse § 5 .2. 7 : Før det kan gis brukstillatelse for nybygg innenfor
felt BKB2 og BKB3 skal nordlig avkjørsel være etablert og sørlig avkjørsel innsnevret i sa msvar med
godkjent situasjonsplan, jfr. § 3 .1. Sikkerhet for myke trafikanter skal ivaretas ved markerte
gangsoner/gangfelt og fremgå av situasjonsplan , jfr. § 5 .1.1.

Planbestemmelsene § 5 .1.1 hjemler krav til utforming av avkjørsler fra Østsideveien i sam svar
med kommunale normkrav.

Anbefaler formålet gatetun (SOSI 2014) i sonen nærmest E16 mellom utbyggingsområdet og
eksisterende veikro i øst. Dette for å sikre at myke trafikanter prioriteres og unødig biltrafikk unngås.

For den nordligste avkjørselen me ner kommunen det er viktig at denne markeres kun for
varetransport, enten ved å være enveiskjørt, skilte kun varetransport eller ved å sette opp en bom.

Forslagstillers kommentar:
Formålet gatetun er innarbeidet i revidert plankart datert 15 .05.19. Ny pl anbestemmelse § 4.6
hjemler krav til utforming og materialbruk for formålet gatetun: Innenfor formålet skal det
opparbeides adkomstsone på myke trafikanters premisser. Biltrafikk tillates, men h ensynet til
trafikksikkerhet for myke trafikanter skal vektleg ges særskilt ved utforming/opparbeiding og
materialbruk som definerer et tydelig skille mot øvrig kjøreareal. O verbygget sykkelparkering
tillates etablert innenfor formålet.

Redegjørelse for varetransport og begrenset bruk av nordlig avkjørsel fremgår av revidert teknisk
notat datert 08.05. 19. Planbestemmelsene § 6.1.1 er revidert for dokumentasjon av tiltak for
trafikkregulering og begrenset bruk av nordlig avkjørsel .

Krav til at minimum 5 plasser for sykkelparkering skal være overbygget.
Forslagstillers kommentar:
Planbestemmelsene § 4.5 er revider mht. sykkelparkering: Min 5 p - plasser for sykkel skal være
overbygget.

Ber forslagstiller utrede muligheten for lokal overvannshåndtering med innslag av åpne vannveier, da
dette vil kunne være et positivt i nnslag i utemiljøet som kan øke attraktiviteten til området. Ber
forslagstiller høre nærmere med sine ingeniører om dette er gjennomførbarhet.

Forslagstillers kommentar:
Redegjørelse for aktuell overvannsløsning fremkommer av revidert teknisk notat datert 08.05 .19
Planbestemmelsene § 2.7 hjemler krav til dokumentert overvannsløsning. Valgte løsninger for
overvann skal fremgå av situasjonsplan og utomhusplan med utfyllende dokumentasjon , jfr. § 6.1.

Med henvisning til planbestemmelsene § 3 .4 ber kommunen fo rslagstiller visualisere i hvor
skyggetrærne som skal inngå i parkeringsarealet er plassert.

Forslagstillers kommentar:
Ivaretatt i revidert situasjonsplan, datert 07.05. 19

Det er viktig at parkeringsarealet belyses. Det er også viktig at fotgjengerfelt ene belyses på hver side
med intensivbelysning . Hvis kommunen skal ta over ansvar for belysning må disse utformes etter
kommunens standard.

Forslagstillers kommentar:
Planbestemmelsene § 5 .1.2 er supplert med krav knyttet til belysning av parkeringsareal og
fotgjengerfelt (intensiv belysning).
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3. Tilbakemelding fra Ringerike kommune på foreløpig revisjon, notat 15.05.19
Ber om at kartet endres. Linjesymbol Regulert fotgjengerfelt endres til arealformål gatetun f_SGT_2.
Dette da det ikke kommer tydelig frem av kartet hvor området er ved linjesymbol.
Ber om at planbeskrivelsen endres i punkt 4.2.2. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 31.01.19 .
Bestemmelsene er lagt inn i kommunens nye mal. Gjennomført endringer i bestemmelsene.

Forslagstillers kommentar:
Pla nkart, bestemmelser og planbeskrivelse er revidert i samsvar med kommunens tilbakemelding.
Revisjonsdato satt til 15.05.19

Rådmannens kommentar til punkt 2 (arbeidsmøte) og 3 (tilbakemelding)
Rådmannen mener forslagstiller har imøtekommet alle merknader (fra høring og offentlig ettersyn) og
innspill fra kommunen etter møte 23. april 2019 på en god måte.
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Granumlund - Nes i Ådal - Ringerike kommune - detaljregulering -
høring og offentlig ettersyn - PlanI D 445 .

Det vises til brev datert 13.03.2019 angående høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for
Granumlund, Nes i Ådal, Ringerike kommune. Fylkeskommunen gir her planfaglige og
kulturminnefaglige innspill til planarbeidet.

Kort om planen

Detaljreguleri ngsplanen er lagt ut på offentlig ettersyn med frist 2. mai 2019. Formålet med
planen er å legge til rette for utbygging av sentrumsfunksjoner i henhold til kommuneplanen for
Ringerike, samt en bedre tilrettelegging av handels og tjenestetilbudet vil dett e være kunne være
med på å bidra til økt aktivitet i tettstedet. Planen viser to områder til kombinert sentrumsformål
(kontor, tjenesteyting og forretning). I plankartet er det markert bygninger som er krysset ut og
skal rives. Arealet til handel er begren set til 3.000 m3 BRA med 1300 m3 til detaljhandel og 1700
m3 til plasskrevende handel og tjenesteyting.

Planfaglige kommentarer til planen

Det forutsettes at denne grensa opprettholdes i reguleringsbestemmelsene.

Detaljreguleringsplan er kun avgrenset til det som anses helt nødvendig å regulere for å kunne
gjennomføre tiltaket det legges opp til. Planen burde vært bedre sammenkoblet tilgrensende
områder som ikke er regulert. Dersom planområdet hadde vært utvidet no e ville det vært mulig å
få til en bedr e sammenkobling av tilgrensende områder.

Målet med arealbruken innenfor sentrumsområder i kommunes tettsteder er å bygge opp under
tettstedene som lokalsentre og at hovedtyngden av hand el, service og kulturtilbud skal
konsentreres i senterområdene. Planen bygger opp under disse forutsetningene, og ved en bedre
integrering av de tilgrensende områdene sør for planområdet ville dette ha bidratt til en bedre
måloppnåelse.

Ringerike kommune
Att. Katrine Kammerud
Postboks 123
3502 HØNEFOSS

Vår dato: 24.04.2019 Vår referanse: 2018/9796 - 9 Vår saksbehandler:
Deres dato: 13.03.2019 Deres referanse: 18/1008 - 28 Terje Ø. Lønseth , tlf. 32 80 87 06

UTVIKLINGSAVDELINGEN



Side 2 av 3

Forholdet til regional plan for areal og transport 2018 - 2035.

Planen forutsette r at utbyggingsmønste r og transportsystem samordnes slik at transportbehovet
begrenset, samt at det legges til rette for klima - og miljøvennlige transportformene. Etablering av
en dagligvarebutikk i dette området skal derfor i utgangspunktet betjene et lok alt marked. Et
annet innsatsområde i planen er å skape attraktive levende, miljøvennlig og kompakte byer og
tettsteder.

Kommentarer til planbestemmelsene

Det vises til § 2.2 i bestemmelsene. Bestemmelsen om estetikk burde vært utdypet noe mer. I et
tett sted er det viktig at både bygninger og utemiljø får en god estetisk utforming.

Arkeologiske kulturminner
Vest for planområdet, på vestsiden av Østsideveien ligger et gravfelt bestående av fire
gravhauger. Gravminner bidrar til å gi tidsdybde, opplevels e og forståelse av landskapets
historiske dimensjon. De er markører i landskapet, og forståelsen av denne typen kulturminner
avhenger av at de sees i sammenheng med sitt omkringliggende miljø. Ut fra et faglig synspunkt
er det ønskelig med et åpent terreng omkring gravhauger, slik at det kulturhistoriske landskapet
de er en del av også blir bevart. Dette har en pedagogisk verdi i formidlingssammenheng, og det
bidrar til å høyne kulturminnets opplevelsesverdi. Gravfelt fra jernalder er sterkt redusert i anta ll
gjennom omfattende ødeleggelser og fjerning i løpet av de siste hundre årene.

Vi gjentar at utbygging ikke bør legges for tett opp til gravfeltet, men at man forsøker å holde
bebyggelse lengst mulig vekk fra gravfeltet slik at man i størst mulig grad h ar mulighet til å
oppleve gravfeltet i et åpent kulturlandskap.

Ut over dette har vi ikke opplysninger om automatisk fredete kulturminner i planområdet og har
ikke ytterligere merknader til planen.

saksbehandler: Lars Hovland

Bygningsvern og et t erreformatoriske kulturminner
Vi har tidligere uttalt at vi ikke kan se at det er verneverdige bygninger eller etterreformatoriske
kulturminner innenfor planområdet. Vi har ingen merknader til planforslaget.

Konklusjon

Reguleringsplan bygger opp under intensjonene kommuneplanen som legger opp til en bedre og
mer kompakt utnyttelse av sentrumsområdene. Planen følger delvis opp disse målene. Dersom
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planområdet hadde vært utvidet noe ville det ført til en bedre arealutnyttelse av dette området.
Det er vi ktig å begrense arealene til dagligvare og plasskrevende varer oppad til 3000 m². Første
byggetrinn legger kun opp til et areal på 1300 m2. Bestemmelsen om estetikk bør vurderes
nærmere.

Med vennlig hilsen

Kjersti Morseth Hallerud Terje Øverland Lønseth
Fagleder plan rådgiver plan

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.

Kopi til:
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN Postboks 325 1502 MOSS
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL



Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

D ato: 26.04.2019
Vår ref : 19/01002 - 2
D eres ref : 18/1008 - 28

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for
Granumlund (N es i Ådal) i Ringerike kommune

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 13. mars 2019 .

Reguleringsplanen skal legge til rette for sentrumsfunksjoner ved Nes (i Ådal) i
Ringerike kommune. Planforslaget berører grusforekomsten Lunde som Norges
geologiske undersøkelse (N GU) har vurdert til å ha liten lokal betydning som
byggeråstoffres surs. Planen ligger tilknyttet område som allerede er utbygget. DMF
anser det dersom som lite sannsynlig at ressursene som ligger innenfor område er
aktuelle for utnyttelse. Kommunen bør likevel vurdere om planen er i tråd med
kommunens prioriteringer av o mråder der det finnes mineralske ressurser, og om
ressursene skal være tilgjengelige for utnyttelse i framtida.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad Lars Libach
seksjonsleder rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Lars Libach
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Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for
Granumlund i Nes i Ådal

Vi viser til brev av 1 3. mars 201 9 med forslag til detaljregulering for Granumlund i Nes i Ådal.

Som det går frem av oversendelsen er hensikten med reguleringen å legge til rette for utbygging av
sentrumsfunksjoner i samsvar med gjeldende kommuneplan. Det aktuelle området er satt av til
byggeområde for senterområde. I planforslaget er området foreslått regulert til kombinasjonsformål
hvor det er åpnet opp for forretning, kontor og tjenesteyting. I bestemmelsene er det satt krav om at
handelsarealet ikke skal overstige 3000 m2 BRA.

Fylkesmannen har i brev av 1 3. juni 201 9 kommet med uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid.
Vi ba om at forhold knyttet til støy, barn og unge, landskap, naturmangfold, klima og energi og
universell utforming ble tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. Vi ba spesielt om at
planforslaget ikke åpnet opp for varehandel utover de føringene som er satt for handel i regional
plan for areal og transport i Buskerud. Vi viste til statlige planretningslinjer for samordnet bolig, -
areal- og transportplanlegging, fastsatt 26. september 2014, hvor det står at utbyggingsmønster og
transportsystem må samordnes slik at transportbehovet begrenses og at det legges til rette for
klima- og miljøvennlige transportformer.

Etter en gjennomgang av planforslaget har vi ingen spesielle merknader ut fra våre ansvarsområder.
Dette med blant annet utgangspunkt i at det er satt en begrensning i planen på 3000 m2 BRA for
handel i tråd med føringene i regional plan.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden (e.f.)
Seksjonssjef

Brede Kihle
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent
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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

11.04.2019

Vår ref.: 2018/1008

Innspill til detaljreguleringsplan for Granumlund på Nes i Ådal

Det vises til deres kunngjøring av planforslaget på kommunens nettside, sist endret
14.03.2019 og vår uttalelse til oppstart av reguleringsarbeidet 08.08.2018.

Vår hjemmel
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern

B akgrunn
Forslag av 14.03.2019, til r eguleringsplan nr. 445 Granumlund, Nes i Ådal omfatter
eiendommene Gnr./Bnr. 302/ 20, 303/27 og deler av 303/35. Det fremgår av planforslaget at
eksisterende bebyggelse på eiendommene 303/20 og 303/27 vil bli revet og erstattet me d bygg
for kontor, varehan del, tjenesteyting og tilhørende trafikkarealer . Tilgrensende arealer med
lekeplass på eiendommen 303/35 inngår i reguleringsplanen som fellesområde med
grønnstruktur, sittegrupper og lekeplass.

Innspill
Støy
I forslag til reguleringsplanbestemmelsene punkt 2.3. Støy, er det satt støykrav som tilsvarer
et lydforhold der en stor andel av berørte personer kan forvente å bli forstyrret av støy.
Dersom planen skal avvike fra nasjonale grenseverdiene for støy , må dette være be grunnet i
planbestemmelsene. Vi kan ikke se at det fremgår av bestemmelsene og antar at støygrensene
er satt feil i forslag til planbestemmelser.

Helsemyndigheten anbefaler at grenseverdiene i gjeldende «Retningslinjer for støy i
arealplanleggingen T - 1442/2016» og «Norsk standard NS 8175:2012 for lydforhold i
bygninger og lydklasser for ulike bygningstyper» blir lagt til grunn for støykravene i
reguleringsplanbestemmelsene.

Foreslåtte r eguleringsplanen må ha fastsette støygrenser nærliggende boliger og uteopph olds -
plasser. Det er en tomannsbolig vest for Østsideveien, to boliger i Ådalsveien syd for E16, en
bolig nord for reguleringsplan - forslaget og en eksisterende lekeplass øst i planforslaget.

Forslag til endret planbestemmelse, punkt 2.3. Støy



2.3. Støy
Viftestøy fra ventilasjonsanlegg og andre tekniske installasjoner
Lydnivå på uteoppholdsarealer og utenfor vindu fra tekniske installasjoner i samme bygning
og i annen bygning skal ikke overstige følgende nivå:

Støynivå på Lnatt 35, Lkveld 40 og Ldag4 5 dB.
Foreslåtte støygrensene er i samsvar med: Norsk standard NS 81:75:2012, for lydforhold i
bygninger og lydklasser for ulike bygningstyper. Tabell 5. Lydklasser for boliger. Utendørs
lydnivå fra utendørs kilder. Lydklasse C.*

*Lydklasse C tilsvarer tilfredsstillende lydforhold for en stor andel berørte personer.
Lydklasse A og B tilsvarer lydmessige spesielt gode forhold. Lydklasse D tilsvarer lydforhold
der en stor andel av berørte personer kan forvente å bli forstyrret av stø y.

Støynivået fra andre støykilder skal ikke overstige følgende støy nivåer ved nærmeste boliger:
Lden55dB på uteoppholdsarealer og utenfor vindu til rom med støyfølsom
bruksformål.
L5AF 70 dB utenfor soverom, natt 23.00 - 07.00

Kravet gjelder også i bygge - og anleggsperioden.
Grenseverdiene tilsvarer gul støysone i retningslinje T - 1442/2016 .

Foreslåtte støygrensen er i samsvar med: Retningslinjen for støy i arealplanleggingen (T -
1442/2016), tabell 1. Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, inn fallende lydtrykknivå og
tabell 3. Anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende virksomhet og bygging av
boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall oppgitt i dB,
innfallende lydtrykknivå.

Andre innspill
Sosiale møteplasser og åpen lokal overvannshåndtering.
Grøntanlegg, beplantning, lekeplasser og sittegrupper er viktige sosiale møteplasser. Vi vil
anbefale at de sosiale møteplassene blir tilrettelagt med åpen lokal overvannshåndtering som
for eksempel å pne vannkanaler, damanlegg, fontene, regnvanns bed. Vannspeil og rennende
vann vil bidra til økt vitalisering av de sosiale møteplassene og føre til at folk vil ønske å
oppholde seg der over lengre tid og knytte kontakter med andre.

Trygghet, sikkerhet, god belysning og lavt støynivå er viktige kvaliteter på alle sosiale
møteplassene og er spesielt viktig der barn som leker.

Universell utforming og tilgjengelighet for flest mulige på en likeverdig måte.
Helsemyndigheten anbefaler at fellesarealene bl ir tilrettelagt på en slik måte at de syv
prinsippene for universell utforming blir oppfylt for alle de fem hovedgruppene av
funksjonshemmede, jf. kommunens strategi for universell utforming.
Universell utformingen skal fremme likeverdet. Forslagsstiller må t ilrettelegg e bygninger og
uteoppholdsarealene en slik måte at flest mulige kan benytte disse på en likeverdig måte.

Konklusjon
Kommunens planmyndighet må i reguleringsbestemmelsene, stille klare krav eller
målsettinger for støy til bygge - og anleggsvirksomheten og til tiltaket etter utbygging.
Området må bli utformet med de mest optimale løsningene med hensyn til støy , universell
utforming, trygghet, sikkerhet og aktivitet .



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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Detaljregulering for Granumlund - offentlig ettersyn

Vi har mottatt for uttale ovennevnte forslag til reguleringsplan.

Planforslaget berører riksveg E1 6

Saksopplysninger:

Planforslaget innebærer regulering av to områder for kombinert sentrumsformål (forretning,

kontor og tjenesteyting) ved krysset E1 6 x Østsideveien. Andelen handelsareal er i

reguleringsbestemmelsene begrenset oppad til 3 . 000 m2 BRA , og i

trafikkanalysen/planbeskrivelsen legges til grunn en dagligvareforretning på inntil 1 .300 m2

og resten 1 .700 m2 til plasskrevende varehandel og tjenesteyting . Avkjørsel til området fra

Østsideveien er vist med 50 m avstand til E1 6. I følge trafikkanalyse n skal det ikke bli

trafikkavviklingsproblemer i krysset med E1 6.

Byggegrense for nye bygninger ligger 25 m fra senterlinjen til E1 6, men det er vist områder

for parkering og intern veg nærmere E1 6 enn dette.

Våre vurderinger:

Riksvegen E1 6 er registrert med en trafikkmengde på om lag ÅDT=2800 og Statens

vegvesen har ikke planer om utvidelse av E1 6 her i overskuelig framtid.

Trafikkanalysen viser antakelig for liten trafikkg enerering fra området, men med de

begrensningene for handelsareal som ligger i plandokumentene vil vi ikke motsette oss

planen. Begrensningene av handelsarealet 1 .300 m2 til dagligvarehandel og 1 .700 m2 til

plasskrevende varehandel og tjenesteyting anbefal es å konkretiseres i planbestemmelsene.
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Konklusjon:

Statens vegvesen viser til ovennevnte forhold, men har ikke innsigelser mot planforslaget.

Vegavdeling Buskerud Seksjon for plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O.T. Hagerup

Seksjonsleder Arne Tovslid

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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Vi viser til mottatte varsel om oppstart av detaljregulering av Granumlund (Nes i Ådal) i Ringerike kommune av 13.3.2019.

Ringerikskraft Nett har noe nett i og rundt planområdet, se vedlagte kartskisse.

