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Interpellasjon -  Ole Johan Andersen (FrP)  - Helse & omsorg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/17 Kommunestyret 06.04.2017 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon - kriterier for tildeling av langtidsopphold 

Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester - kriterier og ventelister 
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Interpellasjon - tiggerforbud i Ringerike kommune 
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Interpellasjon - situasjonen i grunnskolene på Ringerike. 
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Interpellasjon - markering av Earth Hour og Earth Day i Ringerike kommune 
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Arkivsaksnr.: 17/1183-1   Arkiv: 210  

 

Månedsrapport februar 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/17 Formannskapet 28.03.2017 

36/17 Kommunestyret 06.04.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport februar 2017 tas til orientering 

 

 

Sammendrag 

Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2017 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 10,6 mill. kroner. Det er budsjettert med et «overskudd» i 

år på 40 mill. kroner (avsetning til disposisjonsfond). Blir regnskapsresultatet slik årsprognosen 

indikerer vil årets «overskudd» være redusert til ca 30 mill. kroner. 

Sykefraværet i januar fortsetter den gode trenden fra 2016 og viser 9,6 % hvilket er en 

reduksjon med 0,3 prosentpoeng sammenlignet med januar 2016. 

 

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen leverer månedsrapport med økonomisk årsprognose 9 ganger i løpet av året. 2 av 

disse er tertialrapporter som skal inneholde noe mer utfyllende informasjon om situasjonen 

innenfor drift og investering. 

 

Rådmannens vurdering 

Så tidlig på året vil det alltid være en viss spenning til hva 2017 vil by på av uventede 

hendelser. Foreløpig ser det meste ut til å gå etter planen, men vi ser er at sektorene Helse og 

Omsorg og Samfunn har noen utfordringer med å tilpasse driften til vedtatte rammer. Samtidig 

er skatteinngangen god i starten av året, og selv om vi tror den utviklingen vil avta noe og 

nærme seg budsjetterte nivåer er det likevel positivt.  

Økonomien følges tett, og ved behov for justeringer i budsjettet vil rådmannen legge dette frem 

til politisk behandling i forbindelse med tertialrapportene. Skulle det være behov for å foreta 

ekstraordinære justeringer i tjenesteproduksjonen vil det bli lagt frem fortløpende til politisk 

behandling. Avviket vi ser nå er innenfor den normale usikkerheten så tidlig på året. 

Det er bra å registrere at sykefraværet fortsetter å synke i forhold til fjoråret, og at vi stort sett 

holder oss til planen i de største investeringsprosjektene. 
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Vedlegg 

Månedsrapport februar 2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Årsrapport 2016 Finansområdet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/17 Formannskapet 28.03.2017 

37/17 Kommunestyret 06.04.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Årsrapport 2016 for finansområdet tas til orientering. 

 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 
Rutiner for finansforvaltningen ble godkjent i november av uavhengig revisor. I tråd med 

finansreglementet for Ringerike kommune skal det rapporteres hvert tertial, og årsrapporten skal utgjøre 

en separat rapport vedrørende finansforvaltningen, adskilt fra den ordinære årsrapporten. 

 

 

Beskrivelse av saken 
Faktiske netto finansutgifter i 2016 ble 4,6 millioner kroner lavere enn regulert budsjett. Det skyldes 

lavere renteutgifter på 3 millioner kroner og høyere renteinntekter på konsernkontoen og gevinst 

Fossefondet. Lavere renteutgifter skyldes først og fremst utsettelse av låneopptak i noen måneder til 

etter sommeren. Det ble muliggjort som følge av en god oppføring av investeringsprognosene. 

 

I henhold til rutine for finansforvaltning skal årsrapporten også vise utviklingen gjennom året. 

Renteutgiftene er lavest i 1. tertial og høyest i siste tertial. Avdragsutgiftene er relativt jevnt fordelt 

gjennom året. I 2. tertial er netto finansutgifter lavest på grunn av inntektsføringen av utbytte fra 

Ringerikskraft. 

 

Netto finansutgifter utgjør i 2016 om lag 2,4 prosent av kommunens brutto driftsinntekter. Dette er godt 

under nivået på 6 prosent som holdes frem som en hovedregel for maksimale netto finansutgifter. Nivået 

på netto finansutgifter er lavere enn både i 2015 og 2013, og den varslede økningen vil først komme fra 

og med 2017. 

 

Gjelden har økt mer enn finansielle aktiva, og den har økt med 357,4 millioner kroner i løpet av 2016. 

Kortsiktig plassering varierer naturlig nok mye gjennom året grunnet låneopptak og størrelse og 

tidspunkt for dette. Plasseringen er langt høyere ved utgangen av 2016 sammenlignet med fjoråret, men 

mesteparten av økningen kan tilskrives ubrukte lånemidler. 
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Driftslikviditeten har vært plassert i konsernkontostrukturen hos kommunens hovedbank i hele perioden. 

Vi har vurdert at kommunen ikke har hatt overskuddslikviditet i perioden, men dette kan endre seg 

dersom den positive likviditetsutviklingen fortsetter. 

 

Trekkrettigheten ble ikke benyttet i 2016. Faktisk likviditetsutvikling er bedre enn forventet, og det 

skyldes både ekstraordinære skatteinntekter og ubrukte lånemidler. Faktisk saldo på konsernkonto ved 

utgangen av året er 363 millioner kroner, en økning på 183 millioner kroner i løpet av året. 

 

Fossefondet har 31.12.2016 en markedsverdi på 129.102.818 kr og er ved utgangen av 2016 investert 

med 25 % i pengemarkedsfond, 34 % i obligasjonsfond og 41 % i aksjefond (30 % i internasjonale 

aksjer og 11 % i norske aksjer). Avkastningen ble på 5.694.413 kr som tilsvarer 4,59 %. 

 

Årets låneopptak på 405 millioner kroner til investeringsformål ble tatt opp i september måned, ett lån 

på 161 millioner kroner til rentable investeringer og ett lån på 244 millioner kroner til ikke-rentable 

investeringer. Det rentable lånet ble inngått hos KLP Kommunekreditt til flytende rentebetingelser. Det 

ikke-rentable lånet ble inngått som et fastrentelån i Kommunalbanken med 5 års bindingstid til 1,78 

prosent rente. Lånerammen for 2016 var på inntil 405,7 millioner kroner. Det har vært store endringer 

på prosjektnivå underveis i året, men totalt lånebehov holdt seg på samme nivå.  

 

Ved inngangen til 2016 var ubrukte lånemidler til rentable investeringer 23 millioner kroner. Det var 

ingen ubrukte lånemidler til ikke-rentable investeringer. Ved utgangen av 2016 er ubrukte lånemidler til 

investeringer økt til 130,2 millioner kroner, fordelt på 64,9 millioner kroner til rentable og 65,3 

millioner kroner til ikke-rentable investeringer. 

 

Kommunen fikk innvilget nye startlån i Husbanken på til sammen 35 millioner kroner i 2016.  

Kommunen på sin side innvilget søknader til videre utlån i startlånsordningen for 27,6 millioner kroner, 

7,4 millioner kroner mindre enn årets låneopptak i Husbanken. 

 

Beregnet minimumsavdrag for 2016 ble 50,4 millioner kroner. Driftsregnskapet viser bokførte avdrag 

på 53,2 millioner kroner. Det betyr at kommunen betalte 2,8 millioner kroner mer enn beregnet 

minimumsavdrag. Kommunen betalte også ekstraordinære avdrag på 2 millioner kroner på 

investeringsgjelden. Disse er bokført i investeringsregnskapet. 

 

I 2016 betalte kommunen ekstraordinære avdrag på startlån på 18,5 millioner kroner. Disse 

ekstraordinære avdragene er et oppgjør av kommunens mottatte ekstraordinære avdrag i årene 2012-

2014. 

 

Fastrenteandelen i kommunens gjeldsportefølje er ved utgangen av året nærmere 60 prosent dersom 

startlån trekkes ut. Den renteeksponerte gjelden er mindre enn 50 prosent av totalgjelden. Kommunen 

har ikke finansiert investeringer med kortsiktig gjeld i sertifikatmarkedet og har således ingen 

refinansieringsrisiko.  

 

 

Rådmannens vurdering 
Et godt driftsresultat i 2016 muliggjør økte avsetninger til fond, som er nødvendig for å kunne 

delfinansiere nye investeringer med egne midler.   
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Vedlegg 
Årsrapport 2016 Finansområdet 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Kontrollutvalget - Protokoll 01/17  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/17 Kommunestyret 06.04.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saken ble utsatt. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

 

 

Vedlegg 

Protokoll 01-17 
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Kontrollutvalget - Protokoll 02/17  
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Forslag til vedtak: 

 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 02/17 tas til orientering. 

 

 

 

Vedlegg 

Protokoll 02/17 
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344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - 2. gangs behandling  
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6/17 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 21.02.2017 
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Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. 0605_344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 171 Nedre Kilemoen, vedtatt 29.08.02 som overlappes 

av ny plan, oppheves ved vedtak av områderegulering 0605_344 Kilemoen sanduttak. 

 

3. Innenfor område for råstoffutvinning BSM1 tillates et nedre uttaksnivå på kote 145. 

Det skal føres kontroll av bunn uttak i område BSM1 mht. grunnvannsnivå. Det skal 

være en umettet sone på 2-3 meter under bunn uttak, slik at evt. senere nedgravde 

anlegg/ledninger blir liggende over grunnvann.                                                 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM1 er 15 m.  
 

4. Innenfor område for råstoffutvinning BSM2 tillates et nedre uttaksnivå på kote 160. 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM2 er 40 m. 
 

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

av nasjonal verdi, endre formål ved revidering av kommuneplanens arealdel for 244,2 

daa i de nordligste delene av områdereguleringen; GV. Nytt formål settes til LNF-

område. Det skal gjøres en vurdering om en hensynssone legges inn over området. 
 

6. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon rundt uttaksskråningene. 

Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå i 

uttaksområdet for de enkelte delene av uttaksområdet. 
 

7. Det innarbeides et rekkefølgekrav i bestemmelsene om opparbeidelse av en 

tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest, lengst nord i planområdet 
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8. Ny reguleringsplan skal sikre etterbruk av planområdet og denne skal overlappe plan 

nr. 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak i tid. 
 

9. Drift av anlegget ved normal drift mandag – fredag kl. 07.00 – 15.30, lørdag kl. 06.00 - 

14.00. Ved utvidet drift kl 06.00 – 22.30 tillates ikke støyende aktivitet Levening < 50 dB 

inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og Forurensningsforskriften kap. 30 definerer 

kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00. 

 

 

 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

 

Sammendrag 
 

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

grusressurser for Kilemoen grusuttak og å sette rammer for drift av masseuttaket.  

 

Planforslaget gir mulighet for å ta ut om lag 17 mill. m3 masser (som svarer til ca. 30 mill. 

tonn). Planforslaget har et nedre uttaksnivå begrenset til kote 145. Planområdet er på totalt 

952,5 daa og omfatter eksisterende virksomhet, fremtidig uttaksområde og vegetasjonsskjerm. 

Levetiden for uttaket er anslått til ca. 78 år; Estimert levetid er  

avhengig av etterspørselen i markedet og uttakstakt. 

 

Virksomhetens art tilsier at det er svært viktig å ha et langsiktig perspektiv på uttaket. 

Planforslaget innebærer å utvide eksisterende uttaksområde med 444,2 daa, men å la skråning 

mot øst forbli urørt. Dette vil skjerme for innsyn til bruddet fra øst, samt dempe miljøulemper 

som støvflukt og støy. 

 

I samband med høring og offentlig ettersyn av planforslaget etter 1. gangs behandlingen kom 

det inn totalt 10 uttalelser. Uttalelsene omhandler i grove trekk; avbøtende tiltak for å hindre 

forurensning i form av støv, sikring av friluftslivets interesser, sikring av grunnvannsressursen, 

anmodning om reduksjon av uttaksområde, fastsetting av driftstider samt spørsmål omkring 

etterbruken av området. 

 

I tillegg fremmet Fylkesmannen i Buskerud innsigelsen til planforslaget, på bakgrunn av at 

planforslaget som ble fremmet ved 1. gangs behandling innebar at den biologisk verdifulle 

sandfuruskogen på Kilemoen ble vesentlig redusert, derav i konflikt med nasjonalt verdifullt 

naturmangfold (verdi A). 

 

Som følge av offentlig ettersyn er det gjort en rekke endringer og suppleringer i planen og her 

oppsummeres noen av endringene som er tatt videre fra merknader/innsigelse og innarbeidet i 

planforslaget. Til orientering er ikke alle uttalelsene kommentert i følgende tabell, vedlegg som 

følger saken oppsummerer uttalelsene i sin helhet.  
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Høringsinstans: 

  

Endring i plan, som følge av innspill 

 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Areal avsatt til formål Råstoffutvinning er redusert med ca. 244,2 

daa og vil dermed ivareta mer av friluftslivets interesser og sikre 

den biologisk verdifulle sandfuruskogen i tilstrekkelig grad. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Vegetasjon er viktig supplerende tiltak mot støvflukt; derav 

tillegges det krav om at vegetasjon skal etableres  der det er mulig 

med tanke på driftsareal og evt. etapper for å forhindre støvflukt. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Driftstider fastsettes i reguleringsplanbestemmelsene. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Det vil stilles krav om etablering av tursti nord i planområdet. 

Ringerike kommune, 

Teknisk forvaltning, 

avd. Utbygging 

Det skal føres kontroll av bunn uttak i område BSM1 mht. 

grunnvannsnivå. Det skal være umettet sone på 2-3 meter under 

bunn uttak. 

Ringerike kommune, 

Teknisk forvaltning, 

avd. Utbygging 

Områdereguleringen vil ikke ta stilling til etterbruken av området. 

Det vil derimot stilles krav om at ny reguleringsplan skal videre 

sikre etterbruken og denne skal overlappe ny plan i tid. 

Norges 

Miljøvernforbund 
Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres uten å 

påvirke grunnvannsuttaket og den delen av grunnvannsmagasinet 

som per i dag forsyner Ringerike vannverk Kilemoen. Planlagt 

masseuttak vil ikke direkte påvirke grunnvannsmagasinet som ligger 

innenfor planområdet. Grunnvannsressursen innenfor planområdet 

skal kartlegges under videre uttak av masser. Før uttaksetappe 3 tar 

til (uttak ned til kote 145) skal det bores minst tre 

undersøkelsesbrønner ned til fjell for uttak av sand og grunnvann 

innenfor planområdet. Omfanget av undersøkelsene skal avgjøres i 

samråd med Ringerike kommune og Ringerike vannverk og på 

grunnlag av bl.a. vurdering av behovet for fremtidig uttak av 

grunnvann som vannforsyning til Hønefoss og omegn. 

 

 

Planarbeidet dokumenterer at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor gjeldende 

lover og forskrifter. Nødvendige avbøtende tiltak er innarbeidet i planforslaget.  

 

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

er tilstrekkelig gjennomarbeidet. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon: 

Planområdet ligger sør i Ringerike kommune ca. 6 km nordøst for Hønefoss, på vestsiden av 

Begna. Store deler av planområdet består i dag av uttak og virksomheter tilknyttet driften. 

Resten av området karakteriseres av en flat furumo. I vest avgrenses planområdet av Fv. 172, i 

øst er avgrensningen i form av en skråning som skal forbli urørt, og i nord mot skogsområder. 

Området i sør og sørøst er preget av industri. 
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Svelviksand AS har tatt ut sand på Kilemoen siden 1967, og det er i dag 13 ansatte tilknyttet 

sanduttaket. Sand- og grusforekomsten har en god bergarts- og mineralsammensetning, og er 

spesielt godt egna til betongformål og som mørteltilslag. Kilemoen er en av Østlandets største 

sandforekomster, og er kategorisert som nasjonalt viktig i NGUs grus- og pukk database. 

 

Planforslaget: 

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

1-3, planforslaget består av: 

 

 Plankart, merka 2. gangs behandling, datert 23.01.17 

 Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, datert 20.01.17 

 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 20.01.17. 

 

Planområdet er på ca. 952,5 daa. Planforslaget gir mulighet for å ta ut om lag 17 mill. m3 

sand/grus (som tilsvarer ca. 30 mill. tonn). Nedre uttaksnivå ligger på kote 145. Uttakets 

varighet vil avhenge av etterspørsel i markedet, men med et årlig uttak på ca. 330 000 tonn er 

det anslått en levetid på ca. 78 år.  

 

Planforslaget innebærer å tillate råstoffutvinning i eksisterende og fremtidig uttaksområde, 

henholdsvis med areal på 119,6 daa og 444,2 daa.  For øvrig vil planen bevare 

vegetasjonsskjerm og eksisterende naturmiljø rundt uttaksområdet. Dette inkluderer bevaring 

av ca. 244,2 daa sandfuruskog nord for planområdet.  

 

I henhold til Forskrift om konsekvensutredning § 2 skal planer for masseuttak på minst 200 daa eller 

uttak på mer enn 2 mill. m³ alltid konsekvensutredes. På bakgrunn uttakets størrelse er det stilt krav 

om konsekvensutredning. 

 

Gjeldende reguleringsplaner: 

Størsteparten av området er i dag uregulert. Områdereguleringen berører deler av gjeldende 

reguleringsplan nr. 171 «Nedre Kilemoen», vedtatt 29.11.1984. Det aktuelle området er her 

regulert til industri og grusuttak. Den delen av reguleringsplan 171 som blir overlappet vil 

oppheves ved vedtak om områderegulering (jf. vedtak ved oppstart og 1. gangs behandling). I 

tillegg grenser planområdet til følgende reguleringsplaner:  

 

Plan nr. og navn Vedtatt  Reguleringsformål 

308 Vestsiden pukkverk 15.12.2005 Steinbrudd/masseuttak, 

parkbelte, 

sivilforsvarsanlegg, landbruk 

og trafikkområder. 

275 Nedre Kilemoen 3 29.08.2002 Industri/lager og 

trafikkområder. 

226 Nedre Kilemoen, nord 22.11.2004 Grustak, industri, 

trafikkområder og parkbelte 

354 Ringerike vannverk Under utarbeidelse   

424 Follummoen Under utarbeidelse   

 

Ringerike vannverk: 

Nord for planområdet ligger Ringerike vannverk, som er et kommunalt grunnvannsanlegg som 

forsyner ca. 25 000 personer i Hønefoss-området. Det er utarbeidet en klausuleringsplan med 
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beskyttelsesbestemmelser for influensområdet til vannverkets produksjonsbrønner. Dette er en 

plan som også brukes i pågående regulering av vannverksområdet. Planområdet for sanduttak 

på Kilemoen ligger utenfor definert influensområde til Ringerike vannverk og grenser til sone 

III i nord. Reguleringsplan for Ringerike vannverk er under utarbeidelse. Det har vært tett 

dialog med Teknisk forvaltning avd. utbygging i Ringerike kommune, som ansvarlig for 

Ringerike vannverk underveis i planprosessen. Grunnvann er et eget tema i 

konsekvensutredningen. 

 

Forhold til overordnede planer: 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er områdene avsatt til Masseforvaltning- nåværende og 

fremtidig. De nordre deler av planområdet, som nå avsettes til vegetasjonsskjerm, vil foreslås lagt 

inn i revidert arealdel av kommuneplan, med formål LNF-område. 

 

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold: 

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

mot flere gjeldende reguleringsplaner, samt to plan som er under utarbeidelse. Det skal være 

sømløse grenser mot disse. Grunneiere i planområdet er Stange Eiendom AS, Svelviksand AS 

og Marthe Kristine Kihle. 

 

Gjennomføring og istandsetting  

Planforslaget innebærer å utvide eksisterende uttaksområde med 444,2 daa, men å la skråning 

mot øst forbli urørt. Uttaket drives som hovedprinsipp nordover ned til kote 160. Deretter går 

uttaksretningen mot sør, og det tas ut sand ned til kote 145 frem til dagens uttaksområde. 

 

Deler av uttaksområdet kan settes i stand under driftsfasen. Skråningene skal revegeteres med 

stedegen vegetasjon. Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og 

evt. etapper for å forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen 

vegetasjon ved et nådd bunnivå i uttaksområdet for de enkelte delene av uttaksområdet. 