Blå stiplet strek – Lavspentkabeltrase/fiberkabeltrase
Blå heltrukken strek – Lavspentlufttrase
Grønn firkant – Lavspent kabelskap
Grønn trekant – Tilknytningspunkt
Grønn trase – Rørtrase med høyspentkabel e ller lavspentkabel
Rød stiplet strek – Høyspentkabeltrase
Symbol med to røde trekanter – Nettstasjon med transformator i kiosk

Vi viser til forskrift for elektriske forsyningsanlegg (fef 2006) §6 - 4 Avstander, kryssinger og nærføringer. Den minste horisont ale avstanden fra kabel til
nærmeste punkt på bygning er 2,0 meter.

Ringerikskraft Nett leverer strømforsyning i samsvar med gitte konsesjoner. I denne sammenheng viser vi til våre til enhver t id gjeldende tilknytnings -
/leveringsvilkår i forbindelse med n ye anlegg og endringer/flyttinger av våre anlegg som følge av utbyggingen av planområdet. Det samme gjelder også
eventuelle midlertidige anlegg under arbeidene. Se tilknytningsvilkår på vår hjemmeside:

https://www.ringerikskraftnett.no/nettjenester/avtaler - og - vilkar

Vi ønsker å bli informert i den videre planfasen. Dette for å kunne planlegge eventuelle endringer/flyttinger/ombyggin ger av eksisterende anlegg og nye
anlegg samtidig med utbyggingen av planområdet.

Med vennlig hilsen

Espen Sjåstad



Sivilingeniør

Mobil: +4791655613
Kontor:
Epost: Espen.Sjastad@ringerikskraft.no
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eien dom m en. V u r d eri ng en e r base r t p å de s t ed l i g e f o r h o l d , s a m t erfari ng stall fra ti d li g ere u t f ø rte
tils v are n d e p r o s je k t e r.

T r a fo / El f o r syn in g av ny b eb ygg else:
Eien do m m en v il bli t ilk n y t t et s t r ø m n e t t et v ia Ri ng eri k skraft s o m e r s t r øm l e v era n d ø r i om rå d e t . I
tilkny t n i n g t il e ie n d o mm e n s t år det e n tr a fo som p r da g s dato ik k e h ar til g j en g el i g ka p asit e t til
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V an n / Avløp:
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s o m v il bli v i d e r ef ø r t i f or b i nd else m ed ut b y gg i ng en. En d elig l ø sn in g f o r v a n n o g a v løp a v kla r es m ed
t e kn i sk a v d eli n g i k o m m u n en i f o r b i nd el s e m ed b y gg e sak.

Oppvarming:
Det legges vekt på energieffektive og miljøvennlige oppvarmingsløsninger i prosjektet. Det er
forprosjektert med en kombinasjon av gjenvinning fra kjøleanlegg og varmepumper koblet mot
ventilasjon.

O verva nn :
Eien do m m en a n tas i dag å b es t å a v san d , j o rd o g m at j o r d . P r o s j e k t ert tiltak er ti lt enkt l ø sn in g m ed
fl a tt t a k. O m rå d et ru nd t b e s t år a v spre d t bebyg g el s e, el v , j o r db r u k o g s k o g . D e t t e g ir g r unn lag f o r
g o d e l ø sn ing er til i n fi l at r as j o n av o v e r v a n net e ller e v e n tuelt at det f ø res ut til e l v v ia e ksis t eren d e
løsni ng er. Det er vurdert ulike løsninger med åpent eller lukket system. Åpne vannspeil anses
eiendommen ikke ha størrelse til og vil være en sikkerhetrisiko . Foreløpig prosjektert løsning er åpne
kummer på parkeringsplass som infilt rer i grunnen . Disse sitter sammenkobl et til et ringsystem
sammenko blet med dre nsledninger. Dette systemet vil også håndtere takvann. Dette systemet vil ha



mulighet for overløp ved problemer ut av ris ter på parkering, alternativt ved tilk obling av ledning
som føres ut til Sperilen tilsvar ende dagens løsning fr a Statens Vegvesen for overvann fra
grønta nlegg - En d elig l ø sn in g f o r o v er v a n n a v kla r es m ed t e k n isk a v d eli n g i k om m un e n i f o r b i nd else
m ed b y gg esa k .

Adk oms t & Infrastruktur :

Området fra adkomsten mellom dagens kro og til fremtidig butikklokale blir satt med belegnings
eller brostein for å sikre området for fotgjengere. Disse vil kunne komme både fra kro en eller fra
bussholde plass.

Mot nordøst er det plassert en adkomst for å sikre en god varelevering som er adskilt fra publikum.
Adkomsten vil ikke fungere som en n aturlig snarvei eller alternativ adkomst for noen. Det monteres
skilter ved innkjøring som markerer at området kun er for varelevering og tilhørende transport.
Adkomstveien vil kun ha enveiskjøring.

Snølagring / Deponi:

På eiendommen er det avsatt to mindre deponier og et større snødeponi. De to mindre deponiene
er plassert i grønt område mot syd, og øst. De t store deponiet som vil kunne håndtere alle
snømasser fra eiendommen ligger på et grøntområde lengst nord på eiendommen . Til reserve har
eiendommen godt med parkering og vil kun n e b enytte noe av denne til midlertidig snølagring.

Stian S. H o l m en
SH P r osj e kt AS
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N O T A T R I G - 0 1

TI L: Georg Fredrik Myhre Handelsbygg Holding AS
KOPI: Hanne Karin Tollan Landskapsarkitekt Hanne Karin Tollan mnla
FRA: Baltzar Linde Civil Consulting AS

EMNE: NÆRINGSBYGG, NES I ÅDAL
PROSJEKTERINGSFORUTSETNI NGER FOR GEOTEKNIKK

Deres ref.: Vår ref.: Dato:
Georg F. Myhre 18049/bali rev. 1: 13.02.2019

1 INNLEDNING

Civil Consulting AS er engasjert som geoteknisk rådgiver (RI G) av Handelsbygg Holding AS i forbindelse
med etablering av et næringsbygg på Nes i Ådal. Bygget er et en-etasje forretningsbygg for dagligvare.
Figur 1 viser planområdet som ligger der Østsideveien møter Valdresvegen (E16).

Figur 1: Planområde. Aktuell tomt er vist med rød markering.
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I henhold til tegning fra Handelsbygg er planlagt fotavtrykk for det nye bygget 1300 m2. Figur 2 viser
situasjonskart.

Figur 2: Situasjonskart.

2 GEOTEKNI SK PROSJEKTERING

2.1 Regelverk

Gjeldende regelverk legges til grunn for prosjekteringen, og for geoteknisk prosjektering gjelder
dermed:

ü N S-EN 1990-1:2002 +A1:2005 + NA:2016 (Eurokode 0),
ü N S-EN 1991-1:2002 + N A:2008 (Eurokode 1),
ü N S-EN 1993-5:2007 + N A:2010 (Eurokode 3, del 5),
ü N S-EN 1997-1:2004 + A1:2013 + N A:2016 (Eurokode 7),
ü N S-EN 1998-1:2004 + A1:2013 + N A:2014 (Eurokode 8),
ü N S-EN 1998-5:2004 + N A:2014 (Eurokode 8),
ü N S3458 Komprimering – Krav og utførelse,
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ü N S 8141 Vibrasjoner og støt, utgave av 2012. Måling av svingehastighet og beregning av
veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk,

ü TEK 17.

I tillegg, og i den grad de er relevante, anbefales følgende veiledninger og håndbøker benyttet:

ü Statens vegvesen (SVV), Håndbok V220, Geoteknikk i vegbygging,
ü RI F-Veilederen, Dimensjonering for jordskjelv, september 2010,
ü Veiledning til TEK 17.

2.2 TEK 17 § 7, Sikkerhet mot naturpåkjenninger

I henhold til TEK 17 § 7 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås
tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, stormflo og
skred).

I følge N VE atlas er maksimal vannstandsstigning i elven Begna 8 m. I sør har elven tilsig fra innsjøen
Sperillen. Vannspeilet i Sperillen ligger ca. 150 moh (variabelt). Tidligere utførte grunnundersøkelser i
området viser at terrengkoten ligger omkring +160 der byggprosjektet er planlagt. Det er derfor lite
sannsynlig at det aktuelle prosjektet vil påvirkes av stormflo/flo.

Det er ikke registrert forekomst av kvikkleire i området. Området ligger ikke innenfor kartlagte fare-
eller aktsomhetsområder for skred. Det er heller ingen kjente skredhendelser i nærområdet. Området
ligger under marin grense, men angis av N GU som areal med liten eller ingen marin påvirkning. Det er
derfor lite sannsynlig at det forekommer marine avsetninger i området. Det er ingen skråninger eller
skjæringer som tilsier risiko for skred i området. Skråningen ned mot Begna ligger med en
gjennomsnittlig helning på ca. 1:2 og har god sikkerhet mot skred selv ved erosjon i skråningsfot. Det
er derfor lite sannsynlig at flom/skred/stormflo kan påvirke prosjektet.

Figur 3: Løsmassekart med angivelse av marin grense (NGU).
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Prosjekteringen og utførelsen av arbeidene skal sikre at det er tilstrekkelig sikkerhet i alle faser.

2.3 TEK 17 § 10, Konstruksjonssikkerhet

I henhold til TEK 17 § 10.1 vil forskriftens minstekrav til personlig og materiell sikkerhet være oppfylt
dersom det benyttes metoder og utførelse etter Norsk Standard (altså Eurokoder).

TEK 17 § 10.2 angir at:

Veiledningen til TEK 17 angir videre at:

Da det legges til grunn en prosjektering basert på Eurokodene (N S-EN) som angitt i punkt 2.1 vil TEK 17
§ 10 være ivaretatt.

2.4 Geoteknisk kategori

N S-EN 1997-1:2004+A1:2013+N A:2016 stiller krav til prosjektering ut fra tre ulike geotekniske
kategorier. Valg av kategori gjøres ut fra standardens punkt 2.1 ”Krav til prosjektering”.

Det er forutsatt at bygget skal direktefundamenteres på stedlige masser (sand og grus). Dette er en
konvensjonell metode uten unormale risikoer.

Med dette som grunnlag velges følgende overordnet krav til prosjektering:

ü Fundamentering Geoteknisk kategori 2

Prosjektering av konstruksjoner i geoteknisk kategori 2 bør normalt omfatte kvantitative geotekniske
data og analyse. Rutinemessige prosedyrer for felt- og laboratorieprøving og for prosjektering og
utførelse kan brukes for prosjektering.

2.5 Konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC)

N S-EN 1990:2002+A1:2005+N A:2016 definerer byggverks plassering med hensyn til konsekvensklasse
og pålitelighetsklasse (CC/RC). Konsekvensklasser er behandlet i standardens tillegg B i tabell B1
(informativt), mens veiledende eksempler på klassifisering av byggverk i pålitelighetsklasser er vist i
nasjonalt tillegg NA (informativt), tabell N A.A1 (901).

I denne tabellen er grunn- og fundamenteringsarbeider splittet i følgende to alternativer:

ü Kompliserte tilfeller,
ü Enkle og oversiktlige grunnforhold.

Det aktuelle prosjektet innebærer et forretningsbygg som i henhold til tabell N A. A1 (901) plasseres i
pålitelighetsklasse 2. Grunnforholdene er oversiktlige og enkle.
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For geoteknisk prosjektering av prosjektet er det valgt følgende konsekvens-/pålitelighetsklasse:

ü Fundamentering CC/RC = 2

2.6 Kvalitetssystem

N S-EN 1990:2002+A1:2005+N A:2016 krever at ved prosjektering av konstruksjoner i pålitelighetsklasse
2, 3 og 4 skal et kvalitetssystem være tilgjengelig. Civil Consulting har et kvalitetssystem som
tilfredsstiller kravene i byggesaksforskriften, og kravet er derfor ivaretatt.

2.7 Prosjekterings- og utførelseskontroll

N S-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 gir videre føringer for krav til omfang av prosjekteringskontroll
og utførelseskontroll avhengig av pålitelighetsklasse. Dette innebærer i henhold til tabell N A.A1 (902)
og N A.A1 (903) at det for prosjekteringskontroll av geotekniske arbeider kan forutsettes en
prosjekteringskontrollklasse PKK2 for fundamenteringsarbeidene.

For prosjektering av fundament gjelder dermed at det utføres egenkontroll (”DSL 1”), intern
systematisk kontroll (DSL 2) og i tillegg utvidet kontroll (DSL 3) . I henhold til standarden kan
prosjekteringskontrollklasse PKK2 begrenses til en kontroll av at egenkontroll og intern systematisk
kontroll er gjennomført og dokumentert av det prosjekterende foretaket.
For utførelsen gjelder at det skal utføres egenkontroll (I L 1), intern systematisk kontroll (IL 2) og i tillegg
utvidet kontroll (IL 3). I henhold til standarden skal utvidet utførelseskontroll i utførelseskontrollklasse
U KK2 bekrefte at egenkontroll og intern systematisk kontroll er gjennomført og dokumentert av det
utførende tiltaket.

2.8 Tiltaksklasse iht. Plan og Bygningsloven

I henhold til tabellen i veiledningen for byggesaker utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet vurderes
det at prosjektet faller inn under tiltaksklasse 2 for geotekniske arbeider. Dette begrunnes med at
anlegget er plassert i pålitelighetsklasse 2 og at grunnforholdene er enkle. Det vises til avsnitt 2.5 og
Tabell 1.

Tabell 1: Kriterier for tiltaksklasseplassering for prosjektering i Veileder for Byggesak (DiBK)

3 TOPOGRAFI OG GRUNNFORHOLD

COWI Norge AS har tidligere utført grunnundersøkelser i området som vurderes å være dekkende for
dette prosjekt, se ref. [1].
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3.1 Topografi

Ved innmåling av tidligere utførte borpunkter er det registrert en terrengkote omkring +160.

3.2 Utførte grunnundersøkelser

De foreliggende grunnundersøkelsene er utført i forbindelse med planlegging av VA-anlegg og er derfor
ikke ført dypere enn 10 m under terreng. Sonderingene er dermed avsluttet i nivå med elva.
Totalsonderingsdiagrammene for samtlige boringer indikerer at det er friksjonsmasser i området. Det
henvises til ref. [1] for detaljert informasjon om grunnundersøkelsene. Nærmeste totalsondering (3) er
vist på figur 5. Det vises til figur 3 for plassering av totalsonderingen.

Figur 4: Planområdet med tidligere utførte grunnundersøkelser.

3.3 Dybder til berg

Det ble boret ned til 10,2 m dybde ved borpunkt 3 uten å treffe berg. Berg ble heller ikke truffet i noen
av de andre boringene i området. Samtlige boringer ble utført ned til 10 m dybde.

3.4 Løsmasser

I henhold til løsmassekart fra N GU består løsmassene i området av breelvavsetning over tykk morene,
se Figur 4. Breelvavsetning består normalt av sandig og grusig materiale.
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Figur 5: Løsmassekart fra NGU.

Ca. 300 sør for borhull 3 ble det tatt opp en prøveserie ved borhull 2. Prøveserien viser sand med noe
fingrus fra 0-5 m dybde. Totalsonderingsdiagrammet for borhull 2 ligner på det for borhull 3. Det antas
derfor at de øverste meterne på den aktuelle tomten består av sand med grus, se figur 5. Fra 4,5 m
dybde virker det som at løsmassene overgår fra sand og grus til silt med innslag av sand ned til avsluttet
sondering.

Figur 6: Totalsonderingsdiagram for borpunkt 3.
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3.5 Grunnvannstand

Tidligere installerte hydrauliske piezometere med spissdybder 5 m og 6 m, et stykke bort fra aktuelt
område, var begge tørre når de ble avmålte. Da grunnundersøkelser viser at det er friksjonsmasser i
området er det nærliggende å anta at grunnvannstanden vil ligge på den samme nivået som i elven
Begna (ca. kote +150).

3.6 Forurensningssituasjon

Dette notatet omhandler ingen forhold knyttet til miljøteknisk rådgivning.

4 JORDSKJELV

Basert på grunnundersøkelsene konkluderes det med at grunntypen er type C. Det vises til figur 6.

Figur 7: Grunntyper (utsnitt av NS-EN 1998, NA.3.1.2)

Figur 7 beskriver anbefalte elastiske responsspektre for ulike grunntyper. I følge denne tabellen blir
forsterkningsfaktor for grunntype C lik 1,4.

5 NABOFORHOLD

Av byggverk er det to villaer og noe som ser ut til å være et lagerbygg/garasje nær det aktuelle
byggeprosjektet. Det skal ikke utføres noe grunnarbeid som utgjør risiko for skader på eksisterende
byggverk.

Figur 8: Elastisk respons-spektrum (utsnitt av NS-EN 1998, NA.3.3)
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6 KABLER OG LEDNINGER

Kabel- og ledningskart er ikke innhentet i forbindelse med dette notatet. Påvisning, flytting eller
midlertidig omlegging av kabler og ledninger må planlegges og utføres av entreprenør før oppstart av
grunnarbeider.

7 FUNDAMENTERINGSARBEIDER

Etter opplysninger fra utbygger er det planlagt å direktefundamentere byggene på ringmur med såler
med bredde 60-100 cm, og punktfundamenter på 120x120 til 240x240 cm. Vi har ikke kjennskap til
nedgravingsdybden av fundament. I beregningene har vi antatt denne til 0,5 m.

7.1 Bæreevne

For vurdering av bæreevne er det blitt brukt erfaringstall for jordparametere tatt fra Håndbok V220,
Geoteknikk i vegbygging. Tabell 2 viser de parametere som er blitt brukt.

Tabell 2: Jordparametere for løst lagret sand (ref. Håndbok V220).

Friksjonsvinkel f 'k = 33°

Attraksjon a = 5 kN/m2a
Tyngdetetthet g = 17,0 kN/m³

Det er antatt at bygget vil bli fundamentert på såler over et lag av forsterkningsmateriale, antageligvis
sprengstein. Sprengsteinsmassene skal komprimeres iht. NS 3458 med normal Komprimering.

Partialfaktor for bæreevneberegningene settes til 1,25 iht Eurokode 7.

Grunnens bæreevne er avhengig av flere faktorer:

ü Overlagringshøyde D,
ü Effektiv tyngdetetthet til massene ’
ü Momenter eller horisontallaster som gir en ruhet rb

ü Effektiv bredde på fundamentet B0 (avhengig av B og rb)
ü Partialfaktor M

ü Attraksjon i massene

Tillatt grunntrykk i ULS er en verdi som skal være lavere eller lik den maksimale bæreevnen under
fundamentet. Denne skal ta høyde for setningene som er forventet under fundamentlastene.

Vi har ingen kjennskap til horisontallastene som vil være gjeldende for de forskjellige fundamentene.
Det er derfor gjort beregninger med rb = 0 og rb = 0,5. Nedgravingsdybden er satt til 0,5 m i
beregningene.

Basert på dette blir bæreevnen som vist i tabell 3 og 4.

Tabell 3: Fundamentdimensjoner og bæreevne for stripefundament.

Stripefundament, bredde (cm) Bæreevne ‘v (kN/m2), rb = 0 Bæreevne ‘v (kN/m2), rb = 0,5
60 250 120
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100 300 140

Tabell 4: Fundamentdimensjoner og bæreevne for punktfundament.

Punktfundament, (cm x cm) Bæreevne ‘v (kN/m2), rb = 0 Bæreevne ‘v (kN/m2), rb = 0,5

120 x 120 320 150
240 x 240 460 200

For stripefundamenter anbefaler vi som et utgangspunkt å benytte et tillatt grunntrykk i ULS
(bruddgrensetilstand) på 230 kN/m2 for rb = 0 og 100 kN/m2 for rb = 0,5.

På punktfundament anbefaler vi som et utgangspunkt å benytte et tillatt grunntrykk i ULS
(bruddgrensetilstand) på 250 kN/m2 for rb = 0 og 120 kN/m2 for rb = 0,5.

Disse forutsetningene må kontrolleres når detaljer og lastbildet er på plass.

7.2 Setninger

Setningsberegninger er utført iht. Håndbok V220. For beregning av setninger er det antatt m = 150 i
sanden.

Med tillatt grunntrykk 230 kN/m2 (ULS) og opptredende last 160 kN/m2 (SLS) på stripefundament, og
tillatt grunntrykk på 250 kN/m2 (ULS) og opptredende last 170 kN/m2 (SLS) på punktfundament viser
beregningene at setningene vil bli 2,5-3,5 cm.

8 PLAN FOR KONTROLL OG OVERVÅKNING I BYGGEFASEN

Entreprenøren skal føre kontroll med grunnarbeidene og dokumentere utførelsen.

9 REFERANSER

[1] Nes i Ådal VA. Datarapport geotekniske grunnundersøkelser. Oppdragsnummer A104910
Dokumentnummer A104910-RAP-RIG-010. Versjon 1.0. Datert 18.12.2017.
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1 Innledning og bakgrunn

Handelsbygg AS ønsker å etablere en forretning/ dagligvarebutikk på 1.300 m² i Nes i Ådal ,

Ringerike kommune , supplert med 1.700 m² handel . I den forbindelse er COWI bedt om å

utarbeide en trafikkanalyse som belyser de trafikale konsekvensene ve d etablering av butik-

ken.

Figur 1 - 1 Planområdets plassering i Nes langs E16. Kartgrunnlag : f inn.no.

Dagligvarebutikken /handel skal etableres ved krysset E16 (Ådalsveien) x Østsideveien. Plan-

området får bilatkomst fra Østsideveien .

Figur 1 - 2 Planområdet ligger ved krysset E16 x Østsideveien. Kartgrunnlag : f inn.no.

Langs Østsideveie n nord for planområdet finnes et område regulert til 45 boliger (vedtatt i

1982). Det er p å nåværende tidspunkt ikke planer om å etablere bebyggelse på området, og

derfor ses det bort fra trafikk som vil genereres av eventuelle fremtidige boliger i denne t ra-

fikkanalysen.
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2 Eksisterende forhold

E16 /Ådalsveien forbi planområdet er en tofeltsvei med fartsgrense på 50 km/t. Østsideveien

er en relativt smal tofeltsvei. Rett nord for krysset med E16 økes fartsgrensen i Østsideveien

fra 50 til 60 km/t.

Krysset E16 x Østsideveien er regulert med vikeplikt for trafikken fra Østsideveien. Det er

etablert trafikkøy i Østsideveien. Det er ikke venstresvingefelt eller trafikkøy på E16.

Sør for krysset er det atkomst til to boliger via en smal jord - /grusvei. De t finnes ikke tel-

linger av trafikk som genere res fra de to boligene. Derfor vurderes trafikken på bakgrunn av

PROSAMs rapport 137: Turproduksjon for boliger i Oslo og Akershus. Turproduksjonen s om

anvendes er for en bolig mer enn 20 km fra Oslo med fire be boere i husstanden. En s lik bolig

genererer opp til 8,6 bilturer per virkedøgn. Rapporten dekker prinsipielt ikke Ringerike kom-

mune , men turproduksjonsfaktoren benyttes siden det ikke finnes liknende analyser av tur-

generering for området. Det er u ansett ku n snakk om to boliger, slik at en annen turgenere-

ring sfaktor reelt ikke vil ha betydning for analysens resultater.

Trafikkmengde for veiene inn mot krysset sees i tabellen under.

Tabell 2 - 1 Eksisterende trafikkmengder i krysset E16 x Østsideveien.

Vei ÅDT % tunge År Kilde
E16 2.800 13 2017 NVDB
Østsideveien 316 9 2018 Ringerike kommune
Boliger sør for E16 18 (VDT) 0 - Beregnet

Det er i dagens situasjon ikke problemer med trafikkavviklingen i krysset, og det er ikke

gjennomført kapasitetsberegninger for nåværende situasjon. Beregnet makstimetrafikk gjen-

nom krysset i eksisterende situasjon finnes i vedlegg.

E16 er en mye anvendt vei i forbindelse med kjøring til og fra hytte og ferieområder. Dermed

kan trafikkmengden på denne typer dager være høyere enn angitt i tabellen. Det bør ikke di-

mensjoneres for trafikale situasjoner som kun oppstår få ganger i året, og det gjennomføres

ikke analyser av forholdene for feriereisedager med størst belastning.

2. 1 Myke trafikanter

Det finnes i dagens situasjon gang - og sykkelvei langs nordsiden av E16. Det finnes ikke

gangfelt på tvers av Østsideveien, men på bakgrunn av den relativt lave trafikkmengde n vur-

deres dette ikke problematisk.

Det er ikke fasiliteter for myke trafikanter i Østsideveien. Med en årsdøgntrafikk på ca. 300

kjøretøy pr døgn vurderes det som akseptabel t at myke trafikanter deler veien med biltrafik-

ken på tross av en relativt høy fartsgrense på 60 km/t .

2. 2 Kollektiv trafikk

Det finnes busstopp rett øst for planområdet. Kollektivbetjeningen i området er begrenset

med få avganger per dag som særlig er rettet mot skolebarn . Planområdet ligger i et område
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som generelt er preget av bilbruk og hvor kollektivtrafikken utgjør en liten del av det totale

transport arbeidet.

2. 3 Trafikkulykker

I perioden 1.1.2008 – 1.7.2018 er ikke registrert ulykker i krysset E16 x Østsideveien eller i

Østsideveien forbi planområdet. Det er i 2010 registrert en trafikkulykke på E16 ved bensin-

stasjonen ca. 180 m øst for krysset. Det er e n ulykke som involverte en motorsykkel og en

personbil, som skjedd e ved avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning. 1 person

ble alvorlig skadd, og 1 person kom lettere til skade.

Ulykkesbildet tyder ikke at det er trafikksikkerhetsmessige pro blemer i krysset eller på strek-

ningen rundt planområdet.

3 Utbyggingsplaner og ny trafikk

3. 1 Dagligvarebutikk

Det etableres en dagligvarebutikk på 1.300 m². Som grunnlag for beregning av ny trafikk

vurderes tall fra PROSAM rapport 121: Turproduksjonstall for dagligvarebutikker .

Tabell 3 - 1 Trafikkgenerering for dagligvarebutikker. PROSAM rapport 121.

Bilturer per virkedøgn per 100 m²
Gj.snitt, butikker med mer enn 1.000 m² salgsareal 109
Min., butikker med mer enn 1.000 m² salgsareal 64
Maks., butikker med mer enn 1.000 m² salgsareal 132

Nes i Ådal er et område hvor befolkningstettheten er lav 1 og det bor svært få mennesker her

i dagens situasjon .

Tabell 3 - 2 Befolkningstall for Nes i Ådal. Ringerike kommune.

Grunnkretser Folketall 2015
Lindelia 36
Vestre Nes 247
Østre Nes 137
Skagnes 78
Totalt 498

Dermed bør trafikkgenerering fra PROSAM - rapporten ikke benyttes direkte til trafikkanaly-

sen, siden PROSAM - analysene er gjennomført i områder med høyere befolkningstall. Lokal-

befolkningen i området kan ikke i s e g selv generere vesentlig trafikk. I nnkjøpsmuligheter i

Nes i Ådal og det omkringliggende området er dog svært begrenset, og det må derfor vurde-

res at en stor an del av befolkningen vil kjøre til Nes i Ådal og besøke den nye dagligvarebu-

tikken.

1 Ringerike kommune, kommuneplanens arealdel, 2016
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Nes i Ådal ligger r ett ved fylkesgrensen til Oppland. Også i O ppland omkring fylkesgrensen er

det begrensede innkjøpsmuligheter , eller kun små butikker med begrenset utvalg . Dagligva-

rebutikken i Nes vil derfor også tiltrekke kunder fra Oppland.

E16 er en typisk ferie - og fritidsrute, for eksempel som forbindelse mellom hovedstadsområ-

det og hytteområdene ved Nes og lengre mot nord. Dagligvare butikken er plassert direkte

ved E16 og sammen med en veikro og en bensinstasjon. Nes i Ådal ligger ca. 2 timer s kjø-

r ing fra Oslo - området og dermed et hensiktsmessig sted å ta pause på en tur til fjell eller

hytte. Det vurderes derfor at mange av de som ta r pause i Nes vil kombinere en pause med

innkjøp. Siden butikken er plassert rett ved E16 vil en del av trafikken og så benytte mulighe-

ten til å handle dagligvare r på vei til hyttetur.

Med basis i dette foretas grove vurderinger av trafikkgenerering en . Ders om et antall perso-

ner svarende til ca. 25 % av befolkningen i området daglig handler i dagligvarebutikken, ge-

nereres daglig ca. 250 bilturer. D enne prosentdelen inkluderer personer som besøker hytter

mv. i området. Fra Oppland vurderes ca. 50 daglige besøk. Det er grovt sett vurdert at fri-

tidstrafikken vil bidra med et antall besøk som tilsvarer antallet av lokale besøkende . Det

vurderes at dette er en konservativ betraktning slik at kapasitetsberegningen er robust.

Tabell 3 - 3 Grov vurdering av antall besøk til dagligvarebutikk.

Type Antall besøk Bilturer
Lokalbefolkning Buskerud 125 250
Lokalbefolkning Oppland 50 100
Fritidsrelaterte besøk 175 350
I alt 350 7 00

Dette tilsvarer ca. 54 bilturer per 100 m² dagligvarebutikk.

Det vurderes at benyttet trafikkgenerering er ganske konservativ for de fleste virkedager på

den konkrete lokaliteten. Men situasjonen vurderes å kunne være realistisk for en fredag et-

termiddag, hvor mange loka le kjøper inn, samtidig som at mange kjører til hytt a og andre

fritidsaktiviteter. Det er hensiktsmessig å vurdere en slik situasjon som vil oppstå de fleste

fredager.

Til analysen forutsettes det konservativt at 20% av virkedøgns trafikken til/fra dagligva rebu-

tikken kjører i ettermiddagsmakstimen. Dette tilsvarer 140 bilturer i makstimen ( 70 til butik-

ken, 70 fra butikken).

Det er usikkert hvordan trafikken til og fra planområdet i fremtiden vil fordele seg. Det er på

bakgrunn av trafikkmengde og tyngde av bebyggelse vurdert en trafikkfordeling som vist i

figuren under.



6 NY DAGLIGVAREBUTIKK I NES I ÅDAL, TRAFIK KANALYSE

http://projects.cowiportal.com/ps/A115704/Documents/03 Pr osjektdokumenter/Trafikkanalyse dagligvarebutikk i Nes i Ådal.DOCX

Figur 3 - 1 Forutsatt fordeling av trafikk til/fra dagligvarebutikken. Kartgrunnlag Finn.no

For å unngå dobbeltregning av trafikk vurderes det at 25 % av trafikken generert av daglig-

varebutikken er eksisterende turer som tidligere har vært gjennomgående på E16, men som

nå kjører til dagligvarebutikken. Dvs. at det fjernes en mindre del av den gjennomg ående

trafikken i E16.

3. 2 Handelsområde

Det etableres også handel med et areal på 1.700 m². Det er på nåværende tidspunkt ikke

avklart hvilken type handel som vil bli etablert. Det tas utgangspunkt i plasskrevende han-

del, for eksempel byggevarehandel. Ifølge PROSAM rapport 167, Turproduksjonstall for

arealekstensive Handelskonsepter, genererer byggevarehandel mellom 6 og 35 bilturer per

100 m² salgsareal per virkedøgn.

Det er komplekst å vurdere hvor mye trafikk som genereres av handelsområdet. Siden det

ikke er kjent hvilken type handel som etableres , bør det forutsettes at hele arealet er salgs-

areal til beregningen . Utbygger opplyser at det er usikkert hvor stor del av området som be-

bygges. Som for dagligvarebutikken gjelder det faktum at handelen vil ligge i et lavt befolket

område med begrenset kundegrunnlag. Til gjengjeld vil beboere og eiere av fritidshus i om-

rådet være villige til å kjøre lengre distanser til handel av denne type enn i tettere befolkede

områder. Samlet vurderes det at en turproduksjon på mellom 6 og 15 turer per 100 m² vil

være hensiktsmessig i dette området – dvs. en del lavere enn genereringen av de mest

travle handelsområder. Dette intervallet medfører en turgenerering på mellom 102 og 255

turer per virkedøgn.

Det gjennomføres kapasitet sberegninger p å bakgrunn av 15 turer per 100 m² , dette er et

grunnlag som anses å være konservativt og vil dermed sikre en robust trafikkanalyse.

Kapasitetsberegningen gjennomføres for en periode med stor belastning, for eksempel en

fredag ettermiddag, og derfor vurd eres det at 20 % av trafikk en foregår i makstimen.

Samlet tilsvarer dette ca. 5 0 bilturer i makstimen (dvs. 25 turer til og 25 fra handelsområ-

det) ut over trafikken til og fra dagligvarebutikken .
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4 Trafikale forhold

Trafikkavviklingen i krysset Ådalsveien x Østsideveien beskrives på bakgrunn av H CM 2010

metoden, se tabellen under.

Tabell 4 - 1 Definisjon av servicenivå (HCM 2010)

Servicenivå Beskrivelse Middelforsinkelse
[sek.]

Vikeplikt

A Ne sten ingen forsinkelse <10

B Begyn n ende forsinkelse 10 - 15

C Lite forsinkelse 15 - 25

D No en forsinkelse 25 - 35

E Stor forsinkelse 35 - 50

F Meget stor forsinkelse >50

Servicenivå A - C betegner en tilfredsstillende trafikkavvikling i et kryss, mens det ikke bør

planlegges etter servicenivå D, E og F.

4. 1 Trafikale forhold etter utbygging

Dagens trafikkmengde i krysset er fremskrevet til år 2030 (åpningsår +10 år) på bakgrunn

av opplysninger fra programmet EFFEKT.

Til den fremskrevne trafik ken legges det til trafikkmengden som beskrevet i avsnitt 3 .

I forbindelse med etablering av dagligvarebutikk /handel fjernes eksisterende bygg fra plan-

området. Det vurderes at e ksisterende trafikk i Øs tsideveien reduseres med 2 tur er i maksti-

men fra eksisterende bolig og 3 turer i makstime fra eksisterende garasjeanlegg . Ved ned-

leggelse av garasjen kan antall tunge kjør etøy i Østsideveien reduseres i forhold til dagens

situasjon. Dette kan forbedre tryggheten for særlig myke trafikanter.

Trafikken som genereres av dagligvarebutikken i makstimen vil være lette kjøretøy , så antall

tunge kjøretøy økes ikke som følge av den nye dagligvarebutikken. Dagligvarebutikken vil

generere noe tung trafikk fordelt ut over virkedøgnet i forbindelse med varelevering, men det

vil være snakk om 0 - 1 tunge kjøretøyer per time.

Det forutsettes til beregningen at trafikken til og fra handelsområd et fordeler seg på samme

måte som trafikken til dagligvarebutikken. Det antas at andelen tunge kjøretøy ved handels-

området kan være noe større enn for dagligvare, men dette avhenger av type handel. Tunge

kjøretøy vil antakelig ikke først og fremst belaste veinettet i største time på ettermiddag, an-

del tunge kjøretøy i Østsidevegen mot krysset med E16 settes dermed til 5 %.

Trafikalt grunnlag for kapasitetsberegningen for en ettermiddagsmakstime finnes i vedlegg.

Kapasitetsberegningen viser at trafikken kan avvikles hensiktsmessig i en makstime.
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Tabell 4 - 2 Servicenivå for krysset Ådalsveien x Østsideveien i ettermiddagsmakstime i 2030 med

utbygging av planområdet.

Veinavn Servicenivå
E16 vest A
E16 øst A
Østsideveien A
Boliger sør for E16 A

Mengden g jennomgangstrafikk i Østsideveien er svært lav (22 kjøretøy per retning i maksti-

men i 2030 ), og det vil ikke være problemer med å avvikle trafikken fra planområdet til Øst-

sideveien. Forbindelsen mellom planområdet og Østsideveien kan derfor utformes etter gjel-

dende krav til avkjørsler uten særlige fremkommelighetstiltak.

4. 2 Trafikksikkerhet

Det vurderes at den økte trafikkmengden ikke vil medføre problemer trafikksikkerhetsmes-

sig. Selv om det er snakk om en stor prosentvis økning i trafikken , er mengden fortsatt be-

grenset og trafikken avvikles uten problemer eller vesentlige forsinkelser.

Øk t trafikkmengde kan medføre økt risiko for ulykker dersom det oppstår lange ventetider

for trafikantene. I en slik situasjon kan noen trafikanter velge en mer risikovillig kjøremåte.

D ette er ikke tilfellet i forbindelse med utbygging av planområdet.

Ådals veien x Østsideveien

Østsideveien er koblet til Ådalsveien i yttersiden av en myk kurve. Dette medfører at over-

siktsforholdene for trafikanter fra Østsideveien er gode , og en grov oppmåling på internett -

kart viser at kravene til sikt fra sideveien i en 50 km/t sone jf. Statens vegvesens håndbok

N100 overholdes uten problemer . Når fremtidig butikk i planområdet er satt i drift bør det

sikres at det ikke etableres reklameskilt eller lignende langs gs - veien langs Ådalsveien på en

slik måte at sikten fra Østsid eveien reduseres.

Statens vegvesens håndbok V121 Geometrisk utforming av veg - og gatekryss, avsnitt 3.3

angir når venstresvingefelt bør etableres i et kryss. Med de beregnede trafikkmengdene med

høy turgenerering til/ fra handelsområdet og eksisterende fart sgrense i Ådalsveien på 50

km/t er det ikke behov for venstresvingefelt i krysset.

Avsnitt 3.4 i samme håndbok angir behov for høyresvingefelt. Med de beregnede trafikk-

mengdene og fartsgrense i Ådalsveien på 50 km/t er det ikke behov for høyresvingefelt i

krysset.

T rafikken i krysset skal kun økes noen få prosent i 2030 - situasjonen før trafikkmengden når

et nivå der det ifølge Håndbok V121 kan være relevant å etablere venstresvingefelt. Men d et

bemerkes jf. avsnitt 3 at kapasitetsberegningene er foretatt på et konservativt grunnlag , og

derfor er konklusjonen av trafikkanalysen at svingefelt ikke er nødvendig .

Atkomst til planområdet

Atkomsten mellom plan området og eksisterende infrastruktur bør utformes slik at to kjøretøy

kan kjøre forbi hverandre. Dette sikrer en god avvikling av trafikken og minimerer risikoen

for ulykker .
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Oversiktsforholdene fra atkomsten langs Østsideveien vurderes å være tilstrekke lige. Års-

døgntrafikken i Østsideveien vil også etter utbygging av planområdet være under 2.000 kjø-

retøy, og atkomst til planområdet kan derfor utformes som avkjørsler. I 50 km/t sone er

krav til sikt fra avkjørsler 45 m og ved 60 km/t er kravet 2 60 m . Grov e oppmålinger på inter-

nett - kart viser at dette er overholdt for planlagte atkomster .

Ved utkjøring fra parkeringsplassen har bilistene fra planområdet vikeplikt for trafikken i Øst-

sideveien. Det anbefales at dette tydeliggjøres i utforming av tilslutningene, for eksempel

ved bruk av nedsenket kantstein eller avvisende dekke på parkeringsom rådet.

Som i krysset med Ådalsveien skal det i driftssituasjonen sikres at sikten fra tilslutningene til

Østsideveien ikke blokkeres av reklameskilt mv.

4. 3 Myke trafikanter

Antall personer som går til og fra planområdet vil sannsynligvis være relativt begrens et. I

Ådalsveien finnes det i dagens situasjon en god gang - /sykkelvei som leder fotgjengere frem

til planområdet. Muligheten for en forbindelse mellom gs - veien og planområdet for fotgjeng-

ere kan vurderes , slik at fotgjengerne ikke må gå via Østsideveien el ler krysse et gressareal.