 

Iht. planprogrammet skal ikke reguleringsplanen ta stilling til hva området skal brukes til etter 

at masseuttaket er avsluttet. Bakgrunnen for dette er den lange tidshorisonten (ca. 80 år). 

Grunneier og tiltakshaver ønsker at etterbruken blir industriformål.  

 

Det vil anmodes om at kommuneplanen skal ta stilling til etterbruk av planområdet. Ny 

reguleringsplan skal sikre etterbruken og denne skal overlappe ny plan i tid. 

 

Konsekvensutredning 
Tabellen nedenfor viser sentrale temaer i konsekvensutredningen: 

Tema Beskrivelse av verdi og omfang 

Landskapsbilde Verdi: 

Samlet vurderes området å ha middels til liten landskapsverdi. 

Omfang: 

Tiltaket berører deler av moreneryggen som et viktig 

landskapselement, men østre side av den karakteristiske 

moreneryggen i øst bevares. 

For områdene som bli direkte berørt, vil tiltakets dimensjon 

være dårlig tilpasset omgivelsene og i liten grad være tilpasset 

linjene i landskapet da en enhetlig terrengform deles opp. 
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Tiltakets eksponeringsgrad varierer avhengig av avstand og 

hvor man befinner seg i forhold til planområdet. 

Nærmiljø og friluftsliv Verdi: 

Planområdet vurderes til å ha middels til stor verdi. 

Omfang: 

Planområdet brukes ofte, og av mange. Området er særlig 

godt egnet til friluftsliv, spesielt orienteringsidrett. En del av 

planområdet er imidlertid ikke egnet til friluftslivsaktiviteter 

(eksisterende masseuttak). Oppsummert vil tiltaket få stort 

negativt omfang for friluftsliv fordi tilgjengelig areal for 

friluftsliv gradvis reduseres. 

Naturmiljø Verdi:  

Tiltakets konsekvens er vurdert som liten negativ. 

Omfang: 

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. Arealbeslaget i forbindelse med utvidelse av 

grusuttaket er redusert, sammenlignet med det opprinnelige 

planforslaget. 70% av den biologisk verdifulle sandfuruskogen 

ivaretas. 

Naturressurser Verdi: 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) klassifiserer 

forekomsten som nasjonalt viktig forekomst. 

Omfang: 

Forekomsten har en god bergarts- og mineralsammensetning. 

Sand og grus fra forekomsten er spesielt godt egnet til 

betongformål, og som mørteltilslag. 

Kulturminner Det ble funnet tre automatisk fredete kulturminner innenfor 

det foreslåtte planområdet. Riksantikvaren har gitt 

dispensasjon fra kulturminneloven for de tre kullgropene 

138743, 138744, 138745. Dispensasjonen er gitt uten vilkår 

om arkeologisk utgraving. Som følge av reduksjon av 

uttaksområde vil kullgrop med id 138743 og 138744 bevares, 

disse vil sikres av hensynssone (H_730). Kullgrop 138745 vil 

markeres i plankart og bestemmelse fastsettes.  

Forurensning (støy, støv) Støv: 

Basert på utførte støvmålinger forventes det at 

støvnedfallsproblematikk ikke blir betydelig forverret for 

fremtidig situasjon sammenlignet med dagens situasjon. 

Måling av støvnedfall kan utføres for å avdekke de faktiske 

forhold etter hvert som dette evt. skulle være 

nødvendig/aktuelt. 

 

Støy: 

Beregningsresultater viser at eksisterende støyømfintlig 

bebyggelse blir liggende utenfor de beregnede støysonene for 

Lden fra Kilemoen sanduttak med over 5 dB margin for 

situasjonene som er beregnet. 
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Grunnvann Verdi: 

Det er stor usikkerhet omkring grunnvannsmagasinets 

karakter og egnethet for uttak av grunnvann innenfor 

planområdet. Avgjørende vil være utbredelse og mektighet av 

grove masser (mellomdans – grus) egnet for uttak av 

grunnvann samt grunnvannets kvalitet. Forholdet bør 

kartlegges før og under framtidig drift av masseuttaket. 

 

Omfang: 

Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres 

uten å påvirke grunnvannsuttaket og den delen av 

grunnvannsmagasinet som per i dag forsyner Ringerike 

vannverk Kilemoen. Grunnvannsnivået i nordgrensen av 

planområdet ligger minst 0,5 m lavere enn grunnvannsnivået i 

beskyttelsessone II (for Ringerike vannverk). Grunnvannets 

strømningsretning i det meste av sone III (for Ringerike 

vannverk som ligger nærmest plangrensen for Kilemoen 

sanduttak) vil gå mot sør. 

 

Planlagt masseuttak vil ikke direkte påvirke 

grunnvannsmagasinet som ligger innenfor planområdet. 

Indirekte påvirkning omfatter redusert naturlig beskyttelse og 

noe større og raskere grunnvannsfluktuasjoner ved fjerning av 

det meste av umettet sone. Gjenværende beskyttelse er 

akseptabel og tiltaket bør kunne aksepteres.  

 

På bakgrunn av at grunnvannsressursen innenfor planområdet 

skal kartlegges før og under uttak av massene, og at resultater 

og omfang avgjøres i samråd med Ringerike 

kommune/Ringerike vannverk vil ressursen kunne kartlegges 

og sikres for fremtiden. 

 

Transport og trafikk Uttaket bidrar ikke med trafikkøkning. Generell trafikkvekst 

frem til 2033 gir fortsatt en god trafikkavvikling i kryss fv. 

172 X Follumveien og krysset kan ta betydelig trafikkvekst. 

Beregnet kapasitetsutnyttelse på tilfartene i krysset fv. 172 X 

E16 er fortsatt lav i år 2033, men forsinkelsen for bilder fra fv. 

172 øker.  

Samfunnsmessige 

konsekvenser 

Det er flere virksomheter i umiddelbar nærhet av sandtaket 

som er direkte avtakere av sanduttakets produkter og som 

drar fordel av beliggenheten nær forekomsten. Uten fremtidig 

drift i sanduttaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å 

flytte til annen beliggenhet i nærheten av et annet sanduttak. 

Gjennomføring/istandsetting Uttak gjennomføres ved at ressursen tas ut i to nivåer. Høyden 

på hvert nivå er fra 15-30 m. Laveste uttaksnivå er på kote 

145. Deler av uttaksområdet kan settes i stand under 

driftsfasen. Det er søkt om driftskonsesjon til Direktoratet for 

mineralforvaltning. Samme myndighet skal føre tilsyn med 
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driften i henhold til utarbeidet driftsplan. Avslutningsplanen, 

som er en del av driftskonsesjonen, skal utarbeides i henhold 

til krav gitt i områdereguleringen. 

 

Istandsetting og revegetering av uttaksområdet vil sikres 

gjennom driftsplan som skal godkjennes av Direktoratet for 

mineralforvaltning. I tillegg skal det innenfor planområde 

sikres en skjernvegetasjon rundt uttaksskråningene. Det skal 

sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon rundt 

uttaksskråningene. Det skal sikres at det revegeteres med 

stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå i uttaksområdet for 

de enkelte delene av uttaksområdet.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 

Bygging av mørtelfabrikk: 

 26.03.2010 fikk Svelviksand rammetillatelse for bygging av mørtelfabrikk innenfor 

planområdet. Dette er en midlertidig dispensasjon som gjelder frem til 

områdereguleringen er vedtatt (delegasjonssak 114/10). 

 Nødvendig igangsettingstillatelser for mørtelfabrikken ble gitt i løpet av 2010 og 2011. 

Fabrikken er oppført og har vært i drift siden våren 2011. 

 

Reguleringsplan: 

 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen (HMA) vedtok 21.03.11 sak 44/11 

oppstart av planarbeidet, samt å legge forslaget til planprogram ut til offentlig ettersyn. 

 Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn våren 2011. Det kom inn 

merknader fra 15 ulike parter. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i 

konsekvensutredningens kapittel 5.1. 

 Planprogrammet ble fastsatt av HMA i møte 31.10.11, sak 114/11. 

 Planforslaget ble 1. gangs behandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i sak 22/15, 09.03.2015.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget ble 1. gangs behandlet og sendt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 11.03.15 

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

kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 10 uttalelser. 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 er: 

 

Høringsinstans: 

 

Innspill: Endring i plan, som følge av innspill 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Innsigelse fremmet på 

bakgrunn av 

Arealformål for råstoffutvinning reduseres 

for å ivareta større andel av 
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planforslagets forslag om 

reduksjon av 

biologisk verdifull 

sandfuruskogen på 

Kilemoen. 

 

sandfuruskogen. Endringen tilrettelegger 

for råstoffutvinning 563,8 daa, 

grønnstruktur / vegetasjonsskjerm 388,7 

daa. 

 

Ringerike kommune vil på bakgrunn av den 

utvidede kunnskapen om verdifullt 

naturmangfold av nasjonal verdi,endre 

formål ved revidering av gjeldende 

kommuneplan for areal som er avsatt til 

formål vegetasjonsskjerm (GV) i plankart. 

Nytt formål settes til LNF- område, i tråd 

med vanlig praksis. 

Høringsinstans: Innspill: Innarbeidet i reguleringsbestemmelsene 

Buskerud 

Fylkeskommune 

Tre registerter 

automatiske fredete 

kulturminnene 

(kullgroper) er frigitt av 

Riksantikvaren uten 

vilkår. Dispensasjon fra 

den automatiske 

fredningen forutsetter at 

kulturminnene markeres i 

plankart og at tekst 

innarbeides i 

reguleringsbestemmelsene. 

§ 0.1.2 Kulturminner 

Automatisk fredet kulturminne i konflikt 

med tiltak i planområdet – id 138745, er 

markert med id i plankartet, kan fjernes 

uten vilkår om arkeologisk utgraving. 

 

Gjenværende kulturminner med id 138743, 

138744 vil bevares som følge av redusert 

uttaksområde. Disse sikres med 

hensynssone (H_730). 

Ringerike 

kommune, Teknisk 

forvaltning, avd. 

Utbygging 

Områdeplanen forutsetter 

uttak ned til kote 145. 

Bemerker at det bør være 

en umettet sone på 2-3 

meter under bunn uttak.  

 

§ 1.1.2 Uttaksdybder 

Det skal føres kontroll av bunn uttak i 

område BSM1 mht. grunnvannsnivå. Det 

skal være en umettet sone på 2-3 meter 

under bunn uttak.  

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Støv: Vanningsanlegg 

alene ikke tilstrekkelig. 

Mener at etablering av 

vegetasjon er viktig 

supplerende tiltak mot 

støvflukt. 

 

§ 1.1.4 Skåning 

Skråningene skal revegeteres med stedegen 

vegetasjon. Vegetasjon skal etableres der 

det er mulig med tanke på driftsareal og 

evt. etapper for å forhindre støvflukt. Det 

skal sikres at det revegeteres med stedegen 

vegetasjon ved et nådd bunnivå i 

uttaksområdet for de enkelte delene av 

uttaksområdet. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Anbefaler kommunen om 

å fastsette driftstider i 

reguleringsbestemmelse. 

 

§ 1.1.7 Driftstider 

Drift av anlegger ved normal drift mandag 

– fredag 07.00 – 15.30. Lørdag 06.00 – 

14.00. Ved utvidet drift 06.00 – 22.30 

tillates ikke støyende aktivitet Levening <50 

dB inn i kveldperioden. T 1442/2016 og 
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Forurensningsforskriften kap. 30 definerer 

kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Området er mye brukt til 

friluftsliv/orientering.  

Kommunen må avveie 

næringsinteresser opp mot 

friluftsinteressene.  

Rekkefølgebestemmelse 

om etablering av ny tursti 

nord for planområdet 

 

§ 4.0.1 Friluftslivsinteresser 

Det skal opparbeides en tverrforbindelse i 

form av sti mellom øst og vest, lengst nord 

i planområdet. 

Ringerike 

kommune, Teknisk 

forvaltning, avd. 

Utbygging 

 

 

 

Norges 

Miljøvernforbund 

 

 

 

 

Ringerike 

Venstre 

Områdeplanen forutsetter 

uttak ned til kote 145. 

Bemerker at det bør være 

en umettet sone på 2-3 

meter under bunn uttak. 

 

 

Usikkerhet i planforslaget 

som gjør at føre-var-

prinsippet bør sikre 

grunnvannsmagasinet slik 

det er i dag. 

 

Merknaden handler i 

hovedsak om beskyttelse 

av grunnvannsmagasinet.  

Grunnvannsressursen 

vurderes til å være 

viktigere og å ha mye 

større verdi en sand og 

grus ressursen. 

Beskyttelsen av 

grunnvannet er derfor 

svært viktig. 

 

§ 4.0.2 Grunnvann 

1. Det kan ikke tas ut sand under kote 

160 før grunnvannstanden er 

dokumentert. 

2. Grunnvannsressursen innenfor 

planområdet skal kartlegges under 

videre uttak av masser. Før 

uttaksetappe 3 tar til (uttak ned til kote 

145) skal det bores minst tre 

undersøkelsesbrønner ned til fjell for 

uttak av sand og grunnvann innenfor 

planområdet. Omfanget av 

undersøkelsene skal avgjøres i samråd 

med Ringerike kommune og Ringerike 

vannverk og på grunnlag av bl.a. 

vurdering av behovet for fremtidig 

uttak av grunnvann som vannforsyning 

til Hønefoss og omegn. 

 

Ringerike 

kommune, Teknisk 

forvaltning, avd. 

Utbygging 

 

Det bør vurderes om 

reguleringsplanen skal 

angi etterbruk av området 

eller alternativt ny etter 

avslutning av tiltaket. 

§ 4.0.2 Etterbruk 

Før endt uttak skal kommuneplanen ta 

stilling til etterbruk av planområdet. Ny 

reguleringsplan skal sikre etterbruken og 

denne skal overlappe ny plan i tid. 

Øvrige endringer   Endring i plan 

  Hovedutvalget for 

samferdselssektoren, sak 

60/10 fastsatte 

byggegrenser for 

Fylkesveiene i Ringerike 

kommune. 

Det etableres en 30 meters inngrepsgrense 

mot fv. 172 i vest. 

 

Fv. 172 har byggegrense 15 m.  
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  Sikring av oljeholdige 

produkter og kjemikalier 
Innenfor område for råstoffutvinning 

BMS1er det forbud mot følgende: 

- Lagring av olje og oljeprodukter i 

tanker større enn 10 m3. 

- Deponering og lagring av skrapmasser 

inkludert masser som ikke er 

dokumentert rene. 

Lagring av diesel/fyringsolje skal 

tilfredsstille den til enhver tid gjeldende 

forskrift. 

Innenfor område for råstoffutvinning 

BMS2 er det forbud mot følgende: 

- Lagring av olje og oljeprodukter i 

tanker større enn 20 m3.  

- Lagring av kjemikalier eller maskinelt 

utstyr som ikke benyttes i samband med 

produksjon i massetaket. 

- Lagring av kjemiske forbindelser i 

nedgravde beholdere. 

- Nedgravde ledninger for olje og 

oljeprodukter. 

- Deponering av avfall og søppel. 

Lagring av diesel/fyringsolje skal 

tilfredsstille den til enhver tid gjeldende 

forskrift. 

 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Innsigelser 

Fylkesmannen i Buskerud fremmet formell innsigelse til planen. Innsigelsen fremgår av brev 

datert 29.04.15 Innsigelsen lyder som følger: 

 «Regjeringen legger vekt på at det skal utvises stor varsomhet med å overprøve det 

lokale selvstyret i forbindelse med plan- og byggesaker. Denne saken mener likevel 

Fylkesmannen at konflikten med nasjonalt viktig naturmangfold er så stor at vi velger 

å fremme innsigelse til planforslaget. Vi imøteser en videre dialog om reduksjon av 

uttaksområde.» 

 

Sandfuruskogen på Kilemoen vurderes å være av stor nasjonal verdi. Verdien av området 

begrunnes bl.a. i dets størrelse og dets innhold av en rekke krevende rødlista 

sandfuruskogarter.  
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Det foreligger en Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen fra 2015. Av denne rapporten 

fremgår det at områdets verdi som en helhetlig lokalitet og homogen naturtype vil kunne 

svekkes ved reduksjon. Størrelsen på gjenværende areal er en viktig faktor. Det konkluderes i 

notatet med at dersom 70-100 % av lokaliteten står igjen vil verdien med stor sannsynlighet 

ikke endres. Formen på uttaksområde er også av betydning da det er viktigere at grensa for 

uttaksområdet trekkes lenger mot sør enn at det står igjen smale arealer langs kantene som vil 

kunne bli påvirket av kanteffekter.  

 

Endringer i forhold til innsigelsen: 

Planforslaget som legges frem for 2. gangs behandling er redusert i tråd med konklusjonen fra 

kartleggingen fra 2015. Uttaksområde BSM1 er redusert ned til 444,2 daa med bunn for uttaksnivå 

kote 145. Med dette vil gjenværende sandfuruskog i området være ca. 805 daa. 

 

Det ses til Naturmangfoldloven og prinsippene i §§8-12 og gjøres en vurdering av effekten av 

påvirkningen og gjøres en langsgående vurdering av hensiktsmessig bruk av driftsmetoder, 

teknikk og avbøtende tiltak for å legge til rette for å kunne gi gode samfunnsmessige resultater 

på sikt. Det stilles krav i områdereguleringens bestemmelser om at naturmangfoldet knyttet til 

sandfuruskogen kartlegges og overvåkes i takt med uttaket. 

 

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 prinsipper §§ 8-12 i Naturmangfoldloven av 19.06.09, skal legges til grunn ved 

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

hvordan disse er fulgt opp. Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold 

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

Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til føre-var-prinsippet. 

Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belasting av tiltak i området skal 

vurderes.  

 

Mineralloven:  

Tiltaket er omfattet av driftskonsesjon etter mineralloven. Direktoratet for mineralforvaltning med 

bergmesteren for Svalbard (DMF) er konsesjonsmyndighet. DMF sender søknaden på høring, bl.a. 

til kommunene. Kommunens uttalelse i konsesjonssaker omhandler i hovedsak tiltakets forhold til 

plan- og bygningsloven. Svelviksand AS avd. Kilemoen søkte om driftskonsesjon 20.06.14. 

Søknaden ble sendt på høring til Ringerike kommune og uttalelsen er datert 24.03.15. Ringerike 

kommune uttaler seg positivt til søknaden, og anser at en tillatelse fra DMF, sammen med 

områderegulering, vil gi et godt grunnlag for drift av uttaket. 

 

Søknad om driftskonsesjon blir etter alt å dømme ikke behandlet av DMF før områderegulering for 

Kilemoen sanduttak stadfestes. Ved vedtatt plan vil søknad om driftskonsesjon suppleres med 

informasjon omkring områderegulering samt driftsplan.  
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Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en områderegulering, som er en kommunal plantype. Vanligvis vil 

kommunen ikke kan ta saksbehandlingsgebyr for områdereguleringer, men det er her gjort en 

avtale mellom Ringerike kommune og Svelviksand AS at Svelviksand AS skal utarbeide 

forslag til områdereguleringen samt dekke kostnadene med planarbeidet.  

 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune 

 

Alternative løsninger 
  

Alternativt forslag 

Alt. vedtakspunkt 3. 

Innenfor området for råstoffutvinning BSM1 kan det foretas uttak og lagring av grus og sand. 

Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 160 og maksimalt årlig uttak på 

330 000 tonn. Uttak under kote 160 vil kreve ny reguleringsplan.  

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i området BSM1 er 15 m. 

 

Begrunnelse for alternativt forslag 

Sand- og grusressurser er viktige mineralske råstoff. Men det er en ikke-fornybar ressurs. 

Tilgang til materialressurser er viktig for kommende generasjoner. Det alternative forslaget 

begrunnes i å kunne sikre fremtidig drift på oppdatert kunnskap fra kommende generasjoner. 

Det legges opp til en drift ved Kilemoen sanduttak over en lang tidsperiode for gjeldende 

regulering. Kommende generasjoner skal kunne ta del i en avgjørelse om ressursbruk; sand- og 

grus ressurs samt vannressursen. 