Trafikk mengden i krysset Ådalsveien x Østsideveien øke r i forbindelse med nybygg på plan-

området.

Jf. Statens vegvesens håndbok N100 avsnitt D2.5.1 bør gangfelt etableres ved fartsgrense

40 og 50 km/t dersom:

› Antall fotgjengere > 20 og antall kjøretøy > 200 i dimensjonerende time

› Antall fotgjengere > 10 og antall kjøretøy > 800 i dimensjonerende time

Antall kjøretøy vil i Østsideveien ved krysset ved E16/Ådalsveien være under 200 i dimensjo-

nerende time (makstime ettermiddag) med utbygging av både dagligvarebutikk og handel .

Det foreligger ikke tellinger av fotgjengere, men det vurderes at antall fotgjengere er så lavt

at det ikke er behov for gangfelt på tvers av Østsideveien. D et vurderes derfor å fortsatt

være akseptabel t at fotgjengere krysser i eksisterende kryssutforming.

Kryssingsbehov et på tvers av Ådalsveien i selve krysset vil være svært begrenset siden fot-

gjengere vil krysse til gs - veien på nordsiden av Ådalsveien så fort som mulig. Det er derfor

kun gående til bo ligene sør for Ådalsveien som vil krysse i selve krysset, og omfanget er der-

med ganske begrenset. Derfor vurderes tiltak her ikke å være nødvendig.

Det finnes ikke fasiliteter for fotgjengere i Østsideveien . Ringerike kommune har i brev fra

Samfunn Utbyggi ng til Miljø - og arealforvaltningen 13.08.2018 ønsket at eksisterende gs - vei

" må forlenges inn kommunal vei og forbi utbyggingsområdet " . Selv om trafikkmengden i

Østsideveien øker i forbindelse med utbygging av planområdet vil både trafikkmengde og

fotgje ngerantall fortsatt være lavt. Sør for planområdet vil det på en kort strekning være opp

til 1 9 0 kjøretøy i makstimen, og nord for planområdet rundt 80 kjøretøy i makstimen.

2 Statens vegvesen håndbok N100 avsnitt D.1.4.2.
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Dagligvarebutikken vil muligvis generere flere fotgjengerturer, men etablering av fortau

langs planområdet i Østsideveien vil ikke være relevant for disse fotgjengerne. Disse fot-

gjengerne vil gå direkte inn på planområdet som vist i figuren under. I planområdet vil det

etableres løsninger som leder fotgjengerne hensiktsmessig frem til inngangsdører.

Figur 4 - 1 Atkomst til planområdet for myke trafikanter. Kartgrunnlag finn.no.

En eventuell gs - vei vil kun være relevant for de fotgjengere som går mellom Østsideveien

nord for planområdet til Nes vest for Begna. Dette antallet økes ikke som følge av etablering

av nye funksjoner på planområdet. Fotgjengere som har mål øst for Østsideveien vil eventu-

el t krysse via planområde og veikro en , siden denne forbindelsen er kortere enn å gå langs

Østsideveien og E16.

På bakgrunn av den begrensede bebyggelse n langs Østsideveien nord for planområdet vur-

deres antallet av fotgjengere som vil gå langs planområdet i Ø stsideveien til å være svært

lavt . Dersom fotgjengerne føler seg utrygge ved å gå langs Østsideveien kan de evt. gå via

planområdet, hvor bilenes hastighet vil være svært lav. Dermed vurderes det ikke nødvendig

å etablere gs - vei langs Østsideveien som følg e av etablering av nye funksjoner på planområ-

det.

5 Konklusjon og anbefaling

Trafikkanalysen viser at det ikke vil være kapasitetsproblemer i kryss og veinett omkring

dagligvarebutikken i 2030. Utformingen av k rysset Ådalsveien x Østsideveien kan derfor be-

holdes som i dag , og atkomst mellom planområde t og eksisterende veinett bør utformes et-

ter gjeldende krav.

Det vurderes ikke trafikalt nødvendig å etablere gangfelt i Østsideveien forbi planområdet på

grunn av begrensede trafikkmengder og lavt antall fo tgjengere. Det vurderes at det ikke er

relevant å etablere fasiliteter for myke trafikanter i Østsideveien nord for planområdet.

Dersom det på et senere tidspunkt besluttes å utbygge med boliger langs Østsideveien

lengre mot nord bør boligutbygger gjennomf øre nye trafikktellinger i Østsideveien og E16

samt utarbeide en ny trafikkanalyse som viser konsekvensene ved etablering av nye boliger.
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6 Vedlegg

6. 1 Trafikkmengder og kapasitetsberegninger

I dette avsnittet vises beregnede trafikkmengder. Det er til beregning en forutsatt at maksti-

men utgjør 12% av årsdøgntrafikken for vegnettet forøvrig .

Det er på bakgrunn av bebyggelsestettheten og trafikkmengde vurdert at 45 % av trafikken

fra Østsideveien generert av butikk og handel kjører mot vest og 35 % mot øst. Trafikke n fra

E16 til Østsideveien forutsettes fordelt på samme vis.

Trafikktallene er justert så det er minst et kjøretøy for alle svingebevegelser i krysset. Dette

medfører at 3 kjøretøy kjører til og fra boligområdet sør for E16 i makstimen.

Tabell 6 - 1 Trafikktall i makstime (kjt/time) med eksisterende trafikkmengder uten utbygging

(2018) .

Vei navn Trafikk inn i krysset
E16 vest 171
E16 øst 171
Østsideveien 19
Boliger sør for E16 3

Trafikktallene er f remskrevet til år 2030 på bakgrunn av opplysninger fra programmet

EFFEKT.

Tabell 6 - 2 Trafikktall i makstime (kjt/time) i 2030 uten utbygging.

Veinavn Trafikk inn i krysset
E16 vest 200
E16 øst 192
Østsideveien 22
Boliger sør for E16 3

Trafikktallene fra Tabell 6 - 2 legges til trafikk som generer es av dagligvarebutikk og handel .

Samlet trafikktall for en ettermiddagsmakstime i 2030 med utbygging av planområdet sees i

figuren under.
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Figur 6 - 1 Trafikkmengder i kapasitetsberegning for 2030 med utbygging av planområde. Fordelt

på svingebevegelser. Andel lette (LV) og tunge (HV) kjøretøy er oppgitt.
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Figur 6 - 2 Resultat av kapasitetsberegning for krysset Ådalsveien x Østsideveien i en ettermiddags-

makstime i 2030 med utbygging av planområdet.
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Figur 6 - 3 Detaljert resultattabell for kapasitetsberegning for krysset Ådalsveien x Østsideveien i en

ettermiddagsmakstime i 2030 med utbygging av planområdet .



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 18/1008-25   Arkiv: PLN 445  

 

0605_445 Detaljregulering for Granumlund - 1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

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

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

 

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

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

 

 

Sammendrag 

Detaljregulering for Granumlund skal tilrettelegge for forretning/kontor/tjenesteyting i 

tettstedet Nes i Ådal. Nes i Ådal er i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt som et prioritert 

satsningsområde. Tettstedet har en spredt karakter med sentrumsbebyggelse på begge sider 

av elva Begna og med omkringliggende boligbebyggelse. Planområdet er et fortettingsområde 

innenfor eksisterende tettstedssone. Det ble varslet oppstart av planarbeid 18.06.18. Det kom 

inn 6 uttalelser til planforslaget.  

 

Planen utarbeides som en detaljregulering. Planlagt utbygging gir arbeidsplasser, nytt 

handelstilbud og tilrettelegger for utendørs sosial møteplass for bygdefolk og besøkende. 

Planen vil gi en helhetlig utvikling, strukturering og estetisk oppgradering av området som i 

dag har et rotete preg og er dårlig utnyttet.  

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Bakgrunn 

Planområdet ligger i tettstedet Nes i Ådal, på østsiden av Begna langs E16 (Ådalsveien). E16 

er stamvegen gjennom Valdres til Vestlandet. Nes i Ådal ligger 55 km nord for Hønefoss, og 

er i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt som et prioritert satsningsområde. Tettstedet er et 

tyngdepunkt i dalføret Ådal og betjener derfor et større omland med spredt bebyggelse og 

hytteområder i tillegg til stamvegens gjennomfartstrafikk.  

 



Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av forretning/kontor/tjenesteyting 

med tilhørende parkering og utomhusanlegg, i tråd med føringene i kommuneplan for 

Ringerike. Planområdet har i dagens situasjon et garasjebygg for større kjøretøy/busser og et 

eldre næringsbygg med tilhørende uteanlegg/parkering. Etablert adkomst er fra Østsidevegen. 

Området mellom byggene har gressbakke og løvtre- /krattvegetasjon. Eksisterende lekeplass 

og gressbakke i overgangssonen mot den tilgrensende veikroa og bensinstasjonen er inkludert 

i planområdet.  

 

 
Flyfoto med planområdet avmerket (Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan) 

 

Beskrivelse av saken (planforslaget) 

Planen er utarbeidet som en detaljregulering. Detaljregulering brukes for å følge opp og 

konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens arealdel eller områderegulering. 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt med sentrumsformål. 

 

I korte trekk legger planforslaget opp til kombinert formål forretning/kontor/tjenesteyting 

(BKB1-2) og uteoppholdsareal (BUT). Eksisterende bebyggelse skal fjernes før det kan gis 

tillatelse til ny bebyggelse innenfor det enkelte felt BKB1 og BKB2. Utbygging er planlagt i 

to byggetrinn, hvor felt BKB1 er forutsatt bygget ut først. Dette innebærer at eksisterende 

garasjebygg og arealbruk i felt BKB2 videreføres inntil neste byggetrinn i BKB2 skal 

realiseres. Uteoppholdsarealet omfatter vegetasjon, gangsoner, møteplasser/benker og 

lekeapparat.  

 

Funksjonelle uteanlegg med tydelige kantavgrensninger og robust materialbruk tilpasset alle 

brukergrupper er forutsatt. Definerte gangsoner, innslag av vegetasjon/trær og 

belysningspunkt inngår i anlegget. Varelevering, renovasjon og logistikkareal er plassert på 

nordsiden av forretningsbyggene. Tilrettelagt møteplass med lekemulighet og trygg 

gangforbindelse fra eksisterende gangveg/busstopp langs E16 til inngangsparti og langs 



bebyggelsens fasade mot sør. Området har kjøreadkomst fra Østsidevegen og gangadkomst 

fra eksisterende gangveg langs E16. Østsidevegen er kommunal. 

 

Planen vil gi en helhetlig utvikling, strukturering og estetisk oppgradering av området som i 

dag har et rotete preg og er dårlig utnyttet. Beskrivelse av tiltaket fremgår av vedlagt 

planforslaget med tilhørende beskrivelse.  

 

 
Reguleringsplankart (Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan) 

 

Nøkkelopplysninger 

Forslagsstiller    Handelsbygg AS 

Fagkyndig    Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan 

     Cowi AS (Trafikk- og støyutredning) 

     Civil Consulting AS (Geoteknisk vurdering) 

     SH prosjekt AS (Tekniske anlegg) 

Eieropplysninger   Gnr/bnr 303/20, 303/27 og deler av 303/35 

     Forslagstiller Handelsbygg AS har inngått nødvendige 

     privatrettslige avtaler med aktuelle grunneiere som  

     grunnlag for å fremme detaljregulering for området. 

Arealstørrelse    10,4 daa 

Arealformål    Forretning/kontor/tjenesteyting (BKB1-2) 

     Uteoppholdsareal (BUT) 

     Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Parkering    Parkering i henhold til kommunens parkeringskrav 

Overordnet plan   Kommuneplanens arealdel 2019-2030 

Plantype    Detaljregulering 

Planforslag    Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. 

     gangsbehandling, og består av:  

- Plankart i målestokk 1:1000 

- Reguleringsbestemmelser 



- Planbeskrivelse  

 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

berørte parter i brev 12. juni 2018 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 18. juni 2018, samt på 

kommunens nettsider. Det kom inn totalt 6 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 8.  

 

Juridiske forhold  

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

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

miljø- og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Jordlova 

Det er ikke registrert dyrka eller dyrkbart areal på planområdet.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Ringerike kommune v/enhet utbygging la frem ved varsel om oppstart et krav om at 

eksisterende gang- og sykkelvei langs E16 må forlenges inn på Østsidevegen og forbi 

utbyggingsområdet. Forslagsstiller har gjennomført trafikkanalyse som vurderer at planlagt 

utvikling ikke utløser behov for etablering av gang-/sykkelveg langs Østsideveien. Her 

avventes det en intern avklaring i administrasjonen. Gang- og sykkelveien er ikke tegnet inn i 

plankartet. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

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

infrastruktur. Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir 

fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Planområdet er satt av til senterområde i kommuneplanen. Planlagt utbygging vil styrke 

handels- og tjenestetilbudet og bidra til økt aktivitet i Nes i Ådal. Planområdet er et 

fortettingsområde, hvor utbygging til sentrumsformål er i samsvar med gjeldende føringer og 

målsettinger for stedsutvikling. Planlagt utbygging gir arbeidsplasser, nytt handelstilbud og 

tilrettelegger for utendørs sosial møteplass for bygdefolk og besøkende. 

 

Universell utforming, uteoppholdsareal, grønnstruktur og estetikk 



Universell utforming er lagt til grunn i all planlegging, slik at bebyggelse og anlegg i så stor 

utstrekning som mulig kan benyttes av alle mennesker på en likestilt måte. Langs 

bebyggelsens fasade mot sør skal det avsettes en adkomstsone med bredde min. 1,5 meter 

som skal forbeholdes gående og opparbeides med materialbruk/merking som tydelig skiller 

gangsonen fra øvrig kjøre-/parkeringsareal. Dette for å bedre trafikksikkerheten på området. 

 

For å bidra til folkeliv og aktivitet skal det opparbeides en allment tilgjengelig møteplass med 

grøntanlegg og sitte- og lekemulighet innenfor planområdet (uteoppholdsareal). Planområdet 

omfatter bebygde og private eiendommer uten registrert verdi eller betydning for 

friluftsliv/folkehelse i dagens situasjon. Eksisterende lekeplass tilknyttet eksisterende veikro i 

øst har verdi for barn og unge. Planbestemmelsene stiller krav om at det skal opparbeides en 

allment tilgjengelig møteplass med sitte- og lekemulighet. Kravet kan enten innfris ved at 

eksisterende lekeplass opprettholdes eller ved at tilsvarende lekemulighet blir erstattet i 

forretningsbyggets utomhusanlegg. I tillegg hjemles krav til trafikksikker gangforbindelse fra 

eksisterende gangveg til inngangsparti for forretningsbygg.  

 

Det er hjemlet krav om god estetisk utforming og materialbruk tilpasset omgivelsene og i 

samsvar med den funksjon bebyggelse og øvrige tiltak skal ha. 

 

 
Illustrasjon viser mulig bebyggelse (Handelsbygg Holding AS) 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. Omfanget er beskjedent. 

Noen punkter som bør fremheves: 

 Krav til sykkelparkering er satt til 1,0 plass pr 100 m2 BRA for alle planens formål. 

Dette avviker fra gjeldende parkeringsforskrift i Ringerike kommune hvor kravet er 

satt til 2 sykkelparkering pr 100 m2 BRA. Avviket er argumentert med tettstedet Nes i 

Ådals spredte karakter og at planlagt utbygging vil betjene et større omland, hvor 

sykkeltransport naturlig vil ha et mindre omfang. 

 Byggegrense for nybygg følger formålsgrensen og er min 15 m fra midtlinje 

Østsidevegen og 25 m fra midtlinje E16. Regulert byggegrense på 25 m avviker fra 



Statens vegvesens anbefaling om 50 meter byggegrense fra senter veg. Dette 

argumentert med samsvar og sammenheng med eksisterende og tilgrensende 

bebyggelse, og at planområdet er avsatt som senterområde i gjeldende kommuneplan 

hvor utbygging skal støtte opp under eksisterende tettstedsstruktur. Til opplysning er 

det fartsreduserende tiltak på E16 forbi planområdet. 

 Ringerike kommune v/enhet utbygging la frem et krav om at eksisterende gang- og 

sykkelvei langs E16 må forlenges inn på kommunal vei og forbi utbyggingsområdet. 

Forslagsstiller har gjennomført trafikkanalyse som vurderer at planlagt utvikling ikke 

utløser behov for etablering av gang-/sykkelveg langs Østsideveien. Her avventes det 

en intern avklaring i administrasjonen. Gang- og sykkelveien er ikke tegnet inn i 

plankartet. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Planområdet er avsatt som byggeområde i gjeldende kommuneplan og planarbeidet omfattes 

ikke av tiltak som etter KU-forskriftens vedlegg I alltid utløser utredningsplikt. Planlagt 

utvikling til sentrumsbebyggelse er ikke vurdert å gi vesentlig virkning for miljø og samfunn, 

og utløser derved heller ikke utredningsplikt etter forskriftens § 8 og vedlegg II.  

 

Basert på gjennomført risiko-/sårbarhetsanalyse og vurdering av planforslagets virkning og 

konsekvens, er det ikke avdekket særskilte forhold som kan medføre uønsket økt risiko eller 

konsekvenser som ikke kan avbøtes tilstrekkelig ved konkrete krav og hensyn som er 

innarbeidet i reguleringsplanen med bestemmelser. Byggegrunn og geoteknisk stabilitet ble 

vurdert rødt i ROS-analysen. Det er gjennomført geotekniske vurderinger basert på tidligere 

gjennomført grunnundersøkelse. Områdestabiliteten er vurdert tilfredsstillende og 

grunnforholdene i planområdet er vurdert oversiktlige og enkle. Planlagt forretnings-

bebyggelse er vurdert plassert i tiltaksklasse 2 for geotekniske arbeider. Planbestemmelsene § 

2.5 hjemler krav til dokumentasjon på tilfredsstillende geoteknisk stabilitet før det kan gis 

tillatelse til tiltak. Dokumentasjonen skal være utarbeidet av foretak med tilstrekkelig 

geoteknisk kompetanse. 

 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Granumlund som vil kunne gi arbeidsplasser og bidra til 

gode møteplasser i et av kommunes satsningsområder. I kommuneplanens arealdel vedtatt 

31.01.2019 er området avsatt til sentrumsformål. I kommuneplanbestemmelsene § 6.3 

(sentrumsformål) kommer det frem; «Arealbruk i områder avsatt til sentrumsformål i 

kommunens tettsteder skal bygge opp under tettstedene som lokalsentre. Hovedtyngden av 

handels-, service- og kulturtilbud skal lokaliseres til områder avsatt til sentrumsformål». 

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer. Planen vil gi en helhetlig 

utvikling, strukturering og estetisk oppgradering av området som i dag har et rotete preg og 

er dårlig utnyttet.  

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

1. Planbeskrivelse 



2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Teknisk notat 

5. Geoteknisk prosjekteringsforutsetninger Granumlund 

6. Foreløpig situasjonsplan og 3D illustrasjon 

7. Trafikkanalyse Granumlund 

8. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

9. Uttalelse til oppstart av planarbeidet 

a. Fylkesmannen i Buskerud 

b. Statens vegvesen 

c. Norges vassdrags- og energidirektorat 

d. Ringerike kommune v/kommuneoverlegen 

e. Ringerike kommune v/enhet utbygging 

f. Stephen Kunz 

10. Referat oppstartsmøte 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.02.2019 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder areal- og byplan: Knut Kjennerud  

Saksbehandler: Kammerud Katrine 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1008-26  Arkiv: PLN 445  

 

Sak: 21/19 

 

Saksprotokoll - 0605_445 Detaljregulering for Granumlund - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

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

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/135-8   Arkiv: GNR 103/27  

Avslag på søknad om fradeling av eiendom - Gnr/bnr 103/27 

 
Forslag til vedtak: 
 

1. Søknad om tillatelse til fradeling av bebygd areal på 2 dekar på gnr/bnr 13/8 og 
gnr/bnr 103/27 avslås jf. jordloven § 12. 

2. Søknad om dispensasjon fra bygge- og anleggsforbudet avslås jf. markaloven § 5 
jf § 15. 

 
Utskrift sendes: 
Advokatfirmaet Buttingsrud DA, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS 
Lene Susanne Pjåka, Stubdalsveien 52, 3512 HØNEFOSS 
Knut Olaf Pjåka, Stubdalsflaka 52, 3512 HØNEFOSS 
 
 
  
Sammendrag 
Det søkes om fradeling av bebygd areal med 2 dekar stor tomt fra 
landbrukseiendommen gnr/bnr 13/8 og 103/27. Fradelingen vurderes å være negativ 
med hensyn til vern av arealressursene og vil ikke føre til en tjenelig og variert 
bruksstruktur etter jordloven § 12. Rådmannen ser ikke at det foreligger spesifiserte og 
klare grunner av en slik karakter og tyngde at de kan overgå de hensynene jordloven 
skal ivareta. Arealet som søkes fradelt ligger i marka og det gjelder et generelt bygge- og 
anleggsforbud etter markaloven § 5. Rådmannen anbefaler hovedutvalget å avslå 
søknad om tillatelse til fradeling både etter jordloven § 12 og å avslå søknad om 
dispensasjon etter markaloven § 5.  
 
Beskrivelse av saken 
Søknad om fradeling av eiendom ble mottatt 09.01.2019 med tilleggsinformasjon, 
herunder søknad om dispensasjon fra markaloven § 5, mottatt 18.02.2019. Det søkes 
om fradeling av bebygd areal med 2 dekar stor tomt fra landbrukseiendommen gnr/bnr 
13/8 og 103/27. Arealet som søkes fradelt er en del av teigen med gnr/bnr 103/27, som 
totalt er på ca. 18 dekar. De resterende 16 dekarene fra gnr/bnr 103/27 er tenkt lagt til 
hovedteigen med gnr/bnr 13/8.  
 
Søker opplyser at eiendommen gnr/bnr 103/27 har vært brukt som en ordinær 
fritidseiendom og at formålet med fradelingen er å lette fremtidig generasjonsskifte. 
Videre vurderes det av søker at eieindommen gnr/bnr 103/27 er så liten at den ikke kan 
brukes til skogs- eller seterdrift og at eiendommen kun er egnet til bruk som fritidsbolig 
ved at den ligger i et område med spredt fritidsbebyggelse. I tilleggsinformasjon til 



- 

søknaden opplyses det at skogteigen er liten og at den ikke er eller har vært relevant for 
landbrukseiendommen, men at sammenføying av resterende skogteig på gnr/bnr 103/27 
til gnr/bnr 13/8 sikrer at potensialet den representerer forblir en del av 
landbrukseiendommen. 
 
Når det gjelder markaloven vurderes det av søker at fradelingen ikke gir endret bruk av 
eiendommen gnr/bnr 103/27 og ikke tilsidesetter friluiftsliv, naturopplevelse eller 
idrettsformål. Fradeling vil bidra til rasjonell forvaltning av eiendommen og bidra til at 
eiendommen ikke gror igjen. Tiltaket vurderes heller ikke å ha en negativ 
presendensvirkning. 
 
I følge gårdskart er eiendommen på 84 dekar totalt, hvorav 19 dekar fulldyrket mark, 50 
dekar produktiv skog og 15 dekar annen mark. Eiendommen består av to teiger, en med 
gnr/bnr 13/8 og en med gnr/bnr 103/27. Teigene ligger ca. tre kilometer fra hverandre i 
luftlinje. Det finnes bl.a. våningshus, kårbolig, driftsbygninger og fritidsbolig på 
eiendommen.  
 
I den jordfaglige arealvurderinga for Ringerike er omsøkt areal klassifisert som et C-
område. Det vil si at dette område har mindre sterke landbruksinteresser. Arealet som 
søkes fradelt består av jorddekt fastmark og skog med middels bonitet.  
 
Forholdet til overordnede planer 
Arealet som søkes fradelt ligger i marka hvor markaloven gjelder foran kommuneplanen. 
Markaområdet er etter loven definert som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-
område). I kommuneplanens bestemmelser § 12.4.3 vedtatt 31.01.2019 står det at det 
innenfor marka kun kan tillates tiltak som er ledd i tradisjonell landbruksdrift og at øvrige 
bygge- og anleggstiltak er fobudt. Det tillates heller ikke fradeling til slikt formål. 
 
Juridiske forhold  
Søknaden om fradeling må behandles etter jordloven fordi det gjelder en 
landbrukseiendom. I denne saken er det også nødvendig å behandle søknaden etter 
markaloven, da området som søkes fradelt ligger innenfor markagrensen. 
 
Jordloven § 12  
«Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må 
godkjennast av departementet. (…)» 
 
Markaloven § 5 
Opprettelse og endring av eiendom er forbudt i Marka:  
 
«Bygge- og anleggstiltak er forbudt i Marka. Med bygge- og anleggstiltak menes tiltak 
som nevnt i plan- og bygningsloven § 1-6, for eksempel oppføring, riving, endring, 
herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, 
konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom. 
 
Forbudet i første ledd omfatter ikke landbrukstiltak og tiltak som nevnt i plan- og 
bygningsloven § 1-3 annet ledd eller som inngår i vedtak etter § 6-4 tredje ledd i samme 
lov.» 
 
Vi anser ikke fradelingen som et tiltak i landbruket da det fører til tap av 
jordbrukseiendommens arealressurser.  
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Behov for informasjon og høringer 

Kommunen kan etter markaloven fatte vedtak om avslå dispensasjonssøknad uten at 
saken sendes til Fylkesmannen for uttalelse. Dersom kommunen er positiv til tiltaket må 
saken forelegges Fylkesmannen for uttalelse før det eventuelt kan gis dispensasjon. 
Kommunen har ikke kompetanse til å gi dispensasjon dersom Fylkesmannen uttaler seg 
mot tiltaket. 
 
Prinsipielle avklaringer 
Rådmannen vurderer at saken er av prinsipiell karakter for spørsmålet om fradeling av 
landbruksarealer til fritidsbolig innenfor markaområdet. Det vil i tilsvarende saker kunne 
bli vist til denne saken ut fra likebehandlingsprinsippet. 
 
Rådmannens vurdering 
Jordloven 
I søknaden stilles det spørsmål om jordbrukseiendommen med de to teigene kan bli sett 
på som én driftsenhet ihht jordloven § 12. Rådmannen vurderer at den driftsmessige 
avstanden gjør at teigen med gnr/bnr 103/27 er godt egnet til for eksempel seterbruk. 
Eiendommene egner seg bedre til å drives sammen enn hver for seg, da 
ressursgrunnlaget er lite på begge eiendommene. Rådmannen finner etter en samlet 
vurdering at eiendommene egner seg til å drives sammen, og regner derfor 
eiendommene som en driftsenhet.  
 
Ved avgjørelse om det skal gis tillatelse til fradeling, skal det ifølge jordloven § 12 legges 
vekt på om delinga legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. Det 
er lagt til grunn som et mål for jordloven at driftsenhetene bør styrkes, basert på 
ressursgrunnlag og kostnadseffektiv drift. Jordloven skal sikre at ressursene blir 
disponerert ut fra fremtidige generasjoners behov. 
  
Jordloven § 12 nevner hvilke landbruksmessige hensyn som skal være med i 
vurderingen om fradeling kan tillates. Disse er: 
1. Hensynet til vern av arealressursene  
2. Om delingen fører til en driftsmessig god løsning  
3. Om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området  
4. Eventuelle andre hensyn  
 
1. Hensynet til vern av arealressursene  
Generelt er det lite ønskelig å dele opp landbrukseiendommer i mindre enheter, men 
heller sikre og samle ressursene på bruket for nåværende og fremtidige eiere. Begrepet 
«arealressurser» omfatter ulike ressurser enten de består av jord, skog, bygninger eller 
rettigheter. I denne saken er det snakk om å dele fra et bebygd areal som i dag blir 
benyttet som fritidsbolig. Omsøkt areal er del av teig med bruksnavn «Ringkolsæter». En 
oppdeling av teigen vil føre til at den mister sitt potensiale som seterbruk. Mulighet for 
seterdrift kan være en viktig ressurs for gården i fremtiden. En landbrukseiendom har 
behov for de ressursene som er tilgjengelige på eiendommen, og hvilke ressurser som 
vil være av betydning for fremtiden, kan være forskjellig fra de ressursene som blir ansett 
som viktige i dag. Rådmannen kan med bakgrunn i dette ikke se at vern av 
arealressursene blir ivaretatt ved deling av eiendommen. 
 
2. Om delingen fører til en driftsmessig god løsning  
Driftsmessige gode løsninger forutsetter rasjonelle driftsenheter med kostnadseffektiv 
drift. Generelt vil dette oppnås ved oppbygging av større bruk, da dette kan gi reduserte 
driftskostnader. I denne saken vil fradeling føre til en en svekkelse av 
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landbrukseiendommen som allerede har begrenset med ressurser. Rådmannen kan ikke 
se at delingen vil føre til en driftsmessig god løsning.  
 
3. Om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området 
Rådmannen kan ikke se at delingen vil føre til drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området. 
 
4. Eventuelle andre hensyn 
Ved vurdering om fradeling kan godkjennes kan hensynet til kulturlandskapet tillegges 
vekt. Det betyr at det kan tas hensyn til hvordan en fradeling vil påvirke landskapsbildet, 
økologiske sammenhenger og kulturhistoriske verdier. En setervoll er et viktig element i 
kulturlandskapet. I denne saken vil en fradeling kunne føre til at det åpne setervoll-
landskapet står i fare for å gro igjen, da teigen ikke lenger blir skjøttet samlet. Gjengroing 
påvirker landskapsbildet, og rådmannen kan dermed ikke se at hensynet til 
kulturlandskapet blir ivaretatt ved å godkjenne deling.  
 
Markaloven 
For å gi dispensasjon etter markaloven § 15 er det to vilkår som begge må være oppfylt. 
Hensynene i lovens formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt og fordelene 
ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering må være klart større enn ulempene for 
friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser. 
 
Formålet med markaloven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelser og 
idrett. Loven skal sikre markagrensen og bevare områdets særegne kvaliteter i et 
langsiktig perspektiv, herunder natur- og kulturmiljø. Loven skal også ta hensyn til 
bærekraftig bruk til andre formål og er tuftet på flerbruksprinsippet hvor de ulike 
brukerinteressene i marka, herunder landbruk, skal funge sammen. Landbruket er gitt en 
egen stilling i markaloven, noe som kommer frem blant annet ved at forbudet mot bygge- 
og anleggstiltak i markaloven § 5 ikke omfatter landbrukstiltak. Formålet med fradelingen 
er å tilrettelegge for at det etableres egen fritidseiendom og anses derfor ikke å være 
landbrukstiltak. 
 
I dispensasjonsvurderingen skal det etter forarbeidene, side 47, gjøres en konkret 
vurdering av tiltaket det søkes dispensasjon for og om dette vil gå ut over de hensynene 
markaloven skal ivareta eller andre allmenne interesser. Samfunnsmessige og allmenne 
hensyn skal veie tyngre enn interessen og fordelen den private parten har. Både direkte 
og indirekte samlede virkninger av tiltaket må vurderes i dispensasjonsvrderingen. 
Tilltatelse ved dispensajson er en snever unntaksregel som bare skal brukes som 
sikkerhetsventil i spesielle tilfeller. 
 
Fradeling vil ifølge søknaden skje til uendret bruk hvor fritidsbolig fradeles og resterende 
areal tilføyes landbrukseiendom gnr/bnr 13/8. Det er i søknaden nevnt at byggeforbudet 
kan gi utilsiktede virkninger ved at det pulveriserer eierskapet som kan medføre at 
eiendommen gror igjen og stenger for allmennyttige tiltak. Rådmannen vurderer at 
fradeling vil kunne vanskeliggjøre skjøtsel av eiendommen og viser til at setervollen 
utgjør et kulturmiljøet som ved fradeling vil bli delt på to eiendommer. Videre skal 
verdiene imarka gjennom prinsippet om bærekraftig bruk forvaltes i et langsiktig 
perspektiv slik at kommende generasjoner kan ha minst de samme muligheter til 
friluftsliv, naturopplevelse og idrett som nåværende generasjon har. Fradeling vurderes 
etter dette å vesentlig tilsidesette lovens formål og vilkårene for å gi dispensasjon etter 
markaloven er dermed ikke oppfylt. 
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Rådmannen vil likevel også vurdere lovens andre vilkår om at fordelene ved å gi 
dispensasjon må være klart større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller 
allemenne interesser etter en samlet vurdering. Forarbeidene nevner at det bør kunne 
gis dispensasjon for mindre tiltak på eller i forbindelse med eksisterende bebyggelse til 
lovlig bruk og det nevnes bedre saniærløsninger eller mer tidsmessig planløsning. 
Fradeling vurderes ikke å være et mindre tiltak som det åpnes for i forarbeidene. Videre 
vurderes det at fradeling utelukkende vil gi private fordeler ved at det tilrettelegges for 
bruk til fritidsbolig av bestående bygning.  
 
Rådmannen vurderer videre at den direkte virkningen av å gi dispensasjon i denne 
saken er uheldig ved oppstykking av landbrukseiendom. Samtidig vurderes det at 
dispensasjon for fradeling i denne saken også vil åpne opp for fradeling av andre 
landbrukseiendommer noe som i sum vil være negativt for de interessene markaloven 
søker å ivareta og som undergraver arealformålet i marka.  
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RINGERIKE KOMMUNE

2 7 OES 2018

Ðokumentsenteret

Dokid:
1 9004307
(1 e/1 35-1 )

Hønefoss, den 19. desember 2018

Vår ref. : 97 63 1313634/LR/LR

Søknad om dEl¡ng aV €¡endoh

GBNR. IO3I27 I RI NGERI KE KOMMU NE . SØKNAD OM DELNI NG AV
DRI FTSENHET OG DELI NG AV EI ENDOM

Undertegnede representerer Lene Susanne Pjåka og Knut Olaf Pjåka som er eiere av eiendommen
gbnr.103127 i Ringerike kommune (<Eiendommen 103/27>).

Partene er også eiere av eiendommen gbnr. 13/8 i Ringerike kommune (<Eiendommen 13/8>) som er
et mindre småbruk i Äsa. Knut Olaf er eneste hjemmelshaver til begge eiendommene.

1 . Faktum

Knut Olaf har arvet begge eiendommene av sine foreldre Olaug Pjåka og Ove Andreas Pjåka. Det var
Olaug Pjåka som hadde med seg Eiendommen 103127 irur i ekteskapet med Ove Andreas, som på det
tidspunkt eide Eiendommen 13/8. Eiendommen 103127 har ikke blitt ervervet med det formålå inngå
som en del av driften av Eiendommen 13/8. Den har heller aldri vært relevant for driften av
Eiendommen 13/8. Eiendommenl03l2T har, i familien Pjåkas eiertid, alltid kun vært brukt som en
ordinær fritidseiendom. Det er en del hltebebyggelse i umiddelbar nærhet og bruken er i tråd med den
reelle bruken av disse.

Ettersom begge eiendommene har samme hjemmelshaver og de trolig registrert som
landbrukseiendommer i matrikkelen og det legges til grunn at de kan være registrert som samme
<driftsenhet> i jordlovens forstand, selv om de som nevn aldri har blitt ervervet med det formåI, eller
vært brukt som sam,me driftsenhet.

2. Søknad om deling av driftsenhet og fradeling

Eiendommen 103127 er ikke relevant for driften av l3l8 og med dette søkes det om deling av
<<driftsenhen> ihht jordloven $ 12.

Eiendommen 103127 er i realiteten en fritidseiendom med unødvendig stor tomt og det søkes derfor
også om deling av eiendommen ihht vedlagt kart etter plan og bygningsloven og jordloven $ 12. Etter
delingen vil Eiendommen 103127 bestå av samtlige bygg og ha ca.2 måls tomt. Den resterende delen

Ansvarlig advokat: Lars Reinsnos
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av 103127 vil være en skogseiendom. Skogseiendommen skal fortsatt være saîrme driftsenhet som
Eiendommen 13/8.

Formålet med delingen er å lette et arveoppgjør slik at én livsarving kan bli eneeier at hytten med
normal tomt.

Med dette søkes det om at EiendoÍlmen 103127 deles i to slik at h¡ten med tilhørende tomt pä2 måi
blir en egen eiendom. Nedenfor følger en kort vurdering av om vilkårene for deling er tilstede.

3. Våre vurderinger

3.1 Jordloven $ 12

Eiendommen 103127 og Eiendommen 13/8 er trolig registrert som saÍrme <<driftsenhet> i jordlovens
forstand. Spørsmålet er imidlertid om de er en driftsenhet ihht jordloven g 12.

Selv om flere eiendommer er pâ <<same eigarhand>>, skal de ikke automatisk regnes som én driftsenhet
i jordlovens forstand. I Landbruksdepartements rundskriv punkt 7.3.4 fremholdes følgende:

<Det må þretas en konkret og individuell vurdering. Det er ikke nok at de er egnet til å drives
sammen, En må være spesielt nøye med vurderingen der eiendommene er kommet på samme
eierhånd ved en tilfeldighet.>

Det er tilfellet i vår sak hvor eiendoÍìmene har kommet på samme eierhånd ved arv, og uten at de har
blitt ervervet med det formål at de skal drives sanìmen. Eiendommene har heller aldri blitt drevet
saÍrmen. Eiendommen 103127 er så liten at den reelt sett ikke kan brukes hverken til skogs- eller
seterdrift. Den ligger i et område med spredt fritidsbebyggelse og eiendommen er kun egnet til bruk
som fritidsbolig. Ettersom Eiendommen703127 ikke har de egenskapene som må til for at den <<kan>>

benyttes i til jord- eller skogbruk taler med styrke for at eiendommene ikke skal anses som én

drift s enh et i j ordlovens forsand.

Eiendommen 103127 og Eiendommen 13/8, med unntak av fritidseiendommen med tilhørende tomt,
skal fortsatt være salnme driftsenhet som Eiendommen 13/8.

3.2 Fradeling

Det søkes også om fradeling av Eiendommen 103127 i henhold til vedlagt skjema til uendret bruk ved
at det opprettes en egen eiendom. Det søkes om dispensasjon fra forbudet mot fradeling i LNF område
i henhold til kommuneplanen g 2-1.

tß *:l<

Dersom det er spørsmål knyttet til søknadene, eller kommunens foreløpige vurdering
resulterer i avslag ber jeg o må bli kontaktet på telefon 974 16 596 eller e-post
reinsnos@buttingsrud.no.

Vennlig hilsen
ADVOKATFI RMAET BUTTI NGSRUD DA

Lars Reinsnos
advokat

)



Søknad sendes til

Ringerike kommune

v/ Landbrukskontoret i Ringerike
Serviceboks 24

3504 HØN EFOSS

Kommunens stempel

Søknad om deling/juster¡ ng av grunneiendom
Søknaden fremsettes i medhold av plan- og bygningslovens (pbl) S 20-1 , 1 . ledd, bokstav m, kapittel
1 1, 1 2,26,27,28 og 29, og lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) kapittel 3 og 7.

Alle relevante punkter fra 1 - 8 må være utfylt. Hvis plassmangel kan eget vedlegg benyttes.

I

103

Gnr.