 

Det er etter all sannsynlighet et stort grunnvannsmagasin i løsmassene innenfor planområdet. 

Dette er grunnvann i breelvavsatte masser til sand og grus over fjell. 

Dagens mektighet og sammensetning av umettet sone gir svært god beskyttelse av 

underliggende grunnvannsmagasin. Beskyttelse oppnås ved lang oppholdstid før infiltrert vann 

når grunnvannet og derved mulighet for nedbryting, tilbakeholdelse og adsorpsjon tilførte 

stoffer. En umettet sone ned mot 2-3 meter vil gi betydelig redusert naturlig beskyttelse av 

grunnvannet avhengig av kornstørrelse og sortering på gjenværende løsmasser over grunnvann. 

 

Det kan være en mulig konflikt mellom drikkevannshensyn og grusuttak. Det er et viktig 

prinsipp i norsk vannforsynings at drikkevannet så langt som mulig baseres på kilder som fra 

naturens side har god kvalitet og er lite utsatt for forurensning. Det er viktig at 

beskyttelsestiltak reduserer risikoen for forurensning av kilden mest mulig.  

 

Når massene mellom kote ca. 196 og 160 er tatt ut vil fremtidens forvaltning kunne gjøre en 

vurdering av om de resterende masser på forsvarlig vis skal kunne tas ut, eller om det med 

hensyn til grunnvann skal gjøres en endring av arealforvaltningen.   
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Rådmannens vurdering 

Konsekvensutredning og ROS-analyse: 

Det er gjennomført en vurdering av 10 fagtema for å komme frem til et planforslag som i størst 

mulig grad er tilpasset de stedlige forutsetningene. Følgende oppsummeres kort konklusjon for 

hvert tema: 

 

Landskapsbilde: 

Samlet vurderes tiltaket å få middels negativt omfang for landskapsbildet som gir middels til 

liten konsekvens. 

 

Nærmiljø og friluftsliv: 

Konsekvensgraden er vurdert som stor negativ i planområdet og middels til stor negativ i 

influensområdet.  

 

Naturmiljø: 

Planforslaget som nå foreligger anbefaler en reduksjon i uttaksområdet. 70 % av den biologisk 

verdifulle sandfuruskogen ivaretas, og dens verdi vil dermed med stor sannsynlighet ikke endres. På 

bakgrunn av dette mener Rådmannen at konflikten med nasjonalt verdifullt naturmangfold (verdi A) 

er redusert til et nivå som møter vurderingen fra kartlegging av sandfuruskog, og det blir et 

akseptabelt gjenstående areal som ivaretar naturtypelokaliteten. 

 

Naturressurser: 

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til ressursene i 

fremtiden og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker fremtidig 

utnyttelse. Forekomsten på Kilemoen rangeres som nasjonalt viktig av Norges geologiske 

undersøkelse. 

 

Kulturmiljø og kulturminner: 

Riksantikvaren har gitt dispensasjon fra kulturminneloven for tre automatisk fredete kullgroper 

funnet i området. To av de tre sikres gjennom hensynssone, grunnet redusert uttaksområde. 

Kullgrop med id. 138745 vil gå tapt, men dispensasjon er gitt, og forutsetninger satt av 

Buskerud fylkeskommune er ivaretatt i plan. 

 

Grunnvann: 

Det stilles krav om kartlegging av grunnvannsressursen innenfor planområde. På bakgrunn av 

dette kan planlagt masseuttak innenfor planområdet gjennomføres uten at fremtidig uttak av 

grunnvann begrenses. 

 

Forurensning: 

Støv: 

Måleresultatene som er gjort viser at støvnedfallskonsentrasjonen er under grenseverdien gitt 

av forurensningsforskriften. 

 

Støy: 

Beregningsresultater viser at eksisterende støyømfintlig bebyggelse blir liggende utenfor de 

beregnede støysonene for Lden fra Kilemoen sanduttak med over 5 dB margin for situasjonene 

som er beregnet 
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Transport og trafikk: 

De trafikale forholdene vil ikke forverres som følge av tiltaket. 

 

Samfunnsmessige konsekvenser - sysselsetting: 

Virksomheten gir ikke noe betydelig bidrag til sysselsettingen, men inngår i underskogen av 

små og mellomstore bedrifter som samlet sett gir et stort bidrag til verdiskapning og 

skatteinntekter i regionen. 

 

Gjennomføring og istandsetting: 

Istandsetting og revegetering av uttaksområdet vil sikres gjennom driftsplan som skal 

godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning samt reguleringsbestemmelser. 

 

Generelt: 

Planbeskrivelsen inneholder vurdering av de ulike fagtema: forutsatt at de angitte avbøtende 

tiltakene i reguleringsbestemmelsene iverksettes anses planen å generere få negative 

konsekvenser for miljø og samfunn. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) har identifisert 11 relevante hendelser hvorav 6 

karakteriseres av risiko som vanligvis ikke krever tiltak, 4 karakteriseres av risiko som vil 

overvåkes, der tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte samt 1 hendelse som 

karakteriseres med nødvendig å iverksette tiltak. Hendelsen som anses å ha behov for tiltak er 

tilgjengelig areal for friluftsliv.  Avbøtende tiltak vil bl.a. være å opparbeide en øst-vest 

tverrforbindelse i planområde. I tillegg til å forbedre adkomstforholdene/tilgjengeligheten til 

friluftsområdet. I tillegg er en reduksjon av formål for råstoffutvinning positivt for gjenværende 

areal avsatt til vegetasjonsskjerm og til nytte for friluftslivsinteressene i området. 

 

Forholdene som er avdekket i risiko- og sårbarhetsanalysen er i planforslaget ivaretatt gjennom 

avbøtende tiltak som er sikret i plankart og reguleringsbestemmelser. Rådmannen anser at 

utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og vurderinger beskrevet i 

planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført i henhold til fastsatt planprogram, vedtatt av 

Formannskapet 31.10.11, sak 114/11. I konsekvensutredningen er naturmiljø et eget 

utredningstema, og de miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven anses å være 

oppfylt. 

 

Samlet vurdering: 

Rådmannen er positiv til regulering av uttaksområde i tråd med kommuneplanens arealdel. 

Detaljreguleringen gir et bedre grunnlag for videre drift og senere istandsetting, samt en 

utvidelse av konsesjonssøknad i henhold til mineralloven. Med bakgrunn i redegjørelsen 

ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn. 
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Vedlegg: 

1. Oversiktskart 

2. Plankart, merka 2. gangs behandling 

3. Bestemmelser, merka 2. gangs behandling 

4. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 

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

rådmannens kommentar, siste revidert 20.01.17. 

6. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, datert 20.04.15 

7. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 29.04.15 

8. Uttalelse fra Jernbaneverket, datert 23.03.15 

9. Uttalelse fra Ringerike kommune, Teknisk forvaltning, datert 23.03.15 

10. Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning, datert 05.05.15 

11. Uttalelse fra Norges Miljøvernforbund, datert 29.04.15 

12. Uttalelse fra Ringerike Idrettsråd, datert 05.05.15 

13. Uttalelse fra Ringerike Venstre, datert 04.05.15 

14. Uttalelse fra Hansen og Enerhaugen, ikke datert. 

15. Planprogram, fastsatt 11.10.11. 

16. Saksframlegg 1. gangs behandling. 

17. Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, innsigelse trekkes, datert 10.01.17. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltningen: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen foreslår planlegging og bygging av nye omsorgsboliger i henhold til planer som er 

fremkommet i mulighetsstudie. Kostnadsrammen er kalkulert til 330 MNOK som må 

indeksreguleres frem til en ferdigstillelse. Senteret kan tidligst stå ferdig vinteren/våren 2020. 

Prosjektet må fullfinansieres av kommunen. Husbanken vil kunne gi tilskudd på inntil 96,2 

MNOK.                                          

 

 

Sammendrag 

 

I handlingsprogrammet til Ringerike kommune for 2015- 2018 er det avsatt midler til 

utbygging av nye omsorgsboliger ved Hov omsorgsområde og etablering av nytt 

omsorgssenter på Heradsbygda. Det ble gjennomført en mulighetsstudie med arkitekt og 

referansegruppe for begge prosjektene høst 2015 og vår 2016, med hensikt å komme opp med 

alternative forslag til planer og tilhørende kostnadskalkyler.  

 

Basert på dette ble det utarbeidet en politisk sak 22.9.2016.  

Saken ble fremlagt for Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd og formannskapet.  

Rådmannen trakk saken i formannskapsmøtet. Etter politisk behandling så ble prosjektet 

utvidet til en ramme på 68 boenheter og dagsenter for 60 brukere. 

 

Ny mulighetsstudie ble utarbeidet høst/vinter 2016/2017 med disse rammene. 
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Beskrivelse av saken 

 

Mulighetsstudien for Heradsbygda omsorgssenter gir svar på at det er mulig å etablere 68 

boenheter samt få til en samlokalisering med dagsenter, hjemmepleie og nytt legekontor. 

Denne studien ligger til grunn for de videre anbefalinger som her fremkommer. Studien 

inneholder en kalkyle for kostnadene. I tillegg er det gjort vurderinger av tilskudds muligheter 

og en vurdering av realistisk fremdrift for prosjektet. 

 

Ringerike kommune sin energi og klimaplan vil ligge til grunn for gjennomføringen av 

prosjektet. Sertifisering systemet BREEAM vil bli brukt som verktøy for dokumentasjon. 

 

Det er i forbindelse med mulighetsstudien utført et tilleggsnotat vedrørende bruk av massiv tre 

i prosjektet. Konklusjonen er at massiv tre er egnet og dette vil bli utredet i det videre arbeid 

med tanke på bygging i massiv tre.  

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Reguleringsplan nr. 58 av 1.8.69 foreligger for området. 

Planen er ikke formelt vedtatt, dette betyr at området må omreguleres 

 

 

Juridiske forhold  

 

Det er ikke inngått noen kontrakter utover avtalen med AsplanViak AS for gjennomføring av 

mulighetsstudier. Denne er avsluttet. 
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Økonomiske forhold 

 

Kostnadskalkyle for bygging av omsorgsboligene har blitt utarbeidet i forbindelse med 

gjennomføring av mulighetsstudie vinteren 2017. Kalkylen tilsier en forventet prosjektkostnad i 

størrelsesordenen 303 MNOK. inkl. mva. I tillegg til dette vil det påløpe kostnader i 

forbindelse med tømming og rivning av gammelt bygg og klargjøring av tomt. Dette er anslått 

til 15 MNOK. Inventarbudsjett er anslått til 12 MNOK. Totalt 330 MNOK. inkl. mva. Beløpet 

må indeksreguleres frem til mulig ferdigstilling. 

 

«Nye Heradsbygda Omsorgssenter», bestående av omsorgsboliger, parkeringshus, eldresenter, 

legesenter, fysioterapi og fasiliteter for hjemmetjenestene, vil ha et bruttoareal i 

løsningsforslaget på 8856,1 m2, fordelt på tre plan. Samlet kostnadskalkylen (basert på Norsk 

Prisbok, Standard: Middels høy kvalitet, Tek 10) ligger på kr. 303 MNOK inkl. reserver og 

marginer. Prosjektet vil bli realisert etter TEK17, noe som vil kunne influere på kalkylen. 

Mulighetsstudien presenterer en kalkyle med en snittkostnad på kr. 34 126,-/ m2. I tillegg må 

det innkalkuleres: 

 Løst inventar     : kr.  12 MNOK 

 Rivning/tømming/klargjøring   : kr.  15 MNOK 

Totalt      : kr.  27 MNOK 

 

Samlet kalkyle for prosjektet blir da kr. 330 MNOK. Beløpet er i 2017-kroner og må 

indeksreguleres for byggeperioden. Alle priser er oppgitt inkl. moms. 

 

Når vi fordeler kostnadene på de forskjellige funksjonenes nettoareal (spesifisering av innhold 

i.h.t. vedlegg), vil disse anslagsvis kunne stipuleres til: 

 Omsorgsboligene kr. 248 497 359,- 

 Dagsenteret  kr.   35 051 606,- 

 Hjemmetjenesten kr.   39 201 494,- 

 Legesenter  kr.     7 249 541,- 

 

 

Hvor stort tilskudd fra Husbanken kan påregnes? 

Husbankens tilskuddssatser for omsorgsplasser for 2017, er i snitt inntil 50 % av maksimalt 

godkjente anleggskostnader, fordelt på 45% per omsorgsbolig og 55 % per sykehjemsplass. 

Det kan også gis inntil 55 % utmåling av tilskudd der det etableres egne lokaler for 

dagaktivitetstilbud i tilknytning til allerede eksisterende omsorgsboliger. Det er en forutsetning 

at dagaktivitetstilbudet omfatter beboerne i omsorgsboligene, men tilbudet skal også kunne 

benyttes av andre som har et slikt behov.  

Ringerike kommune ansees fortsatt ikke som et pressområde, og godkjente anleggskostnader 

pr. omsorgsbolig på Ringerike er maksimalt kr. 3 144 000,-. Kostnader kommunen har utover 

dette, utløser ikke tilskudd. J.fr ovenforstående kalkyle ligger kostnadene pr. omsorgsbolig på 

kr. 3 654 373,- (under forutsetning av at anbudspriser ligger likt med kalkylen), og vil derfor 

kunne utløse optimalt tilskudd. Tilskuddets størrelse vil derfor for omsorgsboliger være kr. 

1 425 000,-/omsorgsplass. 
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Kommunen kan derfor få inntil kr. 96 220 000,- i investeringstilskudd for omsorgsplassene og 

inntil kr. 19 278 400,- for dagsenteret. Lokaliteter for hjemmetjenesten og legesenter utløser 

ikke statlige investeringstilskudd. 

 

Hvilke husleieinntekter kan påregnes? 

Ringerike kommune har vedtatt at husleienivået i kommunalt eide boliger skal harmoniseres 

med «gjengs leie». Heradsbygda ligger pr. definisjon innenfor «Hønefoss sentrum», der «gjengs 

leie» for ett-roms leilighet (35 m2) med normal standard er satt til kr. 6 098,-/mnd. Tilsvarende 

leilighet med god standard (oppusset/ny) er definert med 12 % påslag. Husleien ved 

Heradsbygda omsorgsboliger vil derfor ligge på kr. 6 830,-/mnd. 

Kommunen vil også motta husleie fra aktuelle aktører ved legesenteret og fysioterapisenter. 

 

Kan de som får tildelt plass på Heradsbygda omsorgssenter få bostøtte? 

Retten til bostøtte er inntektsavhengig. Er du over 18 år og bor i bokollektiv der boligen er 

tildelt av kommunen, eller som bor i et privat bokollektiv av helse- eller sosialfaglige grunner, 

kan søke om bostøtte. Retten til bostøtte inntrer dersom inntektsgrunnlaget er lavere enn 

definerte grenser.  

I Ringerike kommune er denne inntektsgrensen (en person i husstanden) i tilpasset bolig       kr. 

17 479,-/mnd. For unge uføre er tilsvarende grense kr. 19 909,-/mnd. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Tomten i Heradsbygda har i mange år vært benyttet til helseinstitusjon. Norderhovhjemmet har 

blitt benyttet som aldershjem, dagsenter og base for hjemmepleien. Bygningene er i en slik 

forfatning at det er vedtatt å rive alt eksisterende på området. Tomten er regulert til formålet, 

har en unik beliggenhet og er svært godt egnet til et omsorgssenter.  

 

Rådmannens vurdering er at senteret som er utredet i mulighetsstudien, gir en maksimal 

utnyttelse av tomten, basert på de funksjoner som er definert inn. Nødvendig parkering er 

definert under bakken som frigjør mest mulig plass utvendig til grøntområder og god logistikk 

inn og ut av anlegget. Det at flere funksjoner kan samles i ett senter gir gode effekter av 

sambruk og rasjonell drift. Spesielt gjelder dette parkering/logistikk og mottakskjøkken. Men 

også andre grunnleggende funksjoner som felles bruk av nødvendige møterom, lett tilgang ved 

heis til alle områder, et stort tilpasset uteområde og lignende gir god sambrukseffekt. I 

nærområdet ligger også eksiterende eldreboliger som vil kunne nyte godt av funksjonene i et 

nytt omsorgssenter. I sum medfører dette en god utnyttelse av tomten og potensielt gode 

muligheter for mer rasjonell drift.  

 

Kostnaden for å bygge vil i et hvert prosjekt være nært knyttet til areal av anlegget, og den 

kvalitet som ønskes. Begge disse vil bli nøye vurdert i videre planlegging. I studien for dette 

anlegget er det lagt til grunn erfaringstall for tilsvarende anlegg og en middelshøy kvalitet med 

basis i passivhus standard. Passiv hus standard betyr i dette tilfellet at man legger seg noe over 

kravet i gjeldende byggeforskrift med tanke på energiforbruk.    
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Rådmannens vurdering er at samlokalisering av flere funksjoner reduserer byggekostnadene for 

anlegget. Videre er det også økonomisk gunstig at den gamle bygningsmassen som fjernes vil 

klargjøre for bygging av en kjeller med parkering uten at en behøver å gjøre store ytterligere 

inngrep. Dette frigjør areal til bygningsmasse og uteområder som ellers ville blitt båndlagt av 

parkering.    

 

Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i 

sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. 

F.o.m. 1.1.2017 er det gjort endringer i ordningen. Fra 2021 vil det være et absolutt krav om 

netto tilvekst i omsorgsplasser for å få tildelt tilskudd. Denne ordningen skal gradvis innføres i 

2017, 2018, 2019 og 2020. Om lag 20 prosent av tilsagnsrammen i 2017 skal forbeholdes 

plasser som gir netto tilvekst. Denne andelen skal økes til henholdsvis 40, 60 og 80 pst de 

neste årene.  

Ringerike kommune har ikke foretatt fornyelser i bygningsmassen innen Helse og omsorg på 

flere år, mange omsorgsplasser som er saneringsverdige. Kommunen har lenge drøftet bygging 

av et nytt sykehjem som erstatning for Hønefoss sykehjem og i mangel på korttidsplasser har 

det blitt etablert midlertidige omsorgsplasser på utrangerte rom (uten toalett/dusj) både ved 

Hønefoss og Tyribo.  

Dersom vi manøvrerer oss inn i en posisjon der vi ikke kan etablere omsorgsboligene på 

Heradsbygda uten å demonstrere en netto tilvekst i plasser, vil ikke investeringstilskudd bli 

utbetalt. Det kan derfor være av avgjørende betydning at dette prosjektet fremmes og startes 

opp i 2017, da 80 % husbankens ramme fortsatt kan utbetales dette år uten at netto tilvekst må 

dokumenteres. 

For å få tilskudd innvilget i 2017 må søknad leveres snarest, og byggestart må skje dette året. 

Derfor er oppstart på rivning av gammelt bygg og klargjøring av tomt planlagt til 

september/oktober 2017. For å makte husbankens frister, forhold til anbud, kontrahering av 

entreprenører o.l., må kommunen snarest ha et politisk vedtak om bygging som grunnlag. 

                  

 

Basert på dette er det rådmannens anbefaling at det igangsettes videre planlegging og bygging 

av nytt omsorgssenter i Heradsbygda basert på mulighetsstudien. 
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Vedlegg 

 
- Mulighetsstudie Heradsbygda revidert Alt. A ver. 1.1 
- Notat massivtre Heradsbygda 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Arild Magnus Rønnestad 
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Arkivsaksnr.: 16/3857-2   Arkiv: 614 &45  

 

Ringmoen Vel - Flaskerud skole  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/17 Formannskapet 28.03.2017 

42/17 Kommunestyret 06.04.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune benytter seg av tilbakefallsretten i h.h.t. skjøte på eiendommen,        gnr. 

300, bnr. 4, Mastehaugen (tidl. Flaskerud skole). 

Eiendommen legges ut til salg på det åpne marked via eiendomsmegler. 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Eiendommen gnr. 300, bnr. 4 ble solgt til Ringmoen Vel for kr 1,- den  17.08.1983. 

Eiendommen skulle benyttes til grendehus. Ringmoen Vel hadde leieavtale på eiendommen fra 

25.09.1975 og fram til eiendommen ble overskjøtet 17.08.1975. 

Eiendommens areal er beregnet til 5 826 m². 

 

Ringmoen Vel har i brev datert 17.06.2016, vedlegges, bedt Ringerike kommune overta 

eiendommen, i henhold til bestemmelsen i vedlagte skjøte: 

 

«Dersom Ringmoen Vel skulle bli nedlagt eller det ikke lenger skulle være aktuelt å bruke 

bebyggelsen til grendehus, forplikter velet seg til å skjøte eiendommen vederlagsfritt tilbake 

til Ringerike kommune. Eventuelle utgifter ved tilbakeskjøtingen dekkes av kommunen.» 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i LNF-området i kommuneplanen. 
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Rådmannens vurdering 

 

Ringmoen Vel er nå nedlagt og bygningen har ikke vært i bruk på noen år, dette gjør at bygget 

forfaller. Rådmannen anbefaler at tilbakefallsretten benyttes, og at eiendommen selges på det 

åpne marked via eiendomsmegler. 

 

Vedlegg 

Brev fra Ringmoen Vel 

Skjøte til Ringmoen Vel 

Situasjonskart 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Per Christian Frøislie 

 

saksbehandler: Torunn Kaspersen 
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Arkivsaksnr.: 16/4067-5   Arkiv: 205  

 

Rabattsystem for rv 7 Sokna - Ørgenvika  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/17 Kommunestyret 06.04.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1) Ringerike kommunestyre slutter seg til at ny takst- og rabattordning innføres for rv. 7 Sokna – 

Ørgenvika. 

 
2) Det innføres en rabatt på 20 % for kjøretøy i takstgruppe 1 som er utstyrt med elektronisk brikke. 

Det gis ikke rabatter for kjøretøy i takstgruppe 2. 

 
3) Takstene settes til (2014-kroneverdi): 

 Kr 78,25 for takstgruppe 1 

 Kr 157,96 for takstgruppe 2 

 

 

  

Sammendrag 

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015-2016) har Stortinget 

sluttet seg til regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for 

bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til standardisering av rabatter og 

fjerning av lokale særordninger. I prosjekter som er lagt fram for Stortinget etter 06.11.15, 

er rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet i 

Stortinget før dette tidspunktet, herunder rv. 7 Sokna – Ørgenvika, betinger omleggingen til 

det nye rabattsystemet tilslutning fra lokale- og regionalpolitiske myndigheter. 
 

Innledning / bakgrunn 

Fylkestinget vedtok 21.10.2009 i sak PS 56/09 bompengefinansiering av rv. 7 Sokna – Ørgenvika. 

 
Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015-2016) har Stortinget sluttet seg til 

regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye 

systemet legges det opp til standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. I prosjekter 

som er lagt fram for Stortinget etter 06.11.15, er rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet.  
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For prosjekter som er behandlet i Stortinget før dette tidspunktet, herunder rv. 7 Sokna – Ørgenvika, 

betinger omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokale- og regionalpolitiske 

myndigheter. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens rabattsystem er svært komplekst, og mange bompengeprosjekter har egne lokale avtaler for 

rabatt. Rabattene varierer fra 5 til 50 %. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av 

rabatter og fjerning av lokale særordninger. Omleggingen vil innebære en betydelig forenkling av 

systemet, blant annet i bakenforliggende IKT-systemer. Det vil kunne redusere bompengeselskapets 

administrasjons- og innkrevingskostnader og sikre at en større andel av de innkrevde bompengene går 

til vegbygging. Omleggingen vil også gi mer forutsigbarhet for trafikantene og rette opp uheldige 

fordelingseffekter. I dagens ordning kreves det høye innskudd for å oppnå de høyeste rabattene. 

 
Det er ikke et krav fra statens side at alle eksisterende prosjekter som legges til de regionale 

bompengeselskapene gjennomfører en omlegging til ny takst- og rabattstruktur. Men det vil antagelig 

være i selskapenes egen interesse at en slik omlegging skjer, for å kunne ta ut gevinstene ved en 

ensretting av rabattstrukturen. 

 
Det ble vedtatt i statsbudsjett for 2017 å etablere en tilskuddsordning for reduserte bompengetakster 

utenfor byområdene. Bompengeselskapene som slutter seg til et av de regionale selskapene og legger 

om takst- og rabattsystemet vil bli kvalifisert til å motta tilskuddet, forutsatt at ordningen blir vedtatt 

i Stortinget. Tilskuddsordningen gjelder riksvegprosjekter. Tilskuddet skal benyttes til en generell 

reduksjon i bompengetakstene, anslagsvis på minst 10 pst. Hovedformålet med ordningen er å 

redusere bompengebelastningen for bilistene. 

 
Innføringen av et standardisert rabattsystem innebærer at tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt 

avvikles, og at passeringer blir fakturert i etterkant. Den generelle brikkerabatten økes fra 10 til 20 % 

for kjøretøy under 3500 kg og alle personbiler, uavhengig av vekt, som er registrert i kjøretøygruppe 

M1 (takstgruppe 1 i nytt system). 

 
I det nye systemet legges det ikke opp til brikkerabatt for tunge kjøretøy, unntatt biler i 

kjøretøygruppe M1 (takstgruppe 2 i nytt system). Hovedformålet med dagens rabatt på 10 % for 

tunge kjøretøy er å gi insentiv til å bruke brikke. Med pålegg om obligatorisk brikke faller hensikten 

med rabatter for denne gruppen bort. 

Det er videre lagt til grunn at ingen av takstgruppene hver for seg skal komme vesentlig dårligere ut 

enn i dag som følge av omleggingen. Det er åpnet opp for en utvidet bruk av månedlig passeringstak 

og timesregel, for eventuelt å veie opp for ulempene en del trafikanter opplever når lokale avtaler 

avvikles. 

 

Tilsvarende sak legges fram for kommunestyret i berørte kommuner innenfor Buskerud fylke. 
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Forslag til nytt takst- og rabattsystem 

Regjeringen legger til grunn at samlede inntekter fra takstgruppe 1 og 2 hver for seg og totalt skal 

være de samme før og etter omleggingen. 

 

Takstgruppe 1 Dagens Ny Endring 

Uten rabatt 70,00 kr 78,25 kr 8,25 kr 

Med brikkerabatt 63,00 kr 62,60 kr -0,40 kr 

 

 

Takstgruppe 2 Dagens Ny Endring 

Uten rabatt 175,00 kr 157,96 kr -17,04 kr 

Med brikkerabatt 157,50 kr 157,96 kr 0,46 kr 
 

Omlegging til det nye takst- og rabattsystemet innebærer at kjøretøy i takstgruppe 1 får omtrent 

samme takst ved bruk av brikke som dagens system legger opp til. Generelt legges det opp til at 

bortfall av rabatt for takstgruppe 2 (tunge kjøretøy) kompenseres med justering av taksten. 

Utgangspunktet er at næringstransport som gruppe ikke skal komme dårligere ut som følge av 

omleggingen. 

 

For nærmere beskrivelse av prosjektet vises til den tidligere behandlingen av saken i fylkestinget og til 

vedlagte faglige grunnlag fra Statens vegvesen. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret slutter seg omlegging til det nye takst- og rabattsystem for 

bompengefinansiering av rv. 7 Sokna – Ørgenvika. Omleggingen vil innebære en betydelig forenkling 

av systemet, blant annet i bakenforliggende IKT-systemer. Det vil kunne redusere 

bompengeselskapets administrasjons- og innkrevingskostnader og sikre at en større andel av de 

innkrevde bompengene går til vegbygging.  

Omleggingen vil også gi mer forutsigbarhet for trafikantene og rette opp uheldige fordelingseffekter.  

Kostnadene per passering for personbiler med brikke blir så å si uendret som følge av omleggingen. 

 

Vedlegg 

 
Brev fra Statens vegvesen «Omlegging av rabattsystemet for rv. 7 Sokna – Ørgenvika» 

 

 

 Ringerike kommune, 22.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Asle Aker 
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Arkivsaksnr.: 16/6422-2   Arkiv: L12  

 

Refusjon Nerbytunet Foreløpig godkjenning av plan for utførelse 

Ringkollveien/Bånntjernveien 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/17 Kommunestyret 06.04.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Etter plan- og bygningsloven §18-8 godkjennes planene for utførelse, kostnadsoverslag og 

forslag til fordeling med endring av beregnet totalbeløp for refusjon. Totalbeløpet som 

godkjennes for refusjonssaken er kr 3 880 366. Andel i refusjonssaken samt refusjonspliktig 

beløp fremkommer av vedlegg 1: «Godkjent fordeling av refusjonsandeler og kostnader» datert 

24.03.2017. 

 

Rådmannen utfører varsling om vedtak av godkjenning av forslag til refusjon til 

refusjonspliktige. Saken fremmes for endelig vedtak om fastsettelse av refusjon i 

kommunestyret når refusjonsberettigede tiltak er gjennomført og regnskap for disse er innsendt 

og gjennomgått av kommunen. 

 

Rådmannen igangsetter evaluering av arbeidet med refusjonssaken med hensikt å fremme 

politisk sak med anbefaling om håndtering av refusjonssaker. Saken tar sikte på å avklare 

følgende forhold: 

Anbefaling av organisering og plassering av ansvar på avdeling for saksfremstilling og 

vurdering av refusjonssaker. 

Anbefaling om delegering av myndighet til vedtak i refusjonssaker. 

Anbefaling om beregning av gebyr ved saksbehandling av refusjonssaker. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Reguleringsplan for Andersløkka ble vedtatt med krav om opparbeiding av kryss, gangvei 

og busstopp som ble ansett nødvendig for å gjøre området egnet for utbygging. Det viste 

seg at kostnadene ved opparbeidelse av infrastruktur planen stilte krav om ville medføre at 

utbygging av regulerte områder ikke ble økonomisk lønnsomt. Detaljregulering av 

Nerbytunet ble igangsatt for å øke antallet enheter kostnadene skal fordeles på og således 

sikre gjennomføring av nødvendige infrastrukturtiltak og muliggjøre utbygging av regulerte 

boligområder.  

Etter vedtak av detaljregulering Nerbytunet har det ikke lykkes å få enighet mellom eierne 

av tomtene om fordeling og utbygger av Nerbytunet ønsker derfor å benytte seg av 
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muligheten for å utføre tiltaket selv og kreve refusjon, dvs. tilbakebetaling av deler av 

utgiftene fra de som anses å ha nytte av tiltaket.  

 

 

Ringerike kommune har liten erfaring med å benytte refusjon i lignende saker og har 

tradisjonelt anmodet om at det blir laget private avtaler for fordeling av kostnader. 

Behandling av refusjonssøknader er imidlertid lovbestemt og kommunen er derfor pliktig å 

gjennomføre slik behandling. I denne konkrete saken har kommunen brukt en del tid da det 

har vært nødvendig å avklare en rekke forhold vedrørende ansvar og prosess grunnet 

manglende erfaring med slik behandling. 

Behandling av refusjonssaker er ikke omtalt i delegeringsreglementet til kommunen. 

Rådmannen sender derfor saken til behandling i kommunestyret. Rådmannen vil gjøre en 

vurdering basert på denne saken og lage en anbefaling til hvem som skal behandle slike saker 

ved revidering av delegeringsreglementet. 

 

Kommunen vil ha fordel av å inneha kompetanse på behandling etter refusjonslovgivningen 

ettersom dette gir en større forutsigbarhet for utbyggere. Det antas også at det vil være 

enklere å komme fram til private avtaler om fordeling samt at man i fremtiden i større grad 

kan unngå at regulerte områder blir liggende urealisert fordi de enkelte interessentene innen 

området ikke finner det regningssvarende å utvikle sitt område isolert sett.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Refusjonsberettigede tiltak: «refusjonsenheten» 

 

De refusjonsberettigede tiltak, benevnt refusjonsenheten i loven, framkommer av krav om 

opparbeidelse av regulert offentlig kryss og gangvei med hjemmel i vedtatt reguleringsplan. 

I denne saken er refusjonsenheten gang og sykkelvei fra Bånntjernveien langs Ringkollveien 

frem til Hemskogveien, nytt kryss Bånntjernveien X Ringkollveien samt etablering av busstopp 

i Ringkollveien. 

 

Planer 

Tiltak det kan kreves refusjon for fremkommer av pbl. §18.3, forutsatt at kravet kan pålegges 

etter pbl. §18.1 og §18.2.  I denne saken er det krevet refusjon for etablering av infrastruktur 

etter pbl §18.1(refusjonsenheten). Det er videre krevet refusjon av utgifter som er nødvendige 

for gjennomføring av tiltaket og refusjonssaken med hjemmel i pbl. §18.5.  

 

Kostnadsoverslaget 

Det er innlevert kostnadsoverslag basert på bindende tilbud om utførelse, påløpte kostnader og 

estimerte kostnader for gjenværende arbeider. 

 

Fordeling av refusjonsandel 

Det følger av pbl. § 18-7 første ledd at den enkelte eiendoms forholdsmessige andel skal 

beregnes med en halvpart på hver av faktorene tomteareal og tillatt utnytting. Forslagstiller 

utarbeider forslag til fordeling. 

 

Kommunens vurdering 

Kommunen har gjennomgått merknadene og benyttet disse i sin vurdering av saken. 

Merknadene med vurdering fremkommer av vedlagt notat. 
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Refusjonsberettigede tiltak og plan for gjennomføring. 

Tiltakene det søkes refusjon for er bygging av gang og sykkelveg langs Ringkollveien, fra 

avkjøringen til Havna-Hemskogen til Bånntjernveien. Opparbeiding av krysset mellom 

Bånntjernveien og Ringkollveien samt etablering av busstopp. Det søkes i tillegg dekket 

utgifter til opparbeidelse av adkomst til gnr. 103/12 og fjerning av eksisterende bygning i ny 

trase for vegen. Det er innsendt kart og tegninger som viser plassering og utførelse av av 

tiltakene. 

Det vurderes at etablering av gang og sykkelveg, opparbeiding av kryss og etablering av 

busstopp ligger innenfor rammene det kan kreves refusjon for etter pbl. § 18.1.  

Det vurderes videre at omlegging av adkomst til gnr. 103/12 er nødvendig for gjennomføring 

av tiltaket og at utgiftene til dette også kan tas med etter §18.5.  

Det vurderes at riving eller fjerning av grisehuset ikke er en forutsetning for å få til en 

hensiktsmessig adkomst og utgiftene til dette strykes i sin helhet. Det vises til at det i høringen 

av planforslaget, før det var aktuelt å stenge og erstatte adkomstvegen ble argumentert av 

forslagstiller om å kunne rive bygningen på tross av at kulturminnemyndighetene mente denne 

burde beholdes samt at adkomstveien ikke er regulert inn med plassering og derfor kan justeres 

slik at den ikke kommer i konflikt med den aktuelle bygningen. 

Utgifter til bistand ved bruk av konsulent/advokat vurderes å være nødvendig for 

gjennomføringen og anbefales dekket etter dokumenterte utgifter i forbindelse med saken. 

 

Kostnadsoverslaget 

Kostnadsoverslaget er gjennomgått med følgende merknader: 

Advokatbistand refusjonssak    51 286,89   Ingen merknader 

Konsulentbistand refusjonssak   105 862,50 Ingen merknader 

Arbeid/møter vedr gangvei/kryss   79 500  Ingen merknader 

Tegning planer inkl. tverrprofiler GS-kryss  39 750  Ingen merknader 

Tegning tverrprofiler GS-kryss  39 500  Ingen merknader 

Arbeid med refusjonssak   79 500  Ingen merknader 

Prosjektering og møter gangvei/kryss  89 500  Ingen merknader 

Gjennomføringsavtale med SVV  30 000  Ingen merknader 

Byggesøknad, byggeledelse og ansvar 100 000  Ingen merknader 

Anbud på arbeider    3 468 431 Reduseres med kostnaden for 

riving/fjerning av grisefjøs, totalt kr 360 601 (eks moms). I tillegg gjøres skjønnsmessig 

fradrag på kr 42 000(eks moms) for atkomstvei ettersom prisen omfatter adkomstvei for både 

eiendommen Gnr 103/12 og 103/128. Godkjent beløp blir etter dette 2 965 216 (inkl.moms) 

Uforutsette kostnader-sikkerhet  300 000  Beløpet ble vurdert fjernet med 

begrunnelse i at dekning av dokumenterte utgifter ved endelig fastsetting av refusjon kan 

overstige beregnet beløp med 15%. Beløpet er begrunnet med usikkerhet vedrørende krav til 

teknisk standard ved utførelse av gangvei. Dette skyldes praksis i Statens Vegvesen der krav til 

utførelse fastsettes ved utarbeidelse av gjennomføringsavtale. Statens vegvesen har stilt krav 

om etablering av belysning og rekkverk, noe som ikke var medtatt i det opprinnelige anbudet 

og derfor må sees som et tillegg. Kostnaden ved etablering av lys og rekkverk anses nødvendig 

og dermed legitimerte utgifter i refusjonssaken. Kostnadene for etablering av belysning er 

beregnet til 186 655 eks.mva. Kostnader ved etablering av rekkverk er foreløpig ikke fastsatt 

men det antas at anslaget på 300 000 er et forsiktig anslag for totalsummen. Posten beholdes 

derfor og endrer benevnelse til «Gangvei tilleggsarbeider» 

Justering     8 580,39  Fradraget tas ut. 
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Utgifter til prosjektering er gjennomgått med kommunen som finner at kostnadene er innenfor 

det man kan forvente i slike saker. Refusjonskreditor har redegjort for anbudsprosessen der 

fem aktører ble spurt, to møtte opp og kun en leverte tilbud. Kommunen har ingen merknader 

til anbudet. 

Utgifter til bistand i saken er dokumentert og gjennomgått av kommunen. 

Det anmerkes at endelig fastsetting av refusjonsbeløp baseres på dokumenterte utgifter. 

Dersom arbeidet blir rimeligere enn antatt vil dette komme de som plikter å bidra til gunst. 

Samtidig vil uforutsette utgifter som medfører kostnadsøkning ut over 15% ikke kunne 

belastes øvrige refusjonspliktige. Det er for tiden usikkerhet rundt tilbakebetaling av moms for 

anlegg som skal overtas av det offentlige. Det anses derfor som riktig at momsen medregnes i 

refusjonsbeløpet. 

Totalt beløp som godkjennes: kr 3 880 366 

 

Fordeling 

I varslet forslag til fordeling har refusjonskreditor tatt utgangspunkt i planlagt bebyggelse på 

eget område mens det er tatt utgangspunkt i maksimal praktisk utnyttelse av øvrige 

eiendommer. Refusjonskreditor har vurdert mulighetene for utbygging av de enkelte 

eiendommene i sin vurdering. Det vil være opp til den enkelte utvikler av boligtomter å finne 

løsninger for utnyttelse innenfor rammene gitt i reguleringsplan og kommunen finner ikke at 

det er særlig grunn til å avvike fra prinsippene i pbl.§ 18.7 (fordelingsfaktorene) for de 

regulerte eiendommene som omfattes av refusjonskravet. I forslaget som fremlegges til vedtak 

om godkjenning er derfor fordelingen endret slik at det for alle eiendommer tas utgangspunkt i 

tomtestørrelse og tillatt utnytting i tråd med pbl. §18.7 

Endringene fremkommer av vedlagt forslag til fordeling men innebærer i hovedsak en økning 

av andelen til refusjonskreditor og en reduksjon av andelen de øvrige refusjonspliktige blir 

ilagt.  

Det skal gjennomføres ny varsling av refusjonssak dersom beløpene for eiendommer endres 

mer enn 15%. I dette tilfellet vil alle eiendommer bortsett fra eiendommer refusjonskreditor 

disponerer få en reduksjon i refusjonsandel og refusjonspliktig beløp. Krav om varsling anses 

oppfylt gjennom at refusjonskreditor er gjort kjent med endringene.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Tiltakene som søkes refundert er regulert i vedtatt plan.  