27
Bhr Festenr Seksj nr Adresse

IrrRingkolsætert
Postnr

351 4
I Poststed

Hønefoss

2. Det søkes om:
Søknadspliktige tiltak etter pbl S 20-1 bokstav m, opprettelse av:

l_l crunneiendom Anleggse¡endom Nytt jordsameie l_l Festegrunn over 10 år I Arealoverføring

for saker etter matrikkelloven

Klargjøring av eksisterenJ! nr"nruGrensej Uteareal til eierseksjon Annet

Dersom annet, beskriv:

Legg ved situasjonskart eller kopi av gjeldende reguleringskart som viser hvilket areal/grense det søkes om

Parsellen(e) skal brukes til:

Parsell nr Areal (ca. areal) Formål
Selvstendig
bruksenhet

Tilleggs-
parsell

Tilleggsparsell til gnr /bnr

Gnr Bn¡

1 l[.0"o t' tr X l3 8

2 m2

3 m2 f l
3, Dlspensasjon
Det søkes om dispensasjon fra:

Kommuneplanens arealdel Reguleringsplan Bebyggelsesplan Plan- og bygningsloven Vegloven

Annet (spesifiser):

Begrunnelse for dispensasjon

Jr ? Và"

Dispensasjonssøknaden skal begrunnes særskilt, jf. pbl $ 1 9-2. Begrunnelse for dispensasjon kan gis som vedlegg til søknaden

SF-01258 05.2016 S¡gnForm AS www.signform.no



4. Arealoppgave

Eiendom før fradeling
I

I

j

Festenr ] seks¡onsnr

I

Gnr Dyrkbarjord i daa jord ¡ daa Annet ubebygd areal i daa Sum areal i daa

103 1 81 94,4

Areal som ønskes fradelt:

Andre opplysninger

5. Arealdisponer¡ng og grad av utnyttelse
bebyggelse Ny bebyggelse

Bruksareal (N S 3940 eller TE K g 3-5)

areal (N S 3940)

Sum

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Bebyggelse
I

Antall etasjer (TEK S 4-1)

Antall bruksenheter (N S 3940)

6. Parsell(er) det er søkt fradeling for
Minsteavslander:

t*
Høyspent kraftlinje/ kabel

lm
Off/privat vann- og

avløpsledningMinste avstand fra den
planl]agte bygning til:

Nabogrense Midt regulert ve¡

m

Annen

I

bygning

m m m

Atkomst -jf, pbl $ 27-4 og vegloven SS 40-43

Hva slags vei vil ny parsell ha atkomst fra?

| -l R¡tsve¡

Ny avkjørsel eller utvidet bruk av eksisterende?

Ny avkjørsel fra offentlig vei (plan må vedlegges)

Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

Er avkjørselstillatelse gitt? Ja Nei

Hvis avkjørselstillatelse tidligere er gitt, må dokumentasjon vedlegges

Merknad hvis N EI: Det kreves generelt at alle bygninger for beboelse i nærheten
av off. vann/avløpsledning tilknyttes offentlig vannforsyning og offentlig avløpsnett.
Dersom annen vannforsyning og avløpsløsning ønskes, må det utførlig redegjøres
for planlagt løsning. For tilknytning til privat, felles vannverk må
tilknytningstillatelse vedlegges.

Kommunal vei

Privat vei

Vannforsyning - jf. pbl S 27-l

Offentlig vannverk

Offentlig avløpsanlegg

Ja I r.rui

Ja [ ru"i

Deling/justering: Det er viktig at søknaden (på kartvedlegg) viser
bygningens plassering, atkomst og parkering. Naboer og gjenboere
som grenser til omsøkt eiendom, skal varsles, og kviftering for varsling
skal legges ved søknaden. I LN F-områder kreves det uttalelse fra
jordbiuksmyndigheter. Dersom det er tinglyst urådighet på
eiendommen, kreves skriftlig samtykke fra urådighetshaver.

Klarlegging/uteareal: Legg ved kart som viser rekvirert grense/areal.

Kort veiledning

Rett til VVA over annen eiendom

Beskrivelse

b

2

J

4

5

7. Vedlegg

Situasjonsplan

Vedlegg nr

1

| -l C¡ .,rpurtnabovarsel

M e.g-n relse for dispensasjon

X L Opplysninger om søker og søkers underskrift
E-postadresse

Knut Olaf Pjåka

Stubdalsveien 52 35t2
t¿

Navn lTelefon

908 6l l 66
I

Adresse Postnummer
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/476-8   Arkiv: GNR 134/125  

 

 

Klage på avslag Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 
 

Forslag til vedtak: 

1. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

2. Ringerike kommune anmoder Fylkesmannen om å vurdere klagers anførsler, og særlig 

hvorvidt hele eller deler av tiltaket som Fossen friluft ønsker å iverksette faller utenom 

tiltaksbegrepet i markaloven, og derfor kan gjøres uten dispensasjon. Ringerike 

kommune mener at denne vurderingen må gjøres ut fra de konkrete planene for 

området, uavhengig av om søker er næringsaktør eller ikke. Det er først der prosjektet 

er over den nedre grensen for hva som regnes for tiltak etter markaloven at det kan 

være relevant å ta med i vurderingen at søker er næringsdrivende. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Fossen Friluft har klaget på kommunens avslag på dispensasjon etter markaloven. 

Fylkesmannen har uttalt seg negativt til at det gis dispensasjon, og kommunen har derfor ikke 

hjemmel til å innvilge dispensasjonen. Saken må dermed oversendes Fylkesmannen i Oslo og 

Viken for endelig avgjørelse. 

 

Beskrivelse av saken 

Byggesaksavdelingen mottok søknad om etablering av aktivitetspark 31.01.2019. Fossen 

Friluft søkte om å etablere et tilrettelagt campområde i området mellom Ringkollstua og 

hoppbakken. De ønsket å opparbeide tre campområder med sittegrupper, bålplass og gapahuk. 

Campene skulle lages av hogstavfall i området. I tilknytning til campene skulle det leies ut 

overnatting i svevetelt. I tillegg søkte de om å etablere et aktivitetsområde. I aktivitetsområdet 

var det planlagt å lage hinder av stokker, steiner og annet materiale som finnes i området. 

Søknaden inneholder også en nærmere redegjørelse for de ulike hindrene i aktivitetsløpya.  

 

Kommunen sendte saken over til Fylkesmannen i Oslo og Viken for uttalelse. Dette er et krav 

for alle dispensasjonssøknader i Marka. Fylkesmannen uttalte seg negativt til at det gis 

dispensasjon. Begrunnelsen var i hovedsak at tiltaket vil tilsidesette hensynet i lovens 

formålsbestemmelse fordi det er en del av et forretningskonsept hvor bruken av området vil 

virke privatiserende i den tiden det er aktivitet. Fylkesmannen mente også at ulempene for 

friluftslivet og allmenne interesser i Marka var vesentlig større enn eventuelle samfunnsmessige 



- 

fordeler en dispensasjon ville gi. Videre vektla Fylkesmannen faren for uheldig 

presedensvirkning ved en eventuell innvilgelse av søknaden. 

 

Fossen Friluft har klaget på vedtaket 25.04.2019 og sendt utdypende merknader til klagen 

09.05.2019. Klagen går i hovedsak ut på følgende: 

- Tiltaket er en sak kommunen selv kunne avgjort. 

- Tiltaket vil bidra til at det er mulig å drive Ringkollstua på en bærekraftig og 

økonomisk regningssvarende måte. 

- Området benyttes ikke av allmenheten i dag. Fylkesmannen bør komme på befaring. 

- Tiltakene kan reverseres. Det blir ryddet opp i et hogstfelt, og det som bygges kan 

fjernes i løpet av kort tid. 

- Fylkesmannen burde sagt noe om hvor den nedre grensen for tiltak går. 

- Det virker som at Fylkesmannen ikke har forstått hva slags tiltak som er planlagt. 

- Tiltaket vil ikke virke privatiserende, da området ikke er i bruk i dag. Tiltaket vil føre til 

at området tilrettelegges for allmennheten. Det er kun teltene som leies ut. 

- Ringkollstua drives som markastue, og tiltaket er et bidrag for å sikre driften av 

Ringkollstua. 

- Tiltaket vil være et folkehelsebidrag som får nye grupper ut på tur. 

- Det bør kunne gis dispensasjon, alternativt midlertidig dispensasjon, i påvente av 

revideringen av forvaltningsplanen for området. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger innenfor markagrensen, og markaloven gjelder. 

 

Juridiske forhold  

Markaloven § 5 første ledd omhandler forbud mot bygge- og anleggstiltak: 

«Bygge- og anleggstiltak er forbudt i Marka. Med bygge- og anleggstiltak menes tiltak 

som nevnt i plan- og bygningsloven § 1-6, for eksempel oppføring, riving, endring, 

herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, 

konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av 

eiendom.» 

 

Det er mulig å søke dispensasjon fra byggeforbudet, dette er regulert av markaloven § 15: 

«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene i § 4, § 5, 

§ 7 første ledd nr. 1-3 og § 10. Departementet kan gi dispensasjon fra bestemmelsene 

i § 4, § 5, § 7 første ledd nr. 1-4 og § 10. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

(73) 

 

Dispensasjon kan bare gis dersom hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir 

vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering 

anses for å være klart større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne 

interesser. (74) Det kan ikke dispenseres fra kravet om utarbeidelse av 

reguleringsplan etter plan- og bygningsloven eller andre saksbehandlingsregler. 

Bestemmelsene om dispensasjon i plan- og bygningsloven gjelder ikke. 

 

Kommunen kan ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer eller 

forbudet i § 5 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg mot 

at det blir gitt dispensasjon.» 

 



- 

Av § 15 fremgår det altså at kommunen ikke har lov til å gi dispensasjon fra markaloven § 5 i 

tilfeller der statlig myndighet, som Fylkesmannen, har uttalt seg mot at det blir gitt 

dispensasjon. 

 

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, jf. 

forvaltningsloven § 28. Klager er part i saken. 

 

Klagefristen er «3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram til 

vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29. Klagen er sendt innen utløpet av klagefristen.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Søknad om dispensasjon for å lage aktivitetspark ble avslått på delegert myndighet 05.04.2019, 

delegasjonsaksnummer 155/19. Avslaget på dispensasjonssøknaden ble begrunnet med at 

kommunen ikke har hjemmel til å gi dispensasjon når Fylkesmannen har uttalt seg negativt til at 

dispensasjon gis. 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at saken vil ha direkte økonomiske betydninger for kommunen.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Fylkesmannen har uttalt seg til dispensasjonssøknaden. For øvrig kan ikke rådmannen se at det 

er behov for ytterligere informasjon eller høringer i denne saken. 

 

Alternative løsninger 

Siden kommunen ikke har hjemmel til å gi dispensasjon i denne saken, kan ikke rådmannen se 

at det er andre aktuelle alternativer til løsning. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Avgjørelsen av saken er lovbundet, og rådmannen kan ikke se at saken er av prinsipiell 

karakter.  

 

Rådmannens vurdering 

Klager har vist til at de mener dette er en sak kommunen kunne avgjort selv. Unntaket klager 

viser til gjelder bare for mindre løyper og stier. Her er det snakk om aktivitetscamp og 

leirplasser, og dette omfattes ikke av unntaket. Dersom prosjektet regnes som tiltak etter 

markaloven, er det derfor avhengig av dispensasjon og at Fylkesmannen ikke går imot tiltaket. 

Søknaden kan derfor ikke avgjøres av kommunen på egenhånd. 

 

Rådmannen viser til at kommunen ikke har hjemmel til å innvilge dispensasjonen i denne saken, 

og klagen må derfor oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Rådmannen anmoder Fylkesmannen om å vurdere klagers påstander, og påpeker særlig at i 

oversendelsen for uttalelse ba byggesaksavdelingen om Fylkesmannens vurdering av om hele 

eller deler av prosjektet som var beskrevet i søknaden, er så små at det ikke omfattes av 

tiltaksbegrepet i markaloven. Fylkesmannen gjorde ingen slik vurdering i uttalelsen, og 

rådmannen ber på nytt om at Fylkesmannen foretar en slik vurdering. Det kan virke som at 

Fylkesmannen i stor grad har begrunnet uttalelsen i at det er næringsvirksomhet. Rådmannen 

mener at vurderingen av om prosjektet er under den nedre grensen for tiltak, må gjøres ut fra 

de konkrete planene for området, uavhengig av om søker er næringsaktør eller ikke. Det er 
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først der prosjektet er over den nedre grensen for hva som regnes for tiltak etter markaloven at 

det kan være relevant å ta med i vurderingen at søker er næringsdrivende. 

 

Rådmannen mener primært at Fylkesmannen som klageinstans bør innvilge dispensasjonen etter 

en ny vurdering av saken, og subsidiært at Fylkesmannen må gi veiledning på om deler av 

prosjektet ikke omfattes av tiltaksbegrepet i markaloven og derfor kan gjøres uten 

dispensasjon. Eksempelvis mener rådmannen at det å lage en leirplass med en enkel bålplass av 

steiner og stokker man finner i området ikke bør regnes som et tiltak etter markaloven. 

 

Rådmannen anbefaler at saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig 

avgjørelse. 
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Ringerike kommune - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra markaloven for tilrettelegging 

for en aktivitetspark på Ringkollen.PDF (uttalelse fra Fylkesmannen) 

Uttalelse etter markaloven – Aktivitetspark (oversendelsesbrev til Fylkesmannen) 
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vedlegg 3.pdf 
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Utskrift sendes: 

Fossen Friluft AS, Ringkollveien, 3514 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konstituert kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Viser til brev av 28.03.2019 fra Fylkesmannen i Oslo og Viken sendt Ringerike kommune. Ref
2019/15210 og brev fra Ringerike kommune til Fossen Friluft datert 05.04.2019 med saksnr. 19/476 -
4

Klage på vedtak

Fossen Friluft ønsker med dette å klage på vedtaket gjort av Fylkes mannen . Vi er uenig i
Fylkesmannens begrunnelser .

Ringerike kommune ber Fylkesmannen gi en uttales om hva som kan sees på som et tiltak etter
markaloven § 5. Vi kan ikke se at Fylkes mannen har kommentert dette. Vi tror derfor at
Fylkes mannen ik ke har forstått hva slags tiltak som er planlagt . Etter vår mening omfattes ikke de
planlagte tiltakene etter markaloven § 5 jf. Plan og bygningsloven § 1 - 6. Vi ber Fylkesmannen gjøre
en ny vurdering på det. I tillegg ber vi om at fylkesmannen gir en uttal else på hva som kan regnes
som nedre grense for tiltak.

For å skissere et bilde av de planlagte tiltakene : Dersom vi finner en stubbe blant hogstrester i et
skogholt uten stier og uten folk, tar den med og bruker den som en stol så blir ikke den en fast
installasjon som virker privatiserende og ekskluderende. Vi lager ikke benker, men skal bruke stokker
og stubber til å sitte på. Det skal ikke spikres. Det er på et slikt nivå de planlagte tiltakene ligger.

Det fremstår også slik at Fylkesmannen ikke kjenner til området og hvordan de t brukes i dag. I
området som tiltaket er planlagt ferdes det ikke folk. Når allmennheten ikke er i området er det
derfor vanskel ig å se for seg at dette tiltaket virker privatiserende og ekskluderende. Tiltaket vil
snarere tilrettelegging for at allmenheten kan bruke området. Det er som nevnt i søknaden kun
teltene som leies ut. Tilrettelegging av friluftsliv slik vi forsøker, sett er ikke formålsparagrafen i loven
til side. Fylkesmannens avgjørelse oppfattes av oss som lite legitim, all den tid det er tydelig at de
ikke kjenner området.

Ringkollen og Ringkollstua befinner seg he l t i ytterkant av marka grensa . Vår nærmeste nabo er en
alpinbakke , med tilhørende skitrekk, garasje , brakker og andre bygg. Rett utenfor vårt planlagte
område finner vi et stort skihoppanlegg. Skiforeningen har bygget grillhytter, tråkkemaskinstall,
gapahuker og anne t. Det er ikke et område , som på noe måte fremstår , som uberørt. T re små
s veveteltcamper på en hogstflate med enk le camper laget av stubber og stokker er lite merkbart i
den sammenhengen. Det er i «lekelandområdet» og skistadionområdet hvor folk ferdes. Vi legger
som nevnt, derfor ikke lokk på et område som blir benyttet i dag.

Fylkesmannen skriver også at de vurderer aktiviteten opp mot markalovens § 1 siste setning om
bærekraftig bruk til andre formål. De viser også til forarbeidene til loven Ot.prp 23, kap 3.3.1. Der
fremkommer det at: «Med « a ndre formål» siktes til etablert næringsvirksomhet i Marka, i første
rekke landbruk og enklere servering og lignende i tilknytning til friluftslivet». Ringkollstua tilbyr enkel
servering i marka. Vi driver Ringollstua som en markastue i tråd med det som er lovens formål,
nemlig å «fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett» . Samtidig påpeker
Ot.prp23, kap 3.3.1 første avsnitt s jette setning at loven skal ta hensyn til bærekraftig bruk til andre
formål. Fylkesmannens avgjørelse tar etter vårt syn ikke hensyn til driften av Ringkollstua, som for
øvrig ikke er en ny virksomhet, men en allerede etablert næring saktør i marka.

Som Fylkesmannen sikkert er kjent med har det vært mange ulike drivere av Ringkollstua. Ingen har
klart å drive Ringkollstua økonomisk rasjonelt kun som en kafe og et selskapslokale . For å få det til ,
må det tenkes nytt. At private bedrifter med unge innovative grundere forsøker å utvikle og samtidig



sikre tilbudet på Ringkollstua burde vært bra og blitt applaudert. Igjen er dette helt i tråd med
markalovens formål om å fremme og tilrettelegge for friluftsliv.

Vi opplever Fylkesmannnen som lite fremtidsrettet. Det er innovative ideer og utvikling som er
fremtiden og gjør at drift av markastuene er mulig på sikt . Fylkesmannen er redd for at en slik
dispensasjon skal danne presedens. Det burde vært bra, dersom det hadde vært slik at flere drivere
av markastuer klarte å utvide friluftstilbudet sitt til lokale og tilreisende og på den måten bidr o til
mer bruk av marka og mer friluftsliv. Vi ber derfor igjen Fylkeskommunen om å se på fordelene ved
tiltaket.

Det er også andre positive effekter som Fylkesmannen ikke tar hensyn til. Vi vet at stillesitting ikke
bare kommer til å bli, men allerede er et stort folkehelseprob lem. For å få folk generelt ut i naturen
og ut på tur må de ha gode tilbud. Kunder av tilrettelagte camper og tilrettelagt friluftsliv er de som
selv ikke er flinke til å komme seg ut. Fossen Friluft vil gjennom vårt tiltak bidra til å få flere folk ut og
fremme naturen som et bra sted å være. Derfor må fordelene med tiltakene anses som større enn
ulempene . Vi ber igjen Fylkeskommunen se på fordelene ved tiltaket.

Vår drift er basert på naturopplevelser. Vi er opptatt av stimulerer til økt og bærekraftig bruk av
naturen. Etter vår mening finnes det ikke mange andre næringer i marka som driver med mer
miljøvennlig og bærekraftig aktivitet enn oss. Vi lever rett og slett av å ferdes i marka så sporløst som
mulig. På bena, i kano og sykkel. Vi har Frilufts SFO fast hver uke og har en rammeavtale med
Ringerike kommune om avlastning for psykisk utviklingshemmede , for sjette året på rad . Der er
friluftsliv og opplevelser i naturen nøkkelordet . Ringkollen og Ringkollstua er hovedbasen. Dette er
begge tilbud vi gjerne vil fortsette med.

Fylkesmanne n skriver at nye tiltak først blir vurdert som en del av revideringen av forvaltningsplanen
for området. Vi er for øvrig positive til en forvaltingsplan for området , men for en liten bedrift er det
umulig å vente på. Her mener vi at en dispensasjon, eventuelt en midlertidig dispensasjon kunne
tjent sitt formål.