 

Juridiske forhold  

Refusjon er hjemlet i Plan og bygningsloven §18. Hovedintensjonen er å sikre muligheten for 

opparbeiding av nødvendig infrastruktur som vei, vann og avløp ved at de som har nytte av, 

og er avhengige av denne infrastrukturen kan pålegges å bidra økonomisk med en andel. 

Beregningen av størrelsen på andelen den enkelte skal betale går frem av lovverket og skal 

ikke overstige nytten tiltaket medfører for eiendommen. 

I saken er det en eiendom som vurderes å bli omfattet av refusjonsplikten men der det er 

tinglyst avtale om ansvar for kostnader til etablering av infrastruktur. Det må ved endelig 

fastsetting av refusjonsbeløp og fordeling tas stilling til om kravet skal rettes eier av 

eiendommen eller eier av eiendommen betalingsheftelsen påhviler. 

 

Kommunen er pliktig å behandle søknader om refusjon etter lovverket. Unnlatelse av 

behandling vil kunne medføre erstatningsansvar. 
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Kommunens vedtak etter § 18-8 danner en bindende ramme for det senere refusjonsoppgjøret, 

jfr. § 18-9. Både godkjenningen av planen for tiltakets utføring med tilhørende 

 kostnadsoverslag eller pristilbud, og det foreløpige refusjonsvedtaket må derfor betraktes som 

enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, jfr. Ot. Prp. Nr. 45 (2007 – 2008) s. 310. Dette 

betyr at vedtakene kan påklages til departementet etter § 1-9. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

280 Reguleringsplan for Andersløkka ble vedtatt 02.07.2003 

378Detaljregulering for Nerbytunet ble vedtatt 10.12.2015 

373 Detaljregulering for Apalbakken ble startet opp 2012 med nytt varsel om oppstart 

03.07.2015 

Søknad om foreløpig godkjenning av planer for utførelse, kostnadsoverslag og forslag til 

fordeling samt søknad om igangsetting uten tap av rett til refusjon datert 22.06.2016. 

Tillatelse til igangsetting uten tap av retten til refusjon datert 08.07.2016 

 

Økonomiske forhold 

Refusjonssaken vil ved endelig fastsettelse kunne medføre krav om utbetaling av betydelige 

beløp. Dette anses å kunne ha store konsekvenser for de berørte. Rådmannen har ikke funnet 

hjemmel for at dette kan tas hensyn til ved beregning av refusjonsbeløp, fordeling eller forfall 

for refusjonspliktig beløp. Det ligger imidlertid i loven at krav om refusjon for bebygde 

eiendommer som omfattes av refusjonsplikt ikke forfaller før eiendommen deles eller bygges ut 

ytterligere.  

Kommunen anses ikke å ha særskilte kostnader som følge av saken. Manglende erfaring og 

system for behandling av refusjonssaker har forsinket behandlingen av saken og rådmannen 

anbefaler derfor at krav om gebyr for behandlingen frafalles. Betalingsreglementet innehar ikke 

satser for gebyrstørrelse og evt. gebyr vil måtte fastsettes skjønnsmessig og vedtas. 

Rådmannen vil anbefale sats for slik behandling ved revisjon av betalingsregulativet. 

 
Behov for informasjon og høringer 

 Før innsending av søknad om refusjon er dette av refusjonskreditor sendt til uttalelse til 

berørte grunneiere.  

Vedtak av foreløpig godkjenning av plan for utførelse, kostnadsoverslag og forslag til fordeling 

sendes berørte grunneiere med frist for klage etter forvaltningsloven, 3 uker. Når tiltakene som 

omfattes av refusjonssøknaden er ferdigstilt vil refusjonskreditor sende regnskap med 

legitimasjoner til kommunen for kontroll. Utkastet sendes de refusjonspliktige for uttalelse før 

vedtak. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Behandlingen av refusjonssaker er lovpålagt og kommunen kan derfor ikke velge om den skal 

behandle slike saker. Både utregning av andel og hvilke tiltak som utløser refusjon er beskrevet 

i loven og kommunens oppgave er dermed å utføre kontroll og se at lovverket er fulgt. Krav 

om refusjon vil, ved vedtak, kunne utløse krav om store utbetalinger som kan gi store 

konsekvenser for enkeltpersoner som omfattes av kravet. Foreløpig godkjenning fra 

kommunen vil gi forutsigbarhet om beløp slik at berørte har mulighet til å innrette seg slik at 

krav kan innfris. Det vil likevel kunne oppstå situasjoner der det blir en stor belastning for 

enkelte. Lovverket er innrettet slik at refusjonskravet for eiendommer som er bebygd men 

likevel er refusjonspliktige ikke forfaller før det bygges mer på eiendommen. Dette er for å 



  Sak 44/17 

 

 Side 46 av 56   

 

sikre at beboere som har stor tomt ikke berøres før potensialet av tomta utnyttes ytterligere i 

form av oppdeling eller utbygging. Kravet vil likevel føre til en vesentlig begrensning gjennom 

at tilbygg, oppføring av garasjer og lignende vil kunne utløse krav som gjør slik utvikling 

uforholdsmessig dyr. 

 

Ringerike kommune har liten erfaring fra tidligere refusjonssaker. Rådmannen anser det som 

svært positivt å bygge kompetanse på området slik at slike saker kan håndteres raskt og 

forsvarlig. Refusjon bidrar til økt forutsigbarhet om muligheten til å realisere områder selv om 

tiltakshaver ikke disponerer hele arealet som kan utvikles, og sikrer en rettferdig fordeling av 

kostnader. Bruk av refusjon som mulighet ventes også å lette arbeidet for å få etablert private 

avtaler om kostnadsfordeling ettersom selve refusjonsprosessen er fordyrende og 

ressurskrevende. Både tiltakshaver og refusjonspliktige vil derfor komme billigere ut av det 

ved bruk av avtale enn refusjon. 

 

Vedlegg 

Godkjent forslag til foreløpig refusjon og fordeling 

Revidert forslag til refusjon 

Vurdering av merknader til varsel om refusjon 

Vurdering av kostnader 

Notat om fordeling og refusjonsplikt. 

Søknad om tillatelse til igangsetting uten tap av refusjonskrav 

Tillatelse til igangsetting uten tap av refusjonskrav 

Søknad om godkjenning av  

Søknad om foreløpig godkjenning planer og foreløpig beregning av refusjon m. vedlegg (herunder 

rekkefølgebestemmelser for berørte planer) 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.02.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Arkivsaksnr.: 17/1215-2   Arkiv: 233 &13  

 

Refusjon mellom kommuner - Høring  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

45/17 Formannskapet 28.03.2017 

45/17 Kommunestyret 06.04.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet støtter Rådmannens forslag om en høringsuttalelse om å motsette seg 

opphevelse av forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester 

(For-2011-12-16-1348). 

 

 

Sammendrag 

 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å oppheve forskrift om 

kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester (FOR-2011-12-16-1348), å oppheve 

forskriftshjemmelen i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 annet ledd annet punktum, og å gjøre 

en lovteknisk endring i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 annet ledd første punktum. Forslaget 

tar sikte på å gjennomføre oppholdsprinsippet fullt ut for de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene, samtidig som det hevdes at en oppheving av forskriften vil medføre en 

forenkling av regelverket, og dermed gi en klarere ramme for kommunens økonomiske 

handlingsrom. Fristen for å avgi høringsuttalelse er 25. april 2017. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Det følger av forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester at en 

vertskommune kan kreve refundert utgifter knyttet til en pasient eller bruker som mottar eller har 

mottatt tjenester i institusjon fra plasseringskommunen.  

 

Departementet varslet i brev av 21. mars 2014 til landets kommuner og landets fylkesmenn, at 

departementet tok refusjonsordningen opp til vurdering. Et spørsmål for departementet har vært om 

ordningen bidrar til mer unødvendig tidkrevende prosesser og saksbehandling fremfor en rettferdig 

utgiftsfordeling mellom kommunene. Etter en nærmere gjennomgang av bakgrunnen for ordningen 

og av gjeldende rett, har departementet kommet til at det vil være mest hensiktsmessig å oppheve 

hele forskriften.  

 

Departementet viser til at samfunnsutviklingen har ført til et tosporet system på dette området. 

Forskriften gir regler som økonomisk avviker fra oppholdsprinsippet når det gjelder utgifter knyttet 

til pasienter og brukere som mottar eller har mottatt tjenester i institusjon, mens oppholdsprinsippet 
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gjelder fullt ut i forhold til pasienter og brukere som mottar tjenester av virksomheter som ikke kan 

defineres som institusjon.  

 

Departementet hevder at disse institusjonslignende virksomhetene ikke er omfattet av forskriften, og 

vertskommunene blir således ikke "skjermet" tilsvarende som for institusjonskommuner. 

Departementet hevder at oppheving av refusjonsordningen vil bidra til et mer oversiktlig regelverk 

der like tilfeller behandles likt.  

 

Etter departementets oppfatning er det vanskelig å rettferdiggjøre en ordning der noen kommuner 

økonomisk skjermes for tilflytting av tjenestebrukere, mens andre kommuner må bære ansvaret 

alene.  

 

Videre viser departementet til at forskriften både er administrativt og juridisk vanskelig å praktisere. 

En opphevelse av forskriften hevdes å ville skape et enklere juridisk og administrativt system å 

forholde seg til. Det er med denne endringen et ønske om at kommuene kan bruke færre ressurser 

på mellomkommunale ordninger, og flere ressurser på forvaltningen av sine helse-og 

omsorgstjenester.  

 

Departementet er klar over at enkelte kommuner kan oppleve økte utgifter ved oppheving av 

refusjonsadgangen, mens andre kommuner vil oppleve besparelser i form av avsluttede 

refusjonskrav. En opphevelse av forskriften og rendyrking av oppholdsprinsippet vil likevel etter 

departementets vurdering på sikt vil være den beste løsningen for landets kommuner. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Departementet hevder at det er vanskelig å rettferdiggjøre en ordning der noen kommuner 

økonomisk skjermes for tilflytting av tjenestebrukere, mens andre kommuner må bære ansvaret 

alene. Det er etter rådmannens oppfatning nettopp dette som skjer dersom forskriften oppheves og 

oppholdsprinsippet praktiseres fullt ut. Det er i de tilfeller forskriften omhandler tale om spesielt 

kostnadskrevende brukere. Slik administrasjonen ser det vil det være urimelig om vertskommunen 

skal måtte bære denne kostnaden, og at plasseringskommunen fritas for ansvar. Selv med dagens 

støtteordning vil «institusjonskommuner» påføres en merkostnad.  

 

Departementet presiserer i høringsnotatet at det er pasienter eller brukere som mottar eller har 

mottatt tjenester i institusjon som medfører refusjonsrett etter forskriften. Fylkesmannen i Oppland 

har i avgjørelse fra juli 2016 angående Gran kommune konkludert med at avgjørende for 

refusjonsretten ikke var hva slags type institusjon beboeren hadde opphold i, men hva slags type 

tjenester som ble ytt beboeren. På denne bakgrunn kom fylkesmannen til at Røysumtunet 

Rehabilitinerssenter var omfattet av forskriften. Etter administrasjonens vurdering omfatter således 

refusjonsretten flere kommuner og tilfeller enn hva det tradisjonelle institusjonsbegrepet skulle tilsi.  

 

Etter rådmannens oppfatning bør oppholdsprinsippet praktiseres med en refusjonsadgang for 

opphold på institusjon og for botilbud med heldøgns omsorgstjenester. 

 

Rådmannen er av den oppfatning at opphevelse av forskriften og innføring av oppholdsprinsippet vil 

få store økonomiske konsenser for Ringerike kommune og andre institusjonskommuner. 

Rådmannen frykter av oppholdsprinsippet vil vanskeliggjøre etablering av private tjenestetilbud i 

kommunene da det vil føre til en merkostnad for disse kommunene.  
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Bakgrunnen for at administrasjonen ikke har utarbeidet forslag til høringssvar er følgende: 

 

Gyldigheten av refusjonsordningen var oppe til behandling i Høyesterett den 9. mars 2017. Dom er 

ventet i nær fremtid. Dommen vil kunne ha betydning for utarbeidelse av høringssvar. 

 

Videre vil rådmannen ved kommuneadvokaten møte Hovedorganisasjonen Virke den 27. mars 

2017. Virke organiserer flere av de private tjenestetilbydere. På møtet vil rådmannen få ytterligere 

opplysninger om hvilke konsekvenser en opphevelse av forskriften vil få.  

 

Utkast til høringssvar vil bli utarbeidet etter at dom foreligger fra Høyesterett og kommunen har 

innhentet ytterligere informasjon relatert til departementets forslag. 

 

 

 

Vedlegg: Høringsnotat om refusjon mellom kommuner 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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Arkivsaksnr.: 17/244-1   Arkiv: A20 &58  

 

Fylkesmannens tilsynsrapporter etter tilsyn ved to skoler  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.02.2017 

40/17 Formannskapet 28.03.2017 

46/17 Kommunestyret 06.04.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Fylkesmannens tilsynsrapporter om elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø tas til 

etterretning. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

 

Saksframlegg 

Fylkesmannen har gjennomført hendelsesbasert tilsyn med Ringerike kommune og to skoler, 

Hov ungdomsskole og Tyristrand skole. 

Fylkesmannen gjennomfører slike tilsyn på bakgrunn av mottatt informasjon om 

situasjoner/hendelser. 

Begge tilsynene dreide seg om elevenes rett til at godt psykososialt skolemiljø. 

Tilsynet ved Tyristrand skole påviste ingen lovbrudd, mens Hov ungdomsskole fikk varsel om 

flere pålegg som må rettes innen 1. april 2017. Fylkesmannen kommer på et nytt tilsyn ved 

Hov ungdomsskole innen utgangen av inneværende skoleår. 

 

Hov ungdomsskole arbeider internt for å rette opp lovbruddene. Eksterne instanser, som 

mobbeombudet i Buskerud, deltar også i det pågående arbeidet. 

Innen 1. april skal Ringerike kommune – Hov ungdomsskole sende en erklæring til 

Fylkesmannen om at lovbruddene er lukket. 

Hele skolesektoren må også ta lærdom av rapporten. Den følges opp og har ført til en 

gjennomgang av rutiner og praksis på alle skolene i kommunen. 

 

Juridiske forhold  

Det rettslige utgangspunktet for tilsynets kontroll finnes i opplæringsloven § 9a-4, jf. § 9a-3 

første ledd. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at alle elever i grunnskolen skal ha et godt psykososialt skolemiljø. 

Fylkesmannen mottok meldinger om forhold de ønsket å undersøke nærmere ved to skoler i 

kommunen. Dette resulterte i tilsyn ved disse skolene. Tilsyn er en del av Fylkesmannens 

system for å sikre at lovverket blir fulgt.  

Rådmannen er veldig fornøyd med rapporten fra tilsynet ved Tyristrand skole. For å lukke de 

varslede påleggene ved Hov ungdomsskole, er det igangsatt et grundig arbeid ved denne 

skolen der både foreldre, elever og ansatte deltar.  

 For å sikre elevenes psykososiale miljø i Ringeriksskolen er dette tema også ved de andre 

grunnskolene i kommunen. 

 

 

Vedlegg 

 Tilsynsrapport fra Fylkesmannens tilsyn med Ringerike kommune – Tyristrand skole 

 Tilsynsrapport fra Fylkesmannens tilsyn med Ringerike kommune – Hov ungdomsskole 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 17/763-1   Arkiv: 614 &18  

 

Status godkjenning av skoler og barnehager pr. 01.02.17  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.03.2017 

41/17 Formannskapet 28.03.2017 

47/17 Kommunestyret 06.04.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Status om godkjenning av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

og skoler tas til orientering.  

 

 

 

Sammendrag 

Alle barnehagene, og 9 av de 14 kommunale grunnskolene i Ringerike er godkjent etter forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  

Totalt er 12 av 19 skoler i Ringerike godkjent. 

For å oppnå godkjenning må det både være gode intern-kontrollrutiner på plass, i tillegg til at det 

bygningsmessige må være i orden.  

Ved noen av skolene må det utføres betydelige arbeider for å oppnå godkjenning. Dette gjelder 

blant annet inneklima, ventilasjon og vedlikeholdsarbeider, noe som betyr store kostnader. Det 

intensiverte arbeidet med godkjenninger de siste årene gir positive resultater. Alle barnehagene i 

Ringerike kommune er godkjent.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Kravet om godkjenning av barnehager og skoler ble gjort gjeldene fra 31.12.1998. Formålet med 

forskriften er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel, gode sosiale og 

miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.  

§ 6 i forskriften stiller krav om godkjenning.  

Søknad om godkjenning skal framlegges når  

det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten.  

Det er kommunen som vurderer og behandler søknader om godkjenning.  

I Ringerike kommune ligger ansvaret hos kommuneoverlegen.  
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§ 28 Tilsyn  

Kommunen fører tilsyn med at disse forskrifter overholdes. Kommunen  

kan foreta gransking, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt i samsvar med bestemmelsene  

om helsetjenester i kommunen.  

 

Status godkjenning barnehager og skoler pr. 01.02.17. 

 

Virksomhet Type Nummer Navn Status 

Barnehager i 

Ringerike  

Familie- 

barnehager 

1 Fegri Godkjent 

2 Solstad Godkjent 

3 Skogstjernen Godkjent 

4 Bondeheimen Godkjent 

5 Vesleveien Godkjent 

6 Viul Godkjent 

7 Hundremeterskogen Godkjent 

8 Brit Østli Godkjent 

9 Lise Søderholm Godkjent 

Privateide  

barnehager 

10 Almemoen Godkjent 

11 Almgrenda barnehage Godkjent 

12 Blåbærskogen barnehage Godkjent 

13 Dalsbråten Godkjent 

14 Espira Hovsmarka Godkjent 

15 Espira Trygstad Godkjent 

16 Hov Godkjent 

17 Kirkemoen Godkjent 

18 Nedre Auren Godkjent 

19 Smeden Godkjent 

20 Sokna natur og gårds- 

barnehage 

Godkjent 

21 Tolpinrud Godkjent 

22 Åsatua naturbarnehage Godkjent 

Kommunalt 

Eide  

barnehager 

23 Eikli Godkjent 

24 Hallingby m/uteavdeling Godkjent 

25 Haug Godkjent 

26 Heggen Godkjent 

27 Heradsbygda Godkjent 

28 Hvervenmoen Godkjent 

29 Hønefoss Godkjent 

30 Nes Godkjent 

31 Tyristrand m/uteavdeling Godkjent 

32 Ullerål Godkjent 

33 Veien  Godkjent 
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Virksomhet Type Nummer Navn Status 

 Kommunalt eide 

grunnskoler 

Barneskoler 1 Veien skole Godkjent 

2 Helgerud skole Godkjent 

3 Vang skole Godkjent 

4 Kirkeskolen Godkjent 

5 Eikli skole Ikke godkjent 

6 Hønefoss skole Ikke godkjent 

7 Ullerål skole Ikke godkjent 

Kombinerte 

1-10 skoler 

8 Nes skole Godkjent 

9 Hallingby skole Godkjent 

10 Tyristrand skole Godkjent 

11 Sokna skole Ikke godkjent 

Ungdomsskoler 12 Hov u.skole Ikke godkjent 

13 Haugsbygd 

u.skole 

Godkjent 

14 Veienmarka 

u.skole 

Godkjent 

 Privateid 

grunnskole 

Steinerskole 15 Ringerike 

Steinerskole 

Godkjent 

Montessoriskole 16 Steinsfjorden 

skole 

Godkjent 

m/disp. fra § 22 

- drikkevann 

 

Fylkeskommunale 

skoler 

Videregående 

skoler 

17 Hønefoss 

videregående 

skole 

Godkjent 

18 Ringerike 

videregående 

skole 

Ikke godkjent 

19 Ringerike 

arbeidsinstitutt 

Godkjent januar 

2017 

 

Beskrivelse av saken 

Forskriften har vært gjeldende i over 20 år, men fortsatt er det mangler når det  

gjelder godkjenning av alle skoler i Ringerike kommune.  

Som det framgår av oversikten over, omfatter forskriften både private, fylkeskommunale og 

kommunale virksomheter 

Sak om status for godkjenning av skoler og barnehager har blitt lagt fram årlig fra 2012.  

Godkjenningsarbeidet har de siste årene blitt intensivert. Det er nå er i hovedsak fysiske utbedringer 

som må utføres før godkjenning kan bli gitt.  

En godkjenning forutsetter at intern-kontrollsystemet ”fanger” opp de fleste aktuelle forhold. 

Hovedutfordringen i Ringerike er fysiske - bygningsmessige forhold.  

Det er utarbeidet en felles overbygning når det gjelder intern-kontrollsystem for kommunale skoler 

og barnehager.  



  Sak 47/17 

 

 Side 55 av 56   

 

 

Juridiske forhold   

Utdrag fra Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler:  

 

 Sikkerhet og helsemessig beredskap  

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Virksomheten 

skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner.  

 

 Førstehjelp  

Virksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av tilfredsstillende 

standard Smittevern.  Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for at 

spredning av smittsomme sjukdommer blir minst mulig.  

 Røyking  

Det skal ikke røykes i virksomhetens inne område.  

 Inneklima/luftkvalitet   

Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet.  

Temperaturregulering skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner.  

Den relative luftfuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser ikke 

forkommer. Ionisert stråling skal ikke overskride allment akseptert nivå.  

 Rengjøring og vedlikehold  

De deler av virksomhetens arealer som er i daglig bruk, skal ha forsvarlig renhold.  

Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig. Uteområdet og tekniske anlegg skal 

vedlikeholdes og rengjøres etter behov.  

 § 26 i forskriften sier:  

Kommunen kan foreta gransking, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt i samsvar med  

Folkehelseloven. Kapittel 9a i opplæringsloven omhandler «elevene sitt arbeidsmiljø». Den 

trådte i kraft etter forskriften om miljørettet helsevern i skoler og barnehager kom, og 

fungerer på mange måter som en presisering og forsterking av forskriften.  

 

Høsten 2011 ble det i Ringerike utarbeidet en plan for arbeidet med godkjenning av 

kommunens grunnskoler.  

Denne planen er revidert og status er gjengitt i tabellform under.  

Det er gjennomført fysiske utbedringer ved flere skoler slik at 10 av 14 skoler nå er godkjente.  

 

I tabellen under er det en oversikt for den videre framdriften av arbeidet med godkjenninger. 

Godkjent Vurderes godkjent etter 

utbygging 

Vang skole  Hov u. skole  

Helgerud skole  Hønefoss skole  

Hallingby skole  Ullerål skole  

Haugsbygd u. skole Eikli skole 

Veien skole  Sokna; merknader ved 

inngangsparti og uteområde 

 Tyristrand skole    

Kirkeskolen   

Tyristrand skole   

Veienmarka u. skole   

 

I Ringerike kommune er det vel 3200 elever i grunnskolen. Om lag 70 % av elevene får 

opplæring ved skoler som er godkjent 
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Tiltak som kan gi godkjenning i 2017 eller seinere:  

 Sokna skole er godkjent innvendig, men det er krav om et takoverbygg ved en sideinngang og 

oppgradering av uteområdet før godkjenning gis. Dette utføres i 2017. 

 Ullerål skole med idrettshall har i kommunens handlingsprogram fått avsatt 308.000 millioner i 

perioden fram til 2020 da utbyggingen er planlagt fullført 

 Hov ungdomsskole med idrettshall har i handlingsprogrammet fått avsatt 105.000 millioner til 

renovering/nybygg i perioden fram til 2020 da også denne skolen skal være oppgradert. 

 Hønefoss skole – er vedtatt nedlagt når Ullerål skole er utbygd til 600 elever  

 Eikli skole – erstattes av ny skole i Hønefoss sør som er under prosjektering og planlegges 

ferdigstilt i 2018.  

 Kirkeskolen er vedtatt nedlagt når ny skole i Hønefoss sør er ferdig (2019). 

 

Økonomiske forhold  
Å bringe alle kommunalt eide skoler opp på en standard som kan gi godkjenning etter denne 

forskriften, har betydelige kostnader, men som alle er en del av kommunens handlingsprogram. 

 

Tabell under fra kommunens vedtatte handlingsprogram 2017 – 2020: 

 

Investeringstiltak 2017 2018 2019 2020 SUM 

Oppgradering skolebygg 5 000 5 000 3 000   11 000 

Ny skole med flerbrukshall 

Hønefoss sør 

139 000 136 000 21 000   296 000 

Sokna skole total renovering 3 000       3 000 

Ullerål skole med idrettshall 17 500 91 000 15 0 000 50 000 308 000 

Nes skole ny barneskolefløy      350 11 000     11 350 

Hov ungdomsskole med idrettshall   2 500 2 500 100 000 105000 

Veienmarka ungdomsskole 

oppgradering 

5 000       5 000 

 

    

 

Rådmannens vurdering  
Rådmannen er opptatt av at barn i barnehager og skoler på alle måter har det trygt og godt.  

Det er et mål at alle barn og unge skal ha sine tilbud i enheter som er godkjent etter «forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler». Rådmannen er kjent med at flere store 

bygningsmessige utfordringer må løses før godkjenning kan gis.  

Det vurderes som viktig at eventuelt åpenbare farer som måtte oppdages gjennom intern-

kontrollrutinene i barnehager og skoler raskt blir rettet opp.  

Rådmannen er fornøyd med at arbeidet med godkjenninger er systematisert, og at alle barnehagene 

nå er godkjent. Først når de vedtatte skoleutbyggingene er gjennomført vil samtlige skoler kunne bli 

godkjent. 

 

 Ringerike kommune, 20.02.17 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Kommunestyret 

 

Interpellasjon -  Ole Johan Andersen (FrP) - Helse & omsorg  
 

 

 

 

 

  

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon - kriterier for tildeling av langtidsopphold 

Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester - kriterier og ventelister 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Til ordfører Sokna 23.3.L7

lnterpellasjon Helse & Omsorg

Stortinget vedtok i juni 2Ot6 at alle kommuner skal ha egne kommunale
forskrifter med objektive kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem
eller i tilsvarende boliger tilrettelagt for heldØgns tjenester. Hensikten med
dette er å sikre at det er faglige kriterier og ikke økonomiske vurderinger,
trynefaktor eller tilfeldigheter som legges til grunn for tildeling av
sykehjemsplasser.

Kommunen fikk brev om dette fra Helse- og omsorgsdepartementet datert
24. juni 2016, hvor det står at de kommunále forskriftene skal være vedtatt
slik at de senest kan tre i kraft f . iuli 2017.

Er Ringerike kommune i rute med dette arbeidet slik at våre kommunale
forskrifter for tildeling av sykehjemsplasser kan tre i kraft før !. juli 2OL7?

Hva vil ordføreren gøre for at slike kommunale forskrifter begrnner å virke
til det tidspunktet som Regjeringen har utarbeidet? Når kan forskriftene
behandles av Hovedutvalget for Helse & Omsorg og når kan de vedtas av
kommunestyret?

Ðr ordføreren enig i at forskriftene også bør inneholde retten til felles rom for
ektefeller/samboere når dette er ønskelig og praktisk mulig?

Vedlege: Brev av 24.6.16 fra Helse- og omsorgsdepartementet som bl.a. også
inneholder krav til ventelister for pasienter med rett til heldøgns pleie.

Ole J. Andersen

FrP
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24.06.2016

Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for
heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse-

og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt

tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister. Grunnlaget for lowedtaket er Prop.

99 L Q0l5-2016) oglnnst.372L Q0l-2Aß\.

Lovendringene
For å tydeliggtøre retten til sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt

tilrettelagt for heldøgns tjenester, er rettigheten presisert i pasient- og brukerrettighetsloven $

2-l e første ledd. Det fremgår klart av loven at pasient eller bruker har rett til slikt opphold

dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som

kan sikre pasienten og brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og ornsorgstjenester.

Kommunens korresponderende plikt til å tilby slike tjenester er presisert i helse- og

omsorgstjenesteloven $ 3-2 a første ledd. I disse tilfellene må pasienten eller brukeren tildeles

plass og kan ikke settes på venteliste.

Ny $ 3-2 a andre ledd i helse- og omsorgsdenesteloven innebærer en plikt for den enkelte

kommunene å utarbeide kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i
sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal omfatte
pasienter og brukere som vil være best dent med langtidsopphold, men hvor kommunen

vurderer at vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kanbo hjemme i påvente

av langtidsopphold. Ved fastsettelse av forskrift må kommunene følge forvaltningsloven

kapittel VII, jf. helse- og omsorgstjenesteloven$ 2-2.

I pasient- og brukerrettighetsloven ny $ 2-l a andre ledd er det bestemt at pasient og bruker

Postadresse Besøksadresse
Postboks 80ll Dep Teatergt.9
0030 Oslo
poshnottak@hod.dep.no lwrt'.hod.dep.no

Telefon*
22 24 90 90

Org no.

983 887 406

Saksbebandler

Hanne Ramstad Jensen

22248589

Helserettsavdelingen



som oppfyller kommunens kriterier, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente

av langtidsopphold, skal ha rett til vedtak. Vedtaket innebærer at vedkomrnende er kvalifisert
for langtidsplass og skal føres på venteliste. Ny $ 3-2 a fierde ledd i helse- og
omsorgstjenestelovenpålegger kommunene ä føre ventelister over pasienter eller brukere som
venter på langtidsoppho ld.

Regieringen vil innføre nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller
tilsvarende bolig etter at det er høstet erfaringer med de kommunale kriteriene og evaluering
av forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Det er gitt forskriftshjemmel for å

gi slike nasjonale kriterier i helse- og omsorgstjenesteloven $ 3-2 a tredje ledd.

Ikraftsetting
Lovvedtaket innebærer at Kongen kan sette i verk de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.
Retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
i ny $ 2-l e første ledd i pasient- og brukerrettighetsloven, er en presisering av gfeldende rett.
Det samme er kommunenes korresponderende plikt til å tilby slike tjenester i ny $ 3-2 a første
ledd i helse- og omsorgstjenesteloven. Disse bestemmelsene settes i kraft fra l. juli 201 6, jf.
sanksjoner og ikrafttredelser i Statsråd 17. juni 2016.

Nfu det gielder lovendringene knyttet til kommunale kriterier og ventelister må kommunene
gis tid til å utarbeide, gjennomførehørng og vedta kommunale forskrifter med kriterier for
tildeling av langtidsplass i kommunen og på andre rnåter inmette seg etter lovkravene før
pasientenes og brukernes rettigheter ilaaftsettes. Kommunens plikt og hjemmel til å gi
forskrifter etter ny $ 3-2 a andre ledd i helse- og ornsorgstjenesteloven settes derfor i kraft fra
l. juli 2016, jfl sanksjoner og ikrafttredelser i Statsråd 17. juni 2016.

Målet er å ft hele ordningen i kraft i løpet av 2017. Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte
pä ä fa satt i kraft de resterende lovendringene knyttet til kommunale kriterier og ventelister
fra l. juli 2017, herunder bestemmelsene om pasient og brukers rett til vedtak dersom
vedkommende oppfiiller kommunens kriterier og settes på venteliste. Dette innebærer at de
kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1. juli 2017.

Forskriftshjemmelen og forskrift med nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester vil først iverksettes
på et senere tidspunkt.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Salvesen (e.f )
avdelingsdirektør

Hanne Ramstad Jensen

seniorrådgiver
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Kommunestyret 

 

Interpellasjon - Tor Bøhn (FrP) - Vi trenger et lokalt tiggerforbud også i 

Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

  

 

Vedlegg 

Interpellasjon - tiggerforbud i Ringerike kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTÏATT 2g þtÅils?017

Tnfernellccinn fil kommunestwernøte Rinserike kommune 614-17

Vi trenger et lokalt tigqerforbud oeså i Rineerike kommune

I Fremskrittspartiet er vi krystallklare på at vi ønsker et tiggerforbud, nasjonalt og lokalt, fordi
tiggermiljøene fører med seg mye kriminalitet, og denne kriminaliteten er tildels organisert av
kyniske bakmenn. I Oslo er det for eksempel stor omsetning av illegale sigaretter innsmuglet via
Sverige og også en stor omsetning av narkotiske stoffer i pilleform som blir distribuert fra disse
tiggermilløene ut til ungdom i byen. Videre er det påvist en mengde bedragerier, tyverier og
oppbevaring av tyvegods i disse miljøene. Økende antall tiggere gir økende problemer. Både i
Norge og Sverige hvor tigging også enda er tillatt ser vi en økende forslumming av parker som i
Vaterlandsparken i Oslo og til og med på idylliske Kungsholmen i Stockholm. På begge disse steder
kan man oppleve en truende stemning som gjør at mange holder seg langt unna.

Vi ser også at tiggerbarn tas ut av skolen i hjemlandet for å tigge i Norge og andre europeiske land.
Dette er en praksis som er i strid med barnekonvensjonen. FrP ønsker å ta ansvar gjennom et
tiggerforbud og å presse EU til må bruke mer av EØS-midlene på fattigdomstiltak i tiggernes
hjemland. Vi ser også at lederen for romfolkets egen interesseorganisasjon i Romania (National
Agency for Roma) Daniel Vasile, mener at tigging bidrar til stigmatisering av romfolk, tigging
sementerer fattigdom og tigging medfører at barn må avbryte skolegangen. Romfolkets egen
interesseorganisasjon i Romania mener med andre ord at Norge bør forby tigging.

Noen hevder at det er liten sammenheng mellom tigging og organisert kriminalitet. Kriposrapporten
<<Trender og utfordringer i den organiserte kriminaliteten>fra2014 tar for seg tiggermiljøene.Her
kommer det frem, sitat: <Oslo politidistrikt har avdekket en rekke forhold hvor det er sammenheng
mellom tigging og vinningskriminalitet>>. Noen hevder også at tiggerforbud er brudd på
menneskerettighetene. Det er det apenbart ikke. Danmark og Storbritanniahar for eksempel
nasjonale tiggerforbud. Jeg tror ikke noen vil påstå at disse landene systematisk bryter disse
rettighetene. Norge hadde også tiggerforbud fem til juli 2006. Ingen mener vel at vi med detbrøt
menneskerettigheter.

Den nåværende regiering fikk ved hjelp av Senterpartiet flertall for å gi den enkelte kommune
lovhjemmel til å innføre lokale tiggerforbud. Det er viktig for Fremskrittspartiet at ikke barn
etterlates i hjemlandet, blir tatt ut av skolen og tvinges til å tigge eller at mennesker på denne måten
blir værende i permanent fattigdom.

Spørsmål til ordfører: Vil det fra ordførers side bli tatt noe initiativ til at vi her i Ringerike
kommune kan fâ irnført et lokalt tiggerforbud?

Hønefoss 2713-2017

Tor Bøhn
For Ringerike FrP
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Kommunestyret 

 

Interpellasjon - Hans-Petter Aasen (Sp) - Situasjonen i grunnskolene på Ringerike  
 

 

 

 

 

  

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon - situasjonen i grunnskolene på Ringerike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTTATT 2g l-lÀNs2017

Ringerike kommune
v/ordfører

28.03.17

Interpellasjon - situasjonen i grunnskolene på Ringerike

Den2l.02.17 hadde Utdanningsforbundet i Ringerike et innlegg i Ringerikes blad om
situasjonen i grunnskolen i Ringerike kommune. I innlegget fremkommer det en sterk
bekymring for den økonomiske situasjonen i skolesektoren, og det blir pekt på konsekvensene
for de faglige resultatene på sikt.

Disse uttalelsene er i stor grad sammenfallende med høringsuttalelsene organisasjonen har
inngitt de siste årene.

Det er grunn til å lytte når fagforeningen kommer med slike signaler. De ansatte i skolene er
de som føler situasjonen på kroppen i det daglige. Lærertetthet, lærerens kompetanse og de
økonomiske raÍrmene er viktige parametere for å skape en god skole for alle. Det er videre
nødvendig at skolene er stand til å ha undervisning i gruppestørrelser hvor det er mulig å ha
tilpasset opplæring. Hvsr elev skal giennom undervisningen kunne ta i bruk sine evner
gjennom kunnskap og ferdigheter, uavhengig av bakgrunn, personlige forutsetninger og
økonomisk erme.

De gode vanene skapes i grunnskolen. For å sikre høy gjennomføring av grunnskolen og
videregående opplæring, trengs evnen til å kunne yte tilpasset opplæring.

Kommunestyret har i medhold av reglementets $ 6.2 anledning til å gjennomførehøringer.
Hensikten med en hønng er å skaffe seg kunnskap om den faktiske situasjonen, og gi
relevante aktører anledning til å uttale seg i saken direkte overfor politikere. Undertegnede
mener at tiden er inne for å gjennomføre en slik høring innen utdanningssektoren,

På denne bakgrunn har jeg følgende spørsmål til ordfører:

1 ) Hvordan har utviklingen av antallet elever som mottar spesialundervisning vært de siste
5 årene i Ringerike kommune?
2) Har det i skoleåret 201612017 forekommet at det ikke har blitt satt inn vikar i
undervisningen ved sykefravær?
3) Ved hvor mange tilfeller í2016 ble det benyttet ufaglærte vikarer?
4) Kan ordfører angi hva normal gruppestørrelse innen praktisk/estiske fag er?
5) Er ordfører av den oppfatning at gruppestørrelsen i praktisk/estiske fag er slik at man
klarer å gjennomføre praktisk undervisning?
6) Vil ordfører ta initiativ til at det gjennomføres en høring i medhold av kommunestyrets
reglement $ 6.2 hvor både lærerorganisasjoner, FAU og elever gis anledning til å beskrive
situasj onen o g utfordringene?

Hans-Petter Aasen
Senterpartiet
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Markering av Earth hour og Earth Day i Ringerike kommune

Knut Arild Melbøe, MDG Ringerike

Earth Hour eller Jordens time er navnet på en symbolsk handling som har utviklet seg t¡l å bl¡

en årlig internasjonal årlig kampanje siden 2008. Slik har miljøbevegelsen fått et viktig
tilskudd til andre markeringer som Earth Day eller Jordens dag (22.april) som er feiret siden
1970-tallet. Earth hour-kampanjen går ut på å få privatpersoner, virksomheter,
organisasjoner og myndigheter til å slå av elektrisk lys i én time på en gitt lørdag rundt
vårjevndøgn og på den måten markere sin vilje til å stå sammen mot klimaendringene. De

senere årene er kampanjen spesielt rettet mot byer fordi det bor flest mennesker der.

FØrst ut var Sydney i Australia i 2OO7 i regi av miljøorganisasjonen WWF. I 2008 var
Trondheim med som første norske kommune. I 2009 var Norge offisielt med for første gang.

Markeringen gikk da av stabelen lørdag 28. mars, og drøyt hundre norske kommuner viste
vilje til å være med og redusere klimagassutslippene. Det samme gjorde innbyggere i rundt
4000 byer og kommuner i 88 land verden over. I 2010 var 162 norske kommuner med, og
strømforbruket gikk ned med 250 millioner watt, tilsvarende over 6 millioner 40W lyspærer.
IZ.OLL var 1,8 milliarder mennesker i 135 land og 5000 byer med på aksjonen. Antallet
norske kommuner som deltok, Økte t¡l L81. I 2015 var tallet steget til 196 norske kommuner,
og det ble satt rekord på global basis. I år var Jordens time 25.mars, og det antas at omkring
200 norske kommuner deltok som i 2016.

Norske kommuner og lokalsamfunn har store muligheter for å redusere klimautslippene og

bidra til å utvikle det fornybarsamfunnet vitrenger. Mange gjØr en stor innsats allerede -
rundt 85 prosent av kommunene har eller er iferd med å skaffe seg egen klimaplan.
Ringerike kommune fikk sin t2OL0, en deltiltak er satt ut i livet, men planen trenger
oppfølging. lfølge Klima- og forurensningsdirektoratet kan halvparten av utslippsmålet i

Stortingets klimaforlik oppnås med kommunale virkemidler. Norsk arbeidsliv og norske
bedrifter har også en viktig rolle i arbeidet med å redusere klimautslipp og å utvikle framtidens
fornybare samfunn. For å si det med LO-leder Gerd Kristiansen: <Earth Hour er en god anledning
til å få opp miljøbevisstheten og oppmerksomheten om klimaarbeid.>

Earth Hours L0-årsjubileum er også en god anledning for Ringerike kommunene til å sette
markeringen sterkere på den politiske dagsorden, og med dette som bakgrunn legges det frem
følgende forslag til vedtak:

L. Ringerike kommune ser på muligheter for å sette neste års Earth Hour sterkere på den
politiske dagsorden. Ulike tiltak kan tenkes som det å slukke lyset i kommunale bygg,
men også at det legges opp til konserter og andre arrangementer.