Konklusjon

Tiltakene som er planlagt er minimale og kan ikke sees på som tiltaket etter markaloven § 5.
Fordelene med tiltaket for allmennheten er he lt klart større enn ulempene. Ringerike kommune
stiller seg positiv til tiltaket. At Fylkesmannen ikke gjør det , forstår vi ikke . Dersom Fylkesmannen
mener at tiltaket omfattes av markaloven § 5, mener vi at det fortsatt ful lt ut er adgang til å gi
dispens asjon etter markaloven § 15 . V i ber om en ny vurdering av saken.

Ringkollen 15.05.2019

E ndre S o lhjem Knutsen E spen Sparstad

Fossen Friluft Fossen Friluft

Kontakt: Endre Solhjem Knutsen. endre@fossenfriluft.no . Tlf 95795973.

Kopi: Ringerike kommune v/

Ringerike kommune v/styret i Ringkollstua AS



 Ringkollstua AS 

 

 

Ringerike kommune 

Byggesakskontoret 

 

Sendt: postmottak@ringerike.kommune  

 
  

Delegasjonssak nr: 155/19  

Gnr/bnr 134/125 – Ringkollen  

 

På vegne av Fossen Friluft vil Ringkollstua AS klage på avslaget på ovennevnte sak.  

Vi mener at det tiltaket Fossen Friluft ønsker er en sak kommunen selv kunne avgjort. 

I følge markaloven § 7 første ledd nummer 2 kan det gjennom kommunal planlegging også åpnes for 
«stier og løyper etter § 9» uten hensyn til markaloven §§ 4 og 5. 

Ordlyden i § 7 første ledd nummer 2 kan isolert sett leses som at kommunen kan sette i gang 
planlegging til alle typer stier og løyper. Imidlertid vil det ligge en begrensning i formålsbestemmelsen 
i markaloven § 1. Bestemmelsen i § 7 første ledd nummer 2 kan ikke brukes som en hjemmel for å 
planlegge løyper tenkt til bruk i strid med markalovens formål, noe som for eksempel ville vært 
tilfellet dersom en kommune hadde ønsket å utarbeide plan for en løype til motorsportaktiviteter. 46 
Det må vurderes hvilke stier og løyper som i det hele tatt krever reguleringsplan. Av markaloven § 9 
første ledd andre setning fremgår det at «Anlegging av større løyper krever tillatelse fra kommunen 
og reguleringsplan etter plan- og bygningsloven kapittel 12.» Dersom det ikke kreves reguleringsplan 
følger det av § 9 første ledd første setning at stier og løyper anlegges etter tillatelse gitt etter reglene 
i § 14. 

Så til selve avslaget. Fylkesmannen viser til i sin konklusjon at tiltaket er en del av et 

forretningskonsept hvor bruken av området vil virke privatiserende i den tiden det er aktivitet og de 

mener tiltaket vil tilsidesette hensynet i lovens formålsbestemmelse  

Det har vært mange som har forsøkt det å drive Ringkollstua opp gjennom årene men ingen har klart 

å gjøre det økonomisk regningssvarende. Styret og eier av Ringkollstua AS har derfor ivret for at 

Fossen Friluft med sitt opplegg skulle gjøre Ringkollstua bærekraftig for Ringerike kommune. 

I tillegg anser Fylkesmannen at ulempene for friluftslivet og allmenne interesser i Marka som 

vesentlig større enn eventuelle samfunnsmessige fordeler. Her mener vi Fylkesmannen tar feil. 

Området det her er snakk om blir ikke benyttes av allmenheten. Før endelig avslag bør saksbehandler 

komme å befare området og ikke bare se på lovens paragrafer som det er gitt mange dispensasjoner 

fra opp gjennom årene selv til brede skiløyper.  



Det som planlegges her kan reverseres.  Det blir ryddet i et hogstfelt og det som bygges kan fjernes i 

løpet av kort tid og naturen selv vil slette de spor som er laget. Vi forstår heller ikke konklusjonen 

med at tiltaket har klart større ulempe for friluftslivet naturmiljøet eller allmenne interesser enn 

eventuelle samfunnsmessige fordeler da vi ikke ser noen ulemper men bare samfunnsmessige 

fordeler og en mer bærekraftig Ringkollstue. 

 

 

Hønefoss 22.04.2019 

 

 

Bjørn Marseth 

   Styreleder 

 

 

 

Kopi: Eier v/Ordfører 

          Fossen Friluft 
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Ringkollveien 

 

3514 HØNEFOSS 

 

Delegasjonssak nr: 155/19 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/476-4 16465/19 GNR 134/125  05.04.2019 

 

Søknad om dispensasjon - Aktivitetspark - Avslag 

Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 

 

Vedtak: 
Søknaden om dispensasjon fra byggeforbudet i markaloven § 5 avslås, jf. 

markaloven § 15 tredje ledd. 

 
Kommunikasjon: 

Vi mottok søknad om dispensasjon fra markaloven § 5 31.01.2019. Søknaden ble 

sendt til Fylkesmannen i Oslo og Viken 14.02.2019 for uttalelse. Vi mottok uttalelse 

fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 29.03.2019. 

 

Tiltaket: 

Det er søkt om å etablere et campområde på Ringkollen, i området mellom 

Ringkollstua og hoppbakken.  

 

Ringerike kommune var usikre på om planene til søker var omfattende nok til at de i 

det hele tatt utgjorde «tiltak» etter markaloven § 5. I samtale med Fylkesmannen i 

Buskerud fikk vi beskjed om at de ønsket en søknad på prosjektet, slik at de kunne 

vurdere om campene ville være et tiltak etter markaloven, og komme med en 

uttalelse til dette.  

 

Ringerike kommune var positive til prosjektet, fordi det ville føre til at et område som 

har vært lite i bruk som friluftsområde, tilrettelegges for allmennheten, blant annet 

gjennom at det ryddes opp etter hogst. Kommunen vurderte også at økt 

tilrettelegging av området rundt Ringkollstua kunne føre til økt aktivitet i området som 

kan gi grunnlag for at Ringkollstua kunne vært åpen også på sommeren. Kommunen 

vurderte at det vil være en viktig merverdi for brukerne av Marka og 

Ringkollenområdet at Ringkollstua styrkes som inngangsport til Marka.  

 

Plangrunnlag: 
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Området ligger innenfor markagrensen, og er omfattet av byggeforbudet i 

markaloven § 5.  

 

Dispensasjon:  

Det er søkt om dispensasjon fra byggeforbudet i markaloven § 5. 

 

Fylkesmannen ga uttalelse datert 28.03.2019 til dispensasjonssøknaden. 

Fylkesmannen vurderte at tiltaket var næringsformål, og har vist til at eksisterende 

næring i Marka skal kunne videreføres, men at det ikke er åpnet opp for etablering av 

ny virksomhet. Fylkesmannen mener at tiltaket isolert sett er positivt, men når det er 

en del av et forretningskonsept vil området fremstå som privat når Fossen friluft har 

sine kunder i området.  

 

Fylkesmannen viser også til at når det gjelder Ringkollen som statlig sikret 

friluftsområde, er det viktig at nye tiltak som ønskes gjennomført, vil fremme dette 

som friluftsområde. Slike tiltak bør først bli vurdert som en del av revideringen av 

forvaltningsplanen for området. Nye tiltak må være allment tilgjengelig. 

 

Fylkesmannens konklusjon er at tiltaket vil tilsidesette hensynet i lovens 

formålsbestemmelse, og vektlegger faren for uheldig presedensvirkning ved en 

eventuell innvilgelse av søknaden. Fylkesmannen motsetter seg derfor at det gis 

permanent og midlertidig dispensasjon. 

 

Det følger av markaloven § 15 tredje ledd at kommunen ikke kan gi dispensasjon når 

direkte berørt statlig myndighet har uttalt seg mot at det gis dispensasjon. 

 

Konklusjon  

Søknaden om dispensasjon avslås, jf. markaloven § 15 tredje ledd.  

 

 
 

Orientering om klage: 
 

Klagefristen er 3 uker: 

Det er mulig å klage på vedtaket. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen 

innen 3 uker fra dere mottar dette vedtaket. Se mer på våre nettsider 

www.ringerike.kommune.no. 

 

Søksmålsadgang: 

Søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket 

kan ikke reises uten at du har benyttet klageadgangen din, og klagen er avgjort av 

den høyeste klageinstansen som står åpen. Du kan likevel reise søksmål hvis det har 

gått 6 måneder fra første gang du klaget, og det ikke er din feil at saken ikke er 

avgjort, jf. forvaltningsloven § 27 b. 

 

 

Med hilsen 
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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 til: 

Fylkesmannen I Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

 

Vedlegg: 

Orientering om klageadgang 

Ringerike kommune - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra markaloven for 

tilrettelegging for en aktivitetspark ved Ringkollen 

 



       
       
E-postadresse: 
fmovpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Grønland 32 
Oslo: Tordenskiolds gate 12 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.fylkesmannen.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  28.03.2019  2019/15210 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  12.02.2019  19/476 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Brede Kihle, 32266865 
  
 
 
  

Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  
 

Ringerike kommune - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra markaloven 
for tilrettelegging for en aktivitetspark på Ringkollen 

Vi viser til brev fra Ringerike kommune av 12. februar 2019. Det er søkt om å etablere en permanent 
aktivitetspark knyttet til Ringkollstua, gnr. 134/125. Det er Fossen Friluft som søker om dispensasjon 
for å muliggjøre dette, sekundært er det ønske om en midlertidig dispensasjon. Det aktuelle 
området ligger innenfor det statlige sikrede friluftsområdet på Ringkollen. 
 

Forholdet til markaloven 

Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) trådte i kraft 1. september 
2009. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø. I 
henhold til markalovens formålsparagraf skal loven fremme og tilrettelegge for friluftsliv, 
naturopplevelse og idrett. Dette innebærer blant annet at tiltak innenfor et av formålene med loven 
må vurderes opp mot virkningen for de to andre formålene. 
 
I henhold til § 5 i markaloven er bygge- og anleggstiltak forbudt i Marka. Med bygge- og 
anleggstiltak menes tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 1-6, for eksempel oppføring, 
riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, 
konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom. Det kan bare 
gis dispensasjon fra markaloven dersom hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig 
tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering anses å være klart større 
enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser, jf. markaloven § 15. 
 
Kommunen kan ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer eller forbudet i § 5 når 
en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg mot at det blir gitt 
dispensasjon. 
 

Fylkesmannens vurdering 

Først vil vi beklage at det har tatt lang tid før vi har fått svart på søknaden. Vi har kontaktet Ringerike 
kommune og har fått aksept for en noe lenger frist. 
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Når det gjelder den konkrete søknaden går det frem av oversendelsen at Fossen Friluft ønsker å 
tilrettelegge for flere tiltak for å bygge opp området nord for Ringkollstua som et aktivitetsområde 
med ulike campområder. I vedlagt illustrasjon er det tre campområder hvor det skal tilrettelegges 
med sittegrupper, bålplass og gapahuk. I tilknytning til campområdene skal Fossen Friluft tilby utleie 
av svevetelt for overnatting. Videre er det et eget område for lavo og et aktivitetsområde hvor det 
skal opparbeides en løype med ulike stasjoner. Aktivitetsløypa skal blant annet inneholde 
øksekasteblinker laget av tømmer, balansestokker som henges opp mellom trærne, naturstiposter 
og balansestubber. 
 
Fossen Friluft skal bruke søppelhåndtering og toalettfasiliteter på Ringkollstua for gjestene på 
campen og de skal sørge for at området tas vare på. 
 
Fossen Friluft leier i dag Ringkollstua av Ringerike kommune og arrangerer i dag aktiviteter for ulike 
grupper. Blant annet teambuilding for bedrifter og det står at de lager morsomme opplegg for 
vennegjenger og organiserer turer for opplevelsessøkere. 
 
Slik vi vurderer denne saken er tiltaket å anse som næringsformål. Tiltakene det søkes om er ment 
som et tilbud som Fossen Friluft kan selge til sine kunder.  
 
Fylkesmannen har derfor vurdert aktiviteten opp mot Markalovens § 1 siste setning om bærekraftig 
bruk til andre formål. I forarbeidene til loven, Ot.prp. 23, kap. 3.3.1 første avsnitt, tredje setning om 
bærekraftig bruk til andre formål, fremkommer det at eksisterende næring i Marka, med 
eksemplene landbruk, skogbruk, enkel betjening, skal kunne videreføres. Det er ikke åpnet opp for 
etablering av ny næringsvirksomhet. 
 
Det går frem av oversendelsen at det er ønske om å legge til rette for friluftsopplevelser for 
allmennheten, det mener vi isolert sett er positivt, men når dette er en del av et forretningskonsept 
vil området fremstå som privat når Fossen Friluft har sine kunder i området. Hvor stor aktivitet dette 
medfører går ikke frem av oversendelsen og er derfor vanskelig å vurdere. 
 
Når det gjelder Ringkollen som statlig sikret friluftsområde er det viktig at nye tiltak som ønskes 
gjennomført, for å fremme dette som friluftsområde, først blir vurdert som en del av revideringen av 
forvaltningsplanen for området. Et vilkår for nye tiltak må være at det skal være allment tilgjengelig. 
 
Når det gjelder telting så er dette hjemlet i friluftsloven § 9. Så lenge dette holder seg innenfor 
gjeldende regler har vi ingen spesielle merknader til teltutleie. 
 

Konklusjon 

Med utgangspunkt i at tiltakene som ønskes gjennomført er en del av et forretningskonsept hvor 
bruken av området vil virke privatiserende i den tiden det er aktivitet, mener vi tiltaket vil tilsidesette 
hensynet i lovens formålsbestemmelse. I tillegg anser vi ulempene for friluftslivet og allmenne 
interesser i Marka som vesentlig større enn eventuelle samfunnsmessige fordeler ved å gi 
dispensasjon. Vi vektlegger også faren for uheldig presedensvirkning ved en eventuell innvilgelse av 
søknaden. Fylkesmannen motsetter seg derfor at det gis permanent og midlertidig dispensasjon. 
 
 
 
 
Med hilsen   
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Eli Kristin Nordsiden (e.f.) 
seksjonssjef 

 
Brede Kihle 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 

Kopi til: 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 
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Fylkesmannen i Oslo og Viken       
Postboks 325 
 
1502 MOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/476-2 6934/19 GNR 134/125  12.02.2019 

 

Uttalelse etter markaloven - Aktivitetspark 

Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 

Ringerike kommune har mottatt søknad fra Fossen Friluft om etablering av 
aktivitetspark på Ringkollen. Ringerike kommune har vurdert at selv om 
enkeltelementene i prosjektet kan ligge under den nedre grensen for tiltak etter 
markaloven, krever det samlede prosjektet dispensasjon fra markaloven § 5. 
Ringerike kommune er positive til tiltaket, og oversender dermed søknaden til 
uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken. 

 

Om prosjektet: 

Det er søkt om å etablere et campområde på Ringkollen. Fossen Friluft ønsker 
primært en permanent dispensasjon, dersom dette ikke er mulig søker de om 
midlertidig dispensasjon. 

Kommunen viser til vedlagte kart for plassering av tiltaket. Det skal etableres tre 
campområder i skogområdet nord for Ringkollstua. Disse campområdene vil være 
åpne for allmennheten. I tilknytning til campene vil Fossen Friluft leie ut svevetelt for 
overnatting. Sveveteltene skal ikke henge oppe permanent, men vil henges opp ved 
bestilling. Fossen Friluft skriver at det er sjelden teltene vil henge oppe i mer enn to 
dager, jf. friluftsloven § 9. 

I campene skal det etableres sittegrupper av tømmerstokker og gapahuk laget av 
stokker og trevirke som finnes i området. Det planlegges å bruke rester etter hogst. I 
tillegg lages det til en bålplass i hver camp. Campene kan i sin helhet ryddes bort ved 
at telt tas ned, tømmerstokker og gapahuk tas bort, og steiner rundt bålplass legges 
tilbake i naturen. Fossen Friluft har lagt ved bilder som illustrerer hva slags type 
gapahuk de planlegger å bygge. 

I tillegg ønsker de å lage en enkel aktivitetsløype i området. Hindre i løypa skal lages 
av ting de finner i området, og medfører ingen varige endringer av naturen. Fossen 
Friluft har beskrevet nærmere hva en slik aktivitetsløype skal inneholde. Av ting som 
skal plasseres permanent i terrenget nevner de: to øksekasteblinker laget av tømmer 
og stubber, balansestokker hengt opp med tau mellom trær, naturstiposter og 
balansestubber. Aktivitetsløypa skal utarbeides på en slik måte at brukerne får 
følelsen av å være ute i villmarka.  
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I området skal det også etableres stier. Dette skal gjøres ved å rydde eksisterende 
traséer etter hogstmaskiner, det skal ikke gjøres inngrep som hogging, grusing eller 
lignende, og stiene skal ikke merkes. 

Fossen Friluft skriver at de skal bruke søppelhåndtering og toalettfasiliteter på 
Ringkollstua for gjestene i campen, og at de skal følge opp at området tas vare på. 

For øvrig viser vi til Fossen Friluft sin beskrivelse av prosjektet, se vedlegg. 

 

Grunneiertillatelse: 

Området Fossen Friluft ønsker å etablere campen og aktivitetsløypa i er et statlig 
sikret friluftsområde. Miljødirektoratet er grunneier, og Fossen Friluft ber om at 
Fylkesmannen som grunneierrepresentant gir tillatelse til tiltaket som grunneier 
samtidig som de kommer med uttalelse etter markaloven. 

 

Kommunens vurdering: 

Ringerike kommune har vært usikre på om campene og aktivitetsløypa Fossen Friluft 
ønsker å opparbeide omfattes av tiltaksbegrepet etter markaloven, og dermed om det 
var behov for dispensasjon i saken. Vi kontaktet Fylkesmannen i Buskerud ved Rune 
Groven, som ga tilbakemelding på at det var ønskelig med en 
dispensasjonsbehandling i saken. Vi ber om at Fylkesmannen i Oslo og Viken 
vurderer om hele eller deler av prosjektet kan utføres uten dispensasjon fra 
markaloven, og at Fylkesmannen gir en positiv uttalelse til dispensasjonssøknaden 
for øvrig. 

Kommunen ser det som positivt at et område som tidligere har vært lite i bruk som 
friluftsområde tilrettelegges for allmennheten. I aktivitetsområdet er det registrert 
svartringfluesopp. Funnet er ikke verifisert, og arten er registrert som livskraftig. Det 
er ingen rød- eller blåmerkede løyper/stier i området, og kommunens oppfatning er at 
dette er et område som tradisjonelt har vært lite i bruk av turgåere. I de senere årene 
har det vært hogst i området, og det ligger igjen en del rester etter disse 
hogstarbeidene. Dette minsker fremkommeligheten i området, og kommunen ser det 
som svært positivt at Fossen Friluft sine planer vil bidra til å rydde opp i området, slik 
at det kan brukes til turaktivitet og friluftsliv. 

Campene vil ligge i utmark og dermed være tilgjengelige for allmennheten. Deler av 
selve aktivitetsløypa vil stå permanent ute, og kan dermed fritt brukes av 
allmennheten.  

I tillegg skal Fossen Friluft organisere aktivitet i aktivitetsløypa, og leie ut svevetelt. 
Denne organiserte aktiviteten vil dermed være kommersiell, men da den ikke stenger 
for allmennhetens bruk av området, mener Ringerike kommune at det ikke er 
problematisk for bevaringen av Marka. For at private aktører skal tilrettelegge for 
allmennhetens aktivitet i området, er de avhengige av at campene og aktivitetsløypa 
samtidig kan brukes til utleievirksomhet. Kommunen viser også til at friluftsloven ikke 
legger noen særlige begrensninger på allemannsretten for kommersiell virksomhet.  