2. Det arbeides for å diskutere den konkrete oppfølgingen av kommunens klimapolitikk
videre, gjerne i form av seminarer som for eksempel kan knyttes til andre markeringer
som Earth Day.
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Månedsrapport februar 2017 tas til orientering 

 

 

Sammendrag 

Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2017 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 10,6 mill. kroner. Det er budsjettert med et «overskudd» i 

år på 40 mill. kroner (avsetning til disposisjonsfond). Blir regnskapsresultatet slik 

årsprognosen indikerer vil årets «overskudd» være redusert til ca 30 mill. kroner. 

Sykefraværet i januar fortsetter den gode trenden fra 2016 og viser 9,6 % hvilket er en 

reduksjon med 0,3 prosentpoeng sammenlignet med januar 2016. 

 

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen leverer månedsrapport med økonomisk årsprognose 9 ganger i løpet av året. 2 av 

disse er tertialrapporter som skal inneholde noe mer utfyllende informasjon om situasjonen 

innenfor drift og investering. 

 

Rådmannens vurdering 

Så tidlig på året vil det alltid være en viss spenning til hva 2017 vil by på av uventede 

hendelser. Foreløpig ser det meste ut til å gå etter planen, men vi ser er at sektorene Helse og 

Omsorg og Samfunn har noen utfordringer med å tilpasse driften til vedtatte rammer. 

Samtidig er skatteinngangen god i starten av året, og selv om vi tror den utviklingen vil avta 

noe og nærme seg budsjetterte nivåer er det likevel positivt.  

Økonomien følges tett, og ved behov for justeringer i budsjettet vil rådmannen legge dette 

frem til politisk behandling i forbindelse med tertialrapportene. Skulle det være behov for å 

foreta ekstraordinære justeringer i tjenesteproduksjonen vil det bli lagt frem fortløpende til 

politisk behandling. Avviket vi ser nå er innenfor den normale usikkerheten så tidlig på året. 

Det er bra å registrere at sykefraværet fortsetter å synke i forhold til fjoråret, og at vi stort 

sett holder oss til planen i de største investeringsprosjektene. 

 



Vedlegg 

Månedsrapport februar 2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 
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Månedsrapport

Februar 201 7



1

R i n ger i ke kommu ne – M ån edsrapp or t febru ar 201 7

Innhold
1. Innledning ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 2

2. Årsprognose ................................ ................................ ................................ ................................ .... 2

3. Kommentarer til årsprognosen ................................ ................................ ................................ ....... 3

Grunnskole ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 3

Spesielle tiltak barn og unge ................................ ................................ ................................ ............... 3

Kulturtjenesten ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3

Helse og omsorg ................................ ................................ ................................ ................................ .. 3

Samfunn ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 3

Skatt og rammetilskudd ................................ ................................ ................................ ...................... 3

4. Status bosetting av flyktninger ................................ ................................ ................................ ........ 4

5. Likviditetssituasjonen ................................ ................................ ................................ ...................... 4

6. Investeringer ................................ ................................ ................................ ................................ .... 4

7. Sykefravær ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 6

VEDLEGG 1: Økonomisk prognose pr hovedområde ................................ ................................ .............. 7



2

R inger ike kommu ne – Mån edsrappor t februar 201 7

1. Innlednin g
Denne rapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske
planer som er lagt for 201 7 . Å rsprognose n som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av
regnskapstall pr 28.02.2017 .

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, skatteinn tekter , pensjonskostnad og
regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt k an få uforutsett resultateffekt både positivt og
negativt i forhold til prognosen.

2. Årsprognose
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regn skapsresultat i 20 1 7 som viser et merforbruk i
forhold til budsjett på 10,6 mill. kroner.

Årets første beregnede årsprognose viser at de fleste områdene har startet året med drift i henhold
til plan og vil klare seg innenfor de budsjetterte rammene. Unntakene er Kulturtjenesten, Helse og
omsorg og Samfunn.

Det er budsjettert med et « overskudd » i år på 40 mill. kroner (avsetning til disposisjonsfond). Blir
regnskapsresultatet slik årsprognosen indikerer vil årets « overskudd » være redusert til ca 30 mill.
kroner.
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3. Kommentarer til årsprognosen

Grunnskole
Enkelte skoler har hatt behov for noen justeringer i driften med de nye rammene for 2017.
Kommunen har mottatt styrkningsmidler fra staten som skal sikre økt bemanning i 1. - 4. trinn som et
ledd i den nasjonale satsingen på tidlig innsats i skolen.

Læringssenteret for voksne har høy ak tivitet for tiden og gjør en god jobb med å få flyktninger og
andre med krav på norskopplæring inn i introduksjonsordningen så raskt som mulig. Dette medfører
økte utbetalinger til introstønad, og den økonomiske utviklingen her følges tett i sammenheng med
kommunens inntekter fra integreringstilskudd.

Spesielle tiltak barn og unge
Det bosettes noe færre enslige mindreårige flyktninger og kommunen tilpasser driften til dette. Det
medfører noe lavere kostnader enn budsjettert på dette tjenesteområdet. Innenfo r rammeområdet
er det imidlertid også noen økonomiske utfordringer i forhold til fosterhjemsgodtgjørelser i
barnevernet og spesielt ressurskrevende tiltak innenfor avlastningstjenester for barn som gir noe
høyere kostnader enn budsjettert. Samlet vil områd et drifte innenfor budsjetterte rammer.

Kulturtjenesten
Det er utbetalt et tilskudd til Tyristrand kunstgressbane på 2,4 mill. kroner nå i 2017. Foreløpig er det
ikke funnet inndekning for dette beløpet innenfor rammeområdet. Rådmannen kommer med forslag
t il inndekning i forbindelse med 1. tertialrapport.

Helse og omsorg
De fleste enheter innenfor området ser ut til å levere gode tjenester innenfor økonomiske rammer.
Det er allikevel noen enheter som har utfordringer med økt tjenestebehov, og det meldes om ca 2,5
mill. kroner i merforbruk. Årets budsjetterte nivå på refusjonsinntekter i forbindelse med
ressurskrevende brukere er 2,7 mill. kroner høyere enn det som er beregnet for 2017 på dette
tidspunktet. Samlet merforbruk for rammeområdet er 5,2 mill. kron er.

Samfunn
Omorganiseringen til «bestiller - utfører» modell er i sluttfasen og i løpet av første halvår vil vi ha et
bedre bilde på den faktiske økonomiske driften i 2017. Årsprognosen viser at merforbruket antas å
bli rundt 3 mill. kroner. Omstilling og justeringer i driften har tatt noe lenger tid enn planlagt.

Skatt og rammetilskudd
2016 var et meget godt skatteår for landets kommuner med en stor vekst i forhold til året før. Vi
forventer ikke veldig stor skattevekst i 2017 og vekstanslaget for landet e r i utgangspunktet på 1,5 % i
år. Det er også det nivået Ringerike kommune har som utgangspunkt for sitt inntektsbudsjett.
Skatteinngangen de første 2 månedene i år viser solid vekst på rundt 9 % for landet, men det var
først i april i 2016 at skattevekste n virkelig startet. Vi forventer derfor at veksten fra forrige år vil bli
betydelig mindre når vi kommer til april 2017 og ut året, med mulighet for negativ vekst i enkelte
måneder. Det er derfor for tidlig å si noe om avvik i forhold til budsjett og legge r årsprognosen lik
budsjett.
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4. Status bosetting av flyktninger
Kommunen har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette 90 flyktninger i 2017. 15 av disse skal
være enslige mindreårige. I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger. Så langt i år er det
bosatt 20 personer. Ingen av disse er enslige mindreårige. Det er heller ikke gjennomført
familiegjenforeninger hittil i år.

IMDi har varslet at antall enslige mindreårige mest sannsynlig blir lavere enn 15, og kommunen
forbereder seg nå på å ta imot 10 i år.

5. Likviditetssituasjonen
Kommunen har bedret sin likviditetssituasjon de siste årene. Ved inngangen til 2017 har kommunen
ca 535 mill. kroner i likvide midler på bankkonto og verdipapirfond. Ved utgangen av februar er
beløpet ca 460 mill. kroner. I tille gg har kommunen en driftskreditt på 100 mill. kroner knyttet til
driftskontoen. Driftskreditten har ikke vært benyttet så langt i 2017.

6. Investeringer
Det er i 201 7 planlagt investeringer som samlet vil gi brutto investeringsutgifter på 610 mill. kroner
for året. Tabellen viser et utdrag av disse:

Prosjekt Regnskap hittil
2017

Budsjett 2017*

Ikke rentable investeringer
Ny skole Hønefoss sør 3 459 468 139 000 000
Ny skole Hønefoss nord 149 949 17 500 000
Bi brannstasjoner Nes 250 000 8 000 000
Heradsbygda omsorgssenter 24 619 30 000 000

Rentable investeringer
Nes i Ådal vannverk 1 686 233 12 000 000
Sokna Vannverk 2 950 462
Ringerike vannverk 12 300 146 88 000 000
Utbygging Monserud
renseanlegg

13 436 563 131 000 000

*Det er ikke tatt hensyn til eventuelle overføringer fra investeringer 2016

Ny Hønefoss barneskole sør:

BP2 sak er behandlet. Budsjett for skolen er låst. Det er pr. februar 2017 med det vi vet nå ikke noe
som tyder på at vi ikke kan levere skolen innenfor budsjet t.

Ullerål skole nord med flerbrukshall:

Prosjektet for Ullerål skole med flerbrukshall har også startet med etablering av paviljongskole ved
Ringerikshallen. Kostnaden med dette har ikke vært inne i kalkylen til nå og er beregnet til ca. 21 mill.
De økte kostnadene vil tas hensyn til i budsjettprosessen for 2018 – 2021.
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Bibrannstasjon Nes:

Totalentreprise for bygging er ute på konkurranse med leveringsfrist 3.april.

Heradsbygda omsorgssenter:

Prosjektet er i oppstartsfasen. De arbeidene som er gj ort til nå er i hovedsak utarbeidelse av
mulighetsstudier. Egen politisk sak skal fremmes til politisk behandling i april 2017. Riving av
gammelt bygg startes til høsten.

Nes i Ådal vannverk :

Prosjektet er under oppstart for bygging. B01 entreprise er til delt og kontrakt underskrevet. M01 er
tildelt men vi er i forhandlinger med entreprenør og kontrakt er ikke underskrevet.
Reguleringsplanen for vannverket er ferdig og sikringssoner og bestemmelser er gitt. Dette betyr
forhandlinger med grunneiere og det k an her bli høye kostn ader for grunneiererstatninger s om følge
av dette. Dett e vil komme i tillegg til bygge kostnaden.

Automasjonsentreprisen må ut som egen entreprise pga. forsyningsforskriften og at denne ikke
omfattes av entreprisen med overordnet styri ngssystem slik som først forutsatt.

Prognosen for forventet sluttsum for vannverket er 32 mill. kroner. Det er 4,4 mill. kroner høyere enn
prosjektet er tildelt i budsjettene siden 2011 og frem til nå. Ved et eventuelt overforbruk allerede i
år, vil rådman nen komme med forslag til inndekning i tertialrapport.

Sokna vannverk :

Sokna vannverk er ferdigstilt. Det gjenstår noe opprydningsarbeider ute samt å rive eksisterende
vannverk. Disse arbeidene tas til våren. Prognose for Sokna vannverk ser ut til å bli kr 21.5 mill.
Prognosen er høyere enn vedtatt ramme pga. økte entreprisekostnader, prisøkning og valutakurs for
blant annet prosessutstyret som er anskaffet. Prosjektet ble også utsatt pga. av flere anbudsrunder
(kun en tilbyder første runde).

Det har også blitt endringsmeldinger på utvendig VA - anlegg samt merkostnader på automasjon pga.
uklare grensesnitt mellom prosjektet og prosjektet med overordnet styring for vannverkene som
styres av forvaltning.

R ingerike vannverk:

Det er pr. februar ingen forhold som er avdekket så langt som tilsier at de rammer som er satt for
prosjektet ikke kan oppfylles. Entreprisekontraktene: E21, E41, E61, E62, og E71 ligger innenfor
fa stsatte rammer. Prisregulering og endringer pga. valutaforhold kan slå inn da prosessutsty ret
leveres fra utlandet.

Utvidelse Monserud r enseanlegg:

Det er pr. februar ingen forhold som tilsier at rammene som er satt for prosjektet ikke kan holdes
selv om det g jenstår entrepriser å anskaffe. Entreprisene B1 og M3 er inngått og ligger innenfor
fa stsatte rammer. Prisregulering og endringer pga. valutaforhold kan slå inn da en del utstyr skal
leveres fra utlandet.
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7. Sykefravær
Sykefraværet for januar 2017 viser 9,6 % hvilket er en reduksjon med 0,3 prosentpoeng
sammenlignet med januar 2016. Barnehageo mrådet har en reduksjon med 1,3 prosentpoeng
sammenlignet med 2016 mens grunnskole og helse og omsorg har en liten økning med 0,2
prosentpoeng. Samfunn har en reduksjon fra 7,6 % til 5,9 % sammenlignet med januar 2016.

Januar 2016 Januar 2017

Hele kommunen
Totalt 9,9 9,6

Egenmeldt 1,4 1,6

Korttid 3,1 2,1

Langtid 5,4 5,9

Administrasjon og
fellesutgifter

Totalt 9,7 7,9
Egenmeldt 2,5 0,7

Korttid 2,6 1,9

Langtid 4,6 5,3

Barnehage
Totalt 11,5 10,2

Egenmeldt 2,2 1,5

Korttid 4,6 1,8

Langtid 4,7 6,9

Grunnskole
Totalt 7,3 7,5

Egenmeldt 1,3 1,1

Korttid 2,2 1,4

Langtid 3,8 5

Spesielle tiltak barn og
unge

Totalt 8,2 8,3
Egenmeldt 2,1 2,1

Korttid 2,4 0,8

Langtid 3,7 5,4

Kulturtjenesten
Totalt 8,5 5,3

Egenmeldt 2,6 0,6

Korttid 2 0,7

Langtid 3,9 4

Helse og omsorg
Totalt 12,2 12,4

Egenmeldt 1,1 2

Korttid 3,9 2,8

Langtid 7,2 7,6

Samfunn (Tekniske
områder)

Totalt 7,6 5,9
Egenmeldt 1,5 1,9

Korttid 1,9 1,3

Langtid 4,2 2,7

Tabellen viser s ykefravær januar 2017 sammenlignet med januar 2016. Totalt og fordelt på områder.
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VEDLEGG 1: Økonomisk prognose pr hovedområde
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 ramme områder. I årsbudsjettet vedtas de
økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B, og budsjettene for skatt og rammetilskudd
samt finans vedtas i tabell 1A.
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 Årsrapport 2016 for finansområdet tas til orientering. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 
Rutiner for finansforvaltningen ble godkjent i november av uavhengig revisor. I tråd med 

finansreglementet for Ringerike kommune skal det rapporteres hvert tertial, og årsrapporten skal 

utgjøre en separat rapport vedrørende finansforvaltningen, adskilt fra den ordinære årsrapporten. 

 

 

Beskrivelse av saken 
Faktiske netto finansutgifter i 2016 ble 4,6 millioner kroner lavere enn regulert budsjett. Det skyldes 

lavere renteutgifter på 3 millioner kroner og høyere renteinntekter på konsernkontoen og gevinst 

Fossefondet. Lavere renteutgifter skyldes først og fremst utsettelse av låneopptak i noen måneder til 

etter sommeren. Det ble muliggjort som følge av en god oppføring av investeringsprognosene. 

 

I henhold til rutine for finansforvaltning skal årsrapporten også vise utviklingen gjennom året. 

Renteutgiftene er lavest i 1. tertial og høyest i siste tertial. Avdragsutgiftene er relativt jevnt fordelt 

gjennom året. I 2. tertial er netto finansutgifter lavest på grunn av inntektsføringen av utbytte fra 

Ringerikskraft. 

 

Netto finansutgifter utgjør i 2016 om lag 2,4 prosent av kommunens brutto driftsinntekter. Dette er 

godt under nivået på 6 prosent som holdes frem som en hovedregel for maksimale netto finansutgifter. 

Nivået på netto finansutgifter er lavere enn både i 2015 og 2013, og den varslede økningen vil først 

komme fra og med 2017. 

 

Gjelden har økt mer enn finansielle aktiva, og den har økt med 357,4 millioner kroner i løpet av 2016. 

Kortsiktig plassering varierer naturlig nok mye gjennom året grunnet låneopptak og størrelse og 

tidspunkt for dette. Plasseringen er langt høyere ved utgangen av 2016 sammenlignet med fjoråret, 

men mesteparten av økningen kan tilskrives ubrukte lånemidler. 

 



Driftslikviditeten har vært plassert i konsernkontostrukturen hos kommunens hovedbank i hele 

perioden. Vi har vurdert at kommunen ikke har hatt overskuddslikviditet i perioden, men dette kan 

endre seg dersom den positive likviditetsutviklingen fortsetter. 

 

Trekkrettigheten ble ikke benyttet i 2016. Faktisk likviditetsutvikling er bedre enn forventet, og det 

skyldes både ekstraordinære skatteinntekter og ubrukte lånemidler. Faktisk saldo på konsernkonto ved 

utgangen av året er 363 millioner kroner, en økning på 183 millioner kroner i løpet av året. 

 

Fossefondet har 31.12.2016 en markedsverdi på 129.102.818 kr og er ved utgangen av 2016 investert 

med 25 % i pengemarkedsfond, 34 % i obligasjonsfond og 41 % i aksjefond (30 % i internasjonale 

aksjer og 11 % i norske aksjer). Avkastningen ble på 5.694.413 kr som tilsvarer 4,59 %. 

 

Årets låneopptak på 405 millioner kroner til investeringsformål ble tatt opp i september måned, ett lån 

på 161 millioner kroner til rentable investeringer og ett lån på 244 millioner kroner til ikke-rentable 

investeringer. Det rentable lånet ble inngått hos KLP Kommunekreditt til flytende rentebetingelser. Det 

ikke-rentable lånet ble inngått som et fastrentelån i Kommunalbanken med 5 års bindingstid til 1,78 

prosent rente. Lånerammen for 2016 var på inntil 405,7 millioner kroner. Det har vært store endringer 

på prosjektnivå underveis i året, men totalt lånebehov holdt seg på samme nivå.  

 

Ved inngangen til 2016 var ubrukte lånemidler til rentable investeringer 23 millioner kroner. Det var 

ingen ubrukte lånemidler til ikke-rentable investeringer. Ved utgangen av 2016 er ubrukte lånemidler 

til investeringer økt til 130,2 millioner kroner, fordelt på 64,9 millioner kroner til rentable og 65,3 

millioner kroner til ikke-rentable investeringer. 

 

Kommunen fikk innvilget nye startlån i Husbanken på til sammen 35 millioner kroner i 2016.  

Kommunen på sin side innvilget søknader til videre utlån i startlånsordningen for 27,6 millioner 

kroner, 7,4 millioner kroner mindre enn årets låneopptak i Husbanken. 

 

Beregnet minimumsavdrag for 2016 ble 50,4 millioner kroner. Driftsregnskapet viser bokførte avdrag 

på 53,2 millioner kroner. Det betyr at kommunen betalte 2,8 millioner kroner mer enn beregnet 

minimumsavdrag. Kommunen betalte også ekstraordinære avdrag på 2 millioner kroner på 

investeringsgjelden. Disse er bokført i investeringsregnskapet. 

 

I 2016 betalte kommunen ekstraordinære avdrag på startlån på 18,5 millioner kroner. Disse 

ekstraordinære avdragene er et oppgjør av kommunens mottatte ekstraordinære avdrag i årene 2012-

2014. 