Ringerike kommune ser det som viktig for utviklingen av Marka og mulighetene for 
friluftsopplevelser at det tilrettelegges for opplevelser og aktivitet i nær tilknytning til 
Ringkollstua. Ringkollen er et stort utfartssted vinterstid, med stort skiløypenett og 
mye aktivitet. På sommeren er området mindre brukt. Kommunen mener at enkel 
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tilrettelegging, slik Fossen Friluft har søkt om, kan bidra til å øke aktiviteten også på 
sommeren, også blant folk som ønsker å utøve gratis og enkelt friluftsliv. Videre 
mener Ringerike kommune at økt aktivitet kan gi grunnlag for at Ringkollstua kan 
holdes åpen også på sommeren, noe som vil være en viktig merverdi for brukere av 
Marka og Ringkollenområdet.  

Dersom Fylkesmannen i Oslo og Viken vurderer at det er behov for dispensasjon fra 
markaloven § 5 for dette prosjektet, er Ringerike Kommune positive til at det gis 
permanent dispensasjon for tiltaket, subsidiært midlertidig dispensasjon. Ringerike 
kommune ber om at Fylkesmannen i Oslo og Viken gir en uttalelse som ikke går imot 
tiltaket.  

Tiltakene er ikke nabovarslet.  Vi har kommet til at det ikke er nødvendig med 
nabovarsling. 

 

 

 

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 
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Vedlegg: 
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Hvem er vi? 

Fossen Friluft brenner for å formidle gode naturopplevelser, friluftsglede og mestring i naturen. 

Gjennom å tilrettelegge for spennende og morsomme aktiviteter ute i marka vil vi skape 

engasjement for naturen, motivere folk til å utfordre seg selv og rett og slett ha det gøy ute. Vi er 

opptatt av å formidle kunnskap om naturen og ikke minst hvor viktig det er at vi tar vare på den. 

Samtidig har vi fokus på at alt vi leverer skal være gjennomført og av høy kvalitet.  

I dag arrangerer aktiviteter for grupper, vi har teambuliding og selskaper for bedrifter, vi lager 

morsomme opplegg for vennegjenger og organiserer turer for opplevelsesøkere. I tillegg driver vi en 

Frilufts SFO og vi avtale om avlastningstjenster med Ringerike kommune. Da tar vi med psykisk 

utviklingshemmede ut på tur. Hver sommer arrangerer vi fire uker med «Aktiv sommer»- en 

sommerskole for skoleelever.  

Vi er en av de største aktørene i distriktet på friluftsopplevelser. Vi leier og drifter også Ringkollstua 

som er eid av Ringerike kommune.  

Hva ønsker vi? 

Fossen Friluft søker om dispensasjon fra markaloven § 5 med tillatelse etter markaloven § 14.for å 

lage et tilrettelagt camp-området på Ringkollen. Vi søker om permanent dispensasjon. Dersom dette 

ikke er mulig søker vi om midlertidig dispensasjon.  

Vi ønsker å opparbeide tre campområder i skogsområdet nord for Ringkollstua (se vedlagt kart) hvor 

vi skal leie ut overnatting i svevetelt til gjester som vil benytte seg av naturen og oppleve friluftslivet 

Ringerike har å by på.   Campene vil være tilgjengelig for alle. På den måten bidrar vi til å legge til 

rette for gode friluftsopplevelser for allmennheten.  

Fossen Friluft ønsker også å opparbeide aktivitetsløyper på et lite område (se vedlagte kart). 

Aktivitetsløypene er ment som et tilbud til gjester som overnatter i telt og som opplevelse til lokale 

og besøkende på Ringkollen. Aktivtetsløypen skal passe til barnefamilier, grupper og andre som er 

ute etter morsomme og annerledes opplevelser i marka.  

Tiltaket skal være et positivt tilbud til turister og lokale. Tiltaket vil være av uten skade for natur og 

miljø i området og samtidig tilrettelegge for mer bruk av friluftsområdet Ringkollen og bærekraftig og 

miljøvennlig turisme. 

Vi samarbeider tett med Visit innlandet som er svært positive til vår virksomhet og våre planer 

fremover. Visit innlandet er opptatt av at turister og besøkende i regionen skal ha et godt tilbud og 

jobber nettopp for å fremme bærekraftig friluftsopplevelser som dette. (Se vedlegg 1, utdrag fra 

epost fra Mette Stenersen).  

Vi er sikre på at fordelene med tiltaket kan sees som store for friluftslivet, naturmiljø og de allmenne 

interesser for øvrig.  



   

Ringkollstua 

 

Ringkollstua er eid av Ringerike kommune og Fossen friluft leier bygget av kommunen.  

I dag drifter vi Ringkollstua som en markastue i vinterhalvåret og bruker ellers lokalene til 

arrangementer. Vi leier også ut kanoer, kajakker og sykler fra Ringkollstua.  

Det er utfordrende å drive kafe på Ringkollen. Derfor har det vært mange ulike driver på Ringkollstua 

oppgjennom. For å få til en god og fornuftig drift av stua, er vi helt avhengig av å utvide tilbudet vårt. 

Vi må ha flere ben å stå på for for å klare og drive. Da må vi utvikle et godt tilbud.  

I Ringkollstua AS sine eiervedtekter står det at Ringkollen skal være en inngangsportal til Nordmarka 

og at Ringkollstua skal fungere som et friluftsenter. (se vedlegg 2 uttales fra Ringkollstua AS) Nettopp 

dette ønsker vi å bygge opp under ved å lage et godt, spennende, sunt og morsomt tilbud for alle.  

Bruk av området i dag og fremtidig bruk:  

Området vi ønsker å bruke er et lite skogsområde som befinner seg mellom Ringkollstua, 

hoppanlegget på Ringkollen og vei og parkeringsplassen på Ringkollen. I Utkanten av skogsområdet 

er det hytter. I merket området (se vedlagte kart) er det sti til hyttene som brukes av hytteeieren i 

dag. Området har i dag ingen bruk utover dette utover hytteeieren som går til og fra hyttene sine. 

Det er liten ferdsel der. Det er ingen merkede stier og ingen registreringer av rødlistede arter.  

Området er regulert som statlig sikra friluftsområdet og eid av Miljødirektoratet, som igjen forvaltes 

av Fylkesmannen. I denne søknaden ønsker vi at Fylkesmannen gir tillatelse som grunneier samtidig 

som dere utaler dere etter markaloven.   

Som nærmeste nabo til området der campene er planlagt finner man i dag et område som er 

utarbeidet til «lekeland» med gapahuk og bålplasser. Rett ved siden er det skibakke med heistrekk. 

Skistadion ligger på andre side av veien i øst (se kart) 

Vi opplever at det er stor interesse for tilbudet vi ha lyst til å sette i gang.  I dag leier vi ut telt som 

kan settes opp av kunden selv. Men for å få de med mindre friluftserfaring, familier og nye grupper 

ut på tur, trengs tilrettelegging. Vi ønsker å bidra til å skape et godt aktivitetstilbud. Campene og 

teltene kommer i all hovedsak til å leies ut til familier, turister og andre privatpersoner som er ute 

etter naturopplevelser. Samtidig kan det tenkes at bedrifter og andre grupper vi har besøk av kan 

benytte seg av campene. Vi kommer også til å bruke campene når vi arrangerer Aktiv Sommer  

Det er vanskelig å anslå hvor mange som vil benytte seg av tilbudet. Det vil i hovedsak være snakk om 

helger om sommeren. Selv om salget går bra, vil trykket være relativt lavt. Fra 6 – 15 personer vil 

kunne benytte seg av tilbudet samtidig. Vi har i dag 7 telt som vi skal leie ut.  



           

 

Ved å opparbeide stier og camper vil vi gjøre området mer tilgjengelig for allmenheten enn det er i 

dag. Sveveteltene vil være et utleietilbud fra oss.  

Vi har pratet med flere hytteeiere i området som stiller seg positive til tiltaket. 

Vi rydder og holder området i orden, når det gjelder søppel og rot. Vi sørger for at leietagerne bruker 

toaletter på Ringkollstua og ikke går i skogen. Fossen Friluft vil generelt følge opp bruken av området 

på en god måte.  

Vi mener at etableringen av camper er et positivt tiltak i forhold til hva området er regulert for. Vi vil 

bidra til å skape et godt 

 

Tiltaket er tenkt løst som følger:   

 

Camper 

 Varig camper satt opp med minimal påvirkning på naturen. Kan sammenlignes med en 

vanlig teltcamp med telt, bålplass og eventuelt sittegrupper av tømmerstokker og 

gapahuk. Slike camper finner vi flere steder i marka i dag.  

 Sittegrupper og gapahuk lager vi av stokker og trevirke som vi finner på plassen eller i 

umiddelbar nærhet. (se vedlagt bilde av gapahuk) I dag er området et hogstfelt, som ikke 

er ryddet for stokker/kvist. Vi bruker det vi finner og rydder samtidig områdene der 

campene skal ligge. 

 Ved å rydde blir området gjort mer tilgjengelig for allmennheten.  

 Vi lager en bålplass ved hver camp, som kan brukes når det er tillat å brenne bål. Disse 

lages ved å samle steiner som vi finner rundt campen. Eventuelt bruker vi også bålpanner 

som vi har liggende. 

 Tiltaket kan ryddes bort i sin helhet ved at teltene fjernes, tømmerstokker og gapahuk 

tas bort. Stener rundt bålet tas bort og alt går tilbake til naturen. 

 Teltene fjernes alltid ved endt overnatting. De kommer ikke til å henge oppe når de ikke 

er i bruk. Det er sjelden de vil henge opp i mer enn to dager (iht friluftsloven § 9.  

 Vi vil opparbeide sti til campene, slik at gjestene bruker en vei inn og en vei ut. Dette for 

å sikre varsom ferdsel i naturen. Stiene anlegges der det i dag er veier etter 

skogsmaskiner (se vedlagt kart). Veien ryddes for kvist og kvast. Utover det, skal vi ikke 

fjerne noe og eller ikke legge ut noe. Vi skal ikke merke stiene.  

 Det skal ikke gjøres inngrep som hogging, grusing eller lignende. Naturen skal være 

uberørt 



 Vi har pratet med hytteeier i området som stiller seg positivt til tiltaket.  

 Toaletter og søppelhåndtering på Ringkollstua. Vi sikrer og følger opp «skikkelig bruk» av 

området. 

 Tiltaket representerer ingen endringer på naturen. Vi er opptatt av å bruke naturen slik 

den er. Poenget er at de som besøker oss skal få følelsen av å være i villmarka. Da må det 

også se slik ut.  

 tilbud for personer og familier som ønsker å komme seg ut på tur.  

Aktivitetsløyper:  

 Enkel aktivitetsløype som skal passe for familien, vennegjengen eller andre grupper. 

 Tiltaket representerer ingen varige endringer på naturen. 

 Hinder skal lages av stokker, steiner og annet materiale vi kan finne på området. 

 Ingen inngrep i naturen  

Vi ser for oss følgende poster i aktivitetesløypa:  

Melkespannkasting: Ingen utstyr skal utplasseres. Økserkasting: To øksekasteblinker laget av 

tømmer og stubber står fast ute i skogen. Stokkhindre: Ved hjelp av tau henger vi opp balansstokker 

mellom trær. Ingen spiker, skruer el. brukes. Naturstiposter: plasseres ut i terrenget på en skånsom 

måte. Balansestubber: Stubber som plasseres ut som gjestene balanserer på. Stubbene ligger i dag 

rundt i terrenget etter hogstdrift.  

Det samme gjelder for aktivitetsløypene som med campene. Poenget er at gjestene skal få følelsen 

av å være ute i villmarka. Det er ikke snakk om en klatrepark - tiltaket er reversibelt og vil ikke 

etterlate seg spor i naturen når det fjernes.  

 

 

         

 

 

 



Fra: Kristine Grønlund [Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no] 

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

Kopi:  

Sendt: 31.01.2019 14:52:37 

Emne: VS: SV: Utkast til søknad om oppretting av Aktivitetspark på Ringkollen 

Vedlegg: image002.jpg; image003.png; image004.jpg; vedlegg 3.pdf; Søknad aktivitetscamp final.docx; Mail fra Mette Stenersen.pdf; Kart 

1.png; kart2.png; Bilder.pdf 

Kan dere opprette en ny sak på dette? 
 
Tusen takk! 
 
Med hilsen 
 
Kristine Grønlund 
------------------------- 
Rådgiver, byggesaksavdelingen 
Ringerike kommune 
Mobil (+47) 475 19 116 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Besøksadresse: Fossveien 9, 3510 Hønefoss 

 
 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten 
og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil, og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e-post 
og vedlegg er ikke tillatt. 
 
Fra: Endre <endre@fossenfriluft.no>  
Sendt: torsdag 31. januar 2019 14:47 



Til: Kristine Grønlund <Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no> 
Emne: Re: SV: Utkast til søknad om oppretting av Aktivitetspark på Ringkollen 

 

Hei Kristine. 

 

Her kommer søknaden vår. Jeg har lagt ved noen bilder av området og noen bilder av hvordan teltene ser ut når de er hengt opp i naturen.  

 

Vi jobber for øvrig med å starte et samarbeid med utstyrsprodusenten. Linker til nettsiden deres 

her https://www.tentsilecamps.com/en/frontpage . Der fremkommer det hvordan slike camper ser ut i andre land.  

 

 

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 
 

 
 

 

Den 18. januar 2019 kl. 14.25.40 +01.00 skrev Kristine Grønlund <Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no>: 

Hei, 

  



Se vedlegg for noen kommentarer fra oss om ting vi tenker det kan være lurt å få med i søknaden. I uttalelsen fra Ringkollstua AS er det 
nevnt en uttalelse eller noe sånt fra Rian i fylkeskommunen. Vet ikke hva som står i den eller om den er relevant for denne søknaden, men 
den kan dere eventuelt legge ved dersom det er naturlig. 

  

Med hilsen 

  

Kristine Grønlund 

------------------------- 

Rådgiver, byggesaksavdelingen 

Ringerike kommune 

Mobil (+47) 475 19 116 

Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Besøksadresse: Fossveien 9, 3510 Hønefoss 

 

  

Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett 
denne e-posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil, og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og 
videreformidling av feilsendt e-post og vedlegg er ikke tillatt. 



  

Fra: Ane Marie Rydland  
Sendt: mandag 14. januar 2019 14:01 
Til: Kristine Grønlund <Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no> 
Emne: VS: Utkast til søknad om oppretting av Aktivitetspark på Ringkollen 

  

  

  

Med hilsen 

  

Ane Marie Rydland 

---------------------------- 

Rådgiver, byggesaksavdelingen 

Ringerike kommune 

Mobil (+47) 40 80 42 41 

Sentralbord (+47) 32 11 74 00 

Besøksadresse: Fossveien 9, 3510 Hønefoss 

  



 

  

Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett 

denne e-posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og 

videreformidling av feilsendt e-post og vedlegget er ikke tillatt. 

  

  

Fra: Endre [mailto:endre@fossenfriluft.no]  
Sendt: 11. januar 2019 14:04 
Til: Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no> 
Emne: Utkast til søknad om oppretting av Aktivitetspark på Ringkollen 

  

Hei Ane Marie og takk for mølet på mandag  

  

Her følger utkast til søknaden vår. Det mangler et vedlegg som kommer med neste gang (det fra Mette Stenersen) 

  

Si fra hvis du har spørsmål eller kommentarer.  

  



Hører fra deg. Riktig god helg!   

  

Hilsen Endre  

  

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 

  



 

 



RI N G KOLLSTU A AS

Ringerike kommune

v/ Eiliv Kornkveen

Styret i Ringkollstua AS har fått kopi av mail sendt Fossen Friluft fra BFK datert 10. sept. Som du også
har fått kopi av.

Styret er selvfølgelig enig i at Ringkollen skal tjene allmennheten til friluftformål og noe av det Fossen
Friluft forsøker å sette i gang her er et forsøk på å tiltrekke nye grupper av mennesker til Ringkollen.

Kommunen som eier av Ringkollstua er avhengi g av at entusiaster som Espen Sparstad lykkes. Det er
ikke liv laga for dette flotte stedet bare å drive kafedrift. Det må til noe mer!

Vi vet ikke hvor godt Lise - Berith Lian i fylkeskommunen kjenner området men det er vel ikke området
mellom Ringkollstua og hoppanlegget det ferdes flest mennesker.

Tiltakene med telt camp, lavvo og aktivitetsløyper vil være meget bra tiltak for Ringkollstua. I og med
at ingen av disse tiltakene vil sette spor etter seg i terrenget hvis det tas vekk, kanskje med unntak av
ak tivitetsløyper men det vi jo bare være et pluss for turgåere.

Styret håper du vil se positivt på forespørselen fra Fossen Friluft.

Hønefoss 13.09.2018

Asle Aker Anne Helene Søhol Bjørn Marseth

Styremedlem Styremedlem leder











Svetelt sa opp i skogen



Gapahuk, slik den er tenkt løst
Gapahuk og bål blass slik det er tenkt løst

Området slik det fremstår i dag
Området slik det fremstår i dag



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2116-1   Arkiv: K11 &58  

 
 

Områdetilsyn i strandsonen 
 

Forslag til vedtak: 

1. Rådmannen delegeres fullmakt til å sette i gang områdetilsyn i strandsonen. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har en god del bebyggelse som ligger i 100-metersonen til vann 

og vassdrag. Av de sakene administrasjonen får inn, ser vi at det er mye 

misforståelser av regelverket. Plan- og bygningsloven § 1-8 har bestemmelser for 

dette arealet, blant annet at det skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. I den nye kommuneplanen er 

regelverket strammet inn med tanke på 100-metersonen. Det er også større statlig 

fokus på strandsonen. Den nye Fylkesmannen i Oslo og Viken, har vist seg å være 

tilbakeholden med å anbefale å gi dispensasjoner i strandsonen.  

 

Byggesaksavdelingen har i 2019 organisert saksbehandlerne i team. Det er et eget 

team med 4 medlemmer som behandler søknader om tiltak i strandsonen. Teamet 

følger også opp ulovligheter i samme område. Ulovligheter i strandsonen blir i dag i 

hovedsak oppdaget i forbindelse med søknader og saksbehandling av tiltak, og etter 

tips fra naboer e.l.. 

 

I følge plan- og bygningsloven kapittel 25, skal kommunen skal føre tilsyn slik at 

regelbrudd avdekkes.  

 

Beskrivelse av saken 

Byggesaksavdelingen ønsker å føre tilsyn med bolig- og fritidsboligeiendommer som 

ligger i 100-metersonen til vann. De vil ta for seg ett og ett avgrenset område, og 

planlegger å starte med området HagaBru/Hollerudhagen som ligger langs 

Tyrifjorden. Arbeidet vil bestå av å sjekke gamle og nye flyfoto mot arkivet, og 

vurdere lovligheten av bebyggelse og andre tiltak. Selve tilsynet vil så bli 

gjennomført etter at det er sendt ut varsel og gitt hjemmelshaverne anledning til å 

være tilstede. I etterkant av tilsynet vil hjemmelshaverne bli gitt anledning til 



- 

eventuelt søke om tiltak, som mangler tillatelse, i etterkant. Søknadene vil behandles 

etter dagens regler. Eventuelle saker som viser seg å være av prinsipiell betydning, 

vil legges fram til politisk behandling.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser behovet for mer oppfølging i strandsonen. Videre mener 

Rådmannen at en slik tilsynsstrategi vil gi mer lik praksis i et område ved at det ikke 

bare er de ulovlighetene som blir meldt inn, som oppdages. Saken blir lagt fram for 

hovedutvalget fordi dette er oppsøkende arbeid som kan resulterer i at 

ulovlighetssaker i ettertid kommer til politisk behandling. Det er et ønske at 

hovedutvalget er klar over at et slikt tilsyn blir satt i gang, og at det har politisk støtte.  

 

Vedlegg 

Kart over området HagaBru/Hollerudhagen. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 
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