 

Fastrenteandelen i kommunens gjeldsportefølje er ved utgangen av året nærmere 60 prosent dersom 

startlån trekkes ut. Den renteeksponerte gjelden er mindre enn 50 prosent av totalgjelden. Kommunen 

har ikke finansiert investeringer med kortsiktig gjeld i sertifikatmarkedet og har således ingen 

refinansieringsrisiko.  

 

 

Rådmannens vurdering 
Et godt driftsresultat i 2016 muliggjør økte avsetninger til fond, som er nødvendig for å kunne 

delfinansiere nye investeringer med egne midler.   

 

 

Vedlegg 
Årsrapport 2016 Finansområdet 

 

 



 

 

 Ringerike kommune, 13.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Innledning
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. I løpet av året er
r utine r for finansforvaltning en oppdatert og utarbeidet i henhold til
finansreglement et , som sist ble vedtatt av kommunestyret den 26. februar 2015
(sak 19/15). Rutiner for finansforvaltningen ble godkjent i november av
uavhengig revisor .

I tråd med finansreglementet for Ringerike kommune skal det rapporteres hvert
tertial , og årsrapporten skal utgjøre en separat rapport vedrørende
finans forvaltningen, adskilt fra den ordinære årsrapporten.

Overordnet finansiell strategi og stilling
Som nevnt i finansrapporteringen i 2. tertial, medfører vedtatte
investeringsplaner vesentlig høyere finansutgifter i årene som kommer. Hvor stor
ve ksten i finansutgiftene blir, avhenger blant annet av hvor mye av
investeringene kommunen kan finansiere av egne midler . Kommunens evne til
delvis egenfinansiering av nye investeringer , avheng er av at overskudd sette s av
til fond .

Utviklingen i netto finan sutgifter
Målsettingen for avkastningen av finansielle aktiva og kommunens finansutgifter
fastsettes av kommunestyret gjennom den årlige budsjettbehandlingen. Samlet
danner dette nivået på netto finansutgifter.

Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra
selskaper, avkastning fra Fossefondet og mottatte renter på utlån.
Finansutgiftene består av renteutgifter og avdrag på investeringsgjeld,
renteutgifter på startlån og provisjoner/honorarer.
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Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 201 3 - 201 6 :

(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn)

Faktiske netto finansutgifter i 201 6 ble 4 , 6 mill ioner kroner lavere enn regulert
budsjett . Det skyldes lavere rente utgifter på 3 millioner kroner og høyere
renteinntekter på konsernkontoen og gevinst Fossefondet .

Gjennomsnittlig vektet flytende rente på investeringsgjelden har vært 1 , 70
prosent . Det faktiske flytende rentenivået endte nær den budsjettert e rente n på
1 , 75 prosent. Lavere renteutgifter skyldes først og fremst utsettelse av
låneopptak i noen måneder til etter sommeren . Det ble muliggjort som følge av
en god oppføring av investeringsprognose ne .

Finansinntektene har variert relativt mye mellom årene 2013 - 2016, med det
laveste nivået i 2013 og det høyeste i 2014. Rente utgiftene har vært på omtrent
samme nivå i disse årene . Gjelden har økt, men rentenivået har sunket.
Låneavdragene har økt gradvis som følge av den økte i nvesteringsgjelden i
perioden.

I henhold til rutine for finansforvaltning skal årsrapporten også vise utviklingen
gjennom året. Renteutgiftene er lavest i 1. tertial og høyest i siste tertial.
Avdragsutgiftene er relativt jevnt fordelt gjennom året. I 2. tertial er netto
finansutgifter lavest på grunn av i nntektsføringen av utbytte fra Ringerikskraft.

Ne tto finansutgifter utgjør i 201 6 om lag 2 , 4 prosent av kommunens brutto
driftsinntekter. Dette er godt under nivået på 6 prosent som holdes frem som en
hoved regel for maksimale netto finansutgifter . Nivået på netto finansutgifter er
lavere enn både i 2015 og 2013, og den varslede økningen vil først komme fra
og med 2017 .

Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og
gjeld
I følge finansreglementet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis
kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en
oversikt over dette.
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G jelden har økt mer enn finansielle aktiva. K ortsiktig plassering varier er naturlig
nok mye gjennom året grunnet låneopptak og størrelse og tidspunkt for dette.
Plasseringen er langt høyere ved utgangen av 201 6 sammenlignet med fjoråret,
men mesteparten av økningen kan tilskrives ubrukte lånemidler.

De siste 10 millionene av forvaltningskapitalen i Fossefondet ble p lassert i
markedet i 1 . tertial . Ved utgangen av 2016 er Fossefondet i tillegg verdi justert
med 5,7 millioner kroner , slik at verdien av fondet er på 128,8 millioner kroner
ved regnskapsårets slutt .

G jelden har økt med 35 7,4 mill ioner kroner i løpet av 201 6 . Økningen vises i
siste tertial da låneopptakene ble foretatt.

Nedenfor vises en stresstest av ko mmunens totale finansforvaltning (i millioner
kroner) :

Endringsparameterne er baser t på en standard mal som også er brukt mye blant
andre kommuner. De n totale finansielle risikoen for aktiva og passiva samlet,
viser en mulig økning av regnskapsførte utgifter på 17 , 8 millioner kroner i løpet
av et år.
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Likviditet
I kommunens finansreglemen t er likviditet definert som ledig likviditet og andre
midler beregnet for driftsformål . De likvide midlene kan deles inn i
driftslikvid iteten og overskuddslikviditet.

Driftslikviditeten har vært plassert i konsernkontostrukturen hos kommunens
hovedbank i hele perioden . Vi har vurdert at k ommunen ikke har hatt
overskuddslikviditet i perioden, men dette kan endre seg dersom den positive
likviditetsutviklingen forts etter .

Ringerike kommune har til en hver tid i 201 6 hatt likviditet til å dekke sine
betalings forpliktelser ved forfall. Kommunen har hatt en trekkrettighet på 150
millioner kroner i 2016 hos kommunens hovedbankforbindelse DNB .
Trekkrettigheten har ikke vært benyttet.

Likviditets utvikling
Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto
gjennom 201 6 og periodisert likviditetsprognose. Midlene på konsernkontoen
inkluderer også bundne fond, men ikke midler på skattetrekkskonto.

Den periodiserte l ikviditetsprognosen er den samme som i finans rappor tering en
per 2. tertial . Faktisk likviditetsutvikling er bedre enn forventet, og det skyldes
både ekstraordinære skatteinntekter og u brukte lånemidler .

Årets låneopptak til investeringer ble foretatt i september , og det vises i den
grafiske fremstillingen ved at likviditeten går fra 174 millioner kroner til 576
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millioner kroner fra den 8. til den 9. september 2016 . Faktisk saldo på
konsernkonto ved utgangen av året er 363 millioner kroner , en økning på 183
millioner kroner i løpet av året.

Forvaltningen a v l angsiktige finansielle aktiva
I henhold til finansreglementet består kommunens langsiktige finansielle aktiva
av Fossefondet. Kommunen skal ikke pådra seg finansiell risiko utover rammen
som er vedtatt i finansreglementet.

Fondet har 31.12.2016 en mark edsverdi på 129.102.818 kr og er ved utgangen
av 2016 investert med 25 % i pengemarkedsfond, 34 % i obligasjonsfond og 41
% i aksjefond (30 % i internasjonale aksjer og 11 % i norske aksjer).
Avkastningen ble på 5.6 94.413 kr som tilsvarer 4,59 %.

I løpet a v 2016 er andelen aksjefond løftet til ca 40 % av porteføljen som følge
av den strategien som er lagt i Finansreglementet. Økningen har foregått gradvis
siden høsten 2015. I månedsskifte januar/ februar 2016 økte aksjefondsandelen
fra 13 % til 23 %. I sept ember og oktober ble det foretatt endringer som økte
aksjefondsandelen til 40 %. Rundt halvparten av midlene i utenlandske aksjer er
valutasikret mot norske kroner. Valutasikringen ga positivt utslag i 2016
ettersom den norske kronen styrket seg noe gjenno m året.

I tiden med lav andel aksjefond er dette kompensert risikomessig ved å bruke
noe kreditt - / High Yield obligasjoner i porteføljen. Dette er obligasjonsfond med
noe høyere risiko og dermed en forventet høyere avkastning enn mer sikre
obligasjoner. Andelen av slike fond er tatt ned noe når aksjefondsandelen er blitt
økt, og ved årsslutt 2016 er ca 12 % av fo ndets verdi plassert i slike
obligasjonsfond.

I forbindelse med forvaltning av Fossefondet blir det foretatt stresstest for å gi
en pekepinn på risikoen for tap i løpet av et år:

Tabellen viser at dersom renten stiger med 2 % fra dagens lave nivåer, det
norske aksjemarkedet faller med 30 %, det internasjonale aksjemarkedet faller
med 20 % og den norske kronen styrker seg med 10 % mot andre valutaer vil vi
få et tap i fondet på ca 15 mill. kroner hvis alt slår til samtidig.
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Siden august 2015 er det Industr ifinans AS som leverer rådgivnings - og
rapporteringstjenester i forbindelse med forvaltningen av Fossefondet. Det
betales et årlig konsulenthonorar til Industrifinans fratrukket rabatt på
forvaltningshonorar i enkelte fond. I 2016 ble det innbetalt 51.959 kroner i
konsulenthonorar.

Industrifinans skriver dette i sine vurderinger av markedene ved inngangen til
2017:

Den viktigste markedsendringen i 2016 var et skift til et mer positivt syn på
global vekst. Redusert deflasjonsfrykt og økte vekstforventninger bidro til god
avkastning i risikoaktiva på tross av større politisk risiko som følge av valget i
USA og folkeavstemmingen i Storbritannia. Både oljeprisen og den norske kronen
styrket seg i 2016.

Ved inngangen til 2017 vurderer vi at følgende temaer og ut viklingstrekk vil ha
størst innflytelse på markedenes utvikling:

> Stor geopolitisk usikkerhet har oppstått som følge av endrede og til dels uklare
politiske målsetninger hos USA, Kina og Russland. Eurosonen er fortsatt ustabil
med viktige politiske valg i 2017.

> Globalisering og teknol o giske fremskritt skaper vinnere o g tapere som fører til
sosiale spenninger og motreaksjoner i form av proteksjonisme og populisme.

> Potensiell global vekst er lavere enn før som følge av svak befolkningsvekst i
sentrale økonomier, lav produktivitetsvekst og historisk høye gjeldsnivåer.
Utviklingen har ført til fallende realrenter og realrentene antas å forbli lave.

> I 2017 kan verdensøkonomien overraske med bedre vekst enn ventet som
følge av et syklisk økonomisk oppsving i USA og etter hvert Europa, samt fortsatt
høye økonomiske stimu lanser i Kina. Det vil føre til økte inflasjonsforventninger,
økte renter og stabile råvarepriser. I USA og Tyskland, som nærmer seg full
sysselsetning, vil reallønnene øke.

> Den ekspansive pengepolitikken fra verdens fem store sentralbanker vil i sum
fo rtsette i 2017. De samlede sentralbankbalanser vil øke. USA vil dreie
utviklingen mot høyere grad av finanspolitikk, som kan øke inflasjonspresset i
økonomien.

> Relativ høy verdsettelse og lave renter medfører at forventet avkastning i de
fleste aktivakl asser er lavere enn hva vi har vært vant til. Relativ verdsettelse
varierer likevel betydelig mellom regioner, sektorer og enkeltaksjer. Dette gir
muligheter for meravkastning med god aktiv forvaltning.

> Ved inngangen til 2017 ligger vi nøytralvektet mel lom aksjer og renter. Vi er
overvektet kreditt og undervektet durasjon i renteporteføljen.



8

Forvaltningen av finansielle p assiva
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i k ommunens gjeldsportefølje i
201 6 :

(Startlån fra Husbanken er lån til v idereformidling til kommunens innbyggere.)

Låneopptak og bruk av lån
Årets lån eopptak på 405 millioner kroner til investeringsformål ble tatt opp i
september måned , ett lån på 161 millioner kroner til rentab le investeringer og
ett lån på 244 millioner kroner til ikke - rentable investeringer. Det rentable lånet
ble inngått hos KLP Kommunekreditt til flytende rentebetingelser. Det ikke -
rentable lånet ble inngått som et fastrentelån i Kommunalbanken med 5 års
bindingstid til 1, 78 prosent re nte. Låneopptakene ble gjennomført i tråd med
inngått rammeavtale for kommunale låneopptak.

Lånerammen for 2016 var på inntil 405,7 millioner kroner . Å rets låneopptak ble
det samme som vedtatt låneramme, slik at det ikke var nødvendig med nytt
politisk vedtak i 2016 . D et har vært store endringer på prosjektnivå underveis i
året , men total t lånebehov holdt seg på samme nivå . N oen prosjekter var ikke
med i opprinnelig budsjett 2016 , som f.eks. Nye Hønefoss kirke . Andre har hatt
forsinket fremdrift, som f.e ks. Ringerike vannverk og vannverk Nes i Ådal . I
tillegg ble et par kostnadsdelingsprosjekter på vei fjernet fra
investeringsporteføljen før låneopptak .

Ved inngangen til 2016 var ubrukte lånemidler til rentable investeringer 23
millioner kroner. Det var ingen ubrukte lånemidler til ikke - rentable investeringer.
Til tross for låneopptak sent på året som baserte seg på investeringsprognosene i
2. tertial , ble det en økning i ubrukte lånemidler ved årets slutt. Ved utgangen av
201 6 er ubrukte lånemidler til investeringer økt til 130,2 mi llioner kroner , fordelt
på 64 , 9 millioner kroner til rentable og 65,3 millioner kroner til ikke - rentable
investeringer .

Kommunen fikk innvilget nye startlån i Husbanken på til sammen 35 mill ioner
kr oner i 201 6 . Husbanken utbetalte 2 4 , 5 mill ioner kroner i 1 . tertial og 1 0 , 5
mill ioner kroner i 3. tertial.

Kommunen på sin side innvilget søknader til videre utlån i s tartlån sordningen for
27 , 6 millioner kroner , 7 , 4 millioner kroner mindre enn årets låneopptak i
Husbanken . U benyttede lånemidle r til startlån økte fra 45,1 millioner kroner ved
inngangen til 201 6 til 52,5 milli oner kroner ved årets slutt .

Ubrukte lånemidler til investeringer og startlån er ved utgangen av året samlet
på totalt 182,7 millioner kroner. Det er naturlig at u brukte lånemidler øker med
større investeringsomfang, men de t viser også viktigheten av gode
investeringsprognoser på årsb asis . Lånerentene er høyere enn innskuddsrentene,
og kommunen betaler en liten margin på disse ubrukte lånemidlene.
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Figurene nedenfor viser henholdsvis utviklingen i kommunens investeringsgjeld
og startlån i Husbanken de seneste årene:

Utviklingen i kommunens investeringsgjeld det siste året viser en større økning
enn de foregående årene. Startlån viser en stigende tendens før veksten avtar i
2016 grunnet ekstraordinære avdragsbetalinger.

Avdrag
I opprinnelig budsjett for 2016 er det lag t til grunn 53 millioner kroner i avdrag
på lån til investering er . Budsjettet er et estimat på minimumsavdragsnivået.
Minimumsnivået innebærer avdragsutsettelse r i forhold til inngåtte låneavtaler .

Beregnet minimumsavdrag for 2016, i tråd med Kommun e lov ens § 50 nr. 7, ble
50,4 millioner kroner. Driftsregnskapet viser bokførte avdrag på 53,2 millioner
kroner. Det betyr at kommunen betalte 2,8 millioner kroner mer enn beregnet
minimumsavdrag.

I 2015 var beregnet minimumsavdrag 49,3 millioner kroner, i 2014 var det 46,2
millioner kroner og i 2013 var det 43,2 millioner kroner.

K ommunen betalte også ekstraordinære avdrag på 2 millioner kroner på
investeringsgjelden . Disse er bokfør t i investeringsregnskapet . Faktiske
avdragsbetalin ger endte totalt sett p å 55,2 millioner kroner .

I 2016 betalte kommunen ekstraordinære avdrag på startlån på 18,5 millioner
kroner. Disse ekstraordinære avdragene er et oppgjør av kommunens mottatte
ekstraordinære avdrag i årene 2012 - 2014.

Vektet gjenstående løpetid på samlet gjeldsportefølje er 17,47 år.

Fastrenteandel , rentebindingstid og refinansieringsrisiko
I tabellen nedenfor vises rammene og status for fastrenteandel, løpetid og
refinansieringsrisiko:
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Ved inngangen til 201 6 var fastrenteandelen i kommunens gjeldsportefølje 54 , 8
prosent og e r v ed utgangen av året 5 5 , 2 p rosent. Dersom startlån trekkes ut, er
fastrenteandelen nærmere 60 prosent .

Vektet rentebindingstid på samlet rentebærende gjeld er på om lag 2, 5 år ved
utgan gen av 2016 mot 2,9 år ved inngangen til året .

Dagens rentebinding har følgende forfall:

Kommunen har ingen avdragsfrie lån som forfaller de neste 12 månedene. Den
har ikke finansiert investeringer med kortsiktig gjeld i sertifikatmarkedet og har
således ingen refinansieringsrisiko. Ingen lån utgjør mer enn 30 prosent av
låneporteføljen.

Kommunens gjeld er i tabellen nedenfor inndelt i fire risiko kategorier:

Det er stort sett bare lån til ikke rentable investeringer som utgjør en renterisiko.
Som tabellen viser utgjør gjelden knyttet til de rene ikke rentable investeringene
fortsatt under h alvparten av den totale gjelden. Det betyr at den
renteeksponerte gjelden er mindre enn 50 prosent av totalgjelden.
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P R O T O K O L L 01/17 

 
fra møte i kontrollutvalget 17.02.17, kl. 08.30 – 12.30. 

   

 

Til stede :  Leder Karsten Lien, Ulf Magnussen, Dag Haakon Henriksen, 

  Lise Kihle Gravermoen, Mary B. Gravdahl 

 

Forfall   : Erna Skaugrud 

 

Sekretær  : Bente Thalerud, Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS  

     

Revisjonen : Leder forvaltningsrevisjon Torkild Halvorsen 

   

   

Administrasjonen : Kommunalsjef for økonomi Gyrid Løvli (sak 02/17) 

     

 

Ordfører  : Kjell B. Hansen (sak 03/17) 

 

 

Følgende saker ble behandlet: 

 

 

 

Sak 01/17 Protokoll fra møte nr. 07/16 til endelig godkjenning og underskrift 

 

  Behandling: 

  Det fremkom ingen kommentarer til protokollen.  

   

  Vedtak i kontrollutvalget: 

Protokoll fra møte nr. 07/16 godkjennes.  

 

 

Sak 02/17 Status for den økonomiske situasjonen per 30.11.16 

      

 Behandling: 

 Kommunalsjef for økonomi orienterte om den den økonomiske situasjonen  

 ved årets slutt. 

 

  Vedtak i kontrollutvalget:  
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 



  KONTROLLUTVALGET 
 
 

 

 

2 

 

 

Sak 03/17 Ordfører er invitert til kontrollutvalget 

      

 Behandling: 

 Ordfører svarte på spørsmål vedr. grusuttak og varaordførers rolle og hadde en 

generell dialog med kontrollutvalget. 

 Juridisk betenkning vedr. habilitet oversendes kontrollutvalgets medlemmer. 

      Kontrollutvalget anbefalte at reglene om etikk og varsling blir gjenstand for opplæring 

i kommunestyret. 

 

  Vedtak i kontrollutvalget:  
 Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Sak 04/17 Status for forvaltningsrevisjonsrapport IKT 

   

Behandling: 
  Revisor redegjorde for status forvaltningsrevisjonsrapport IKT. 

  Rapporten vil foreligge til neste møte. 

 

Vedtak i kontrollutvalget:   
Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering. 

 

 

Sak 05/17 Regnskapsrevisjon 2016 – brev nr. 19 til kontrollutvalget 

    

 Behandling: 

  Kontrollutvalget tok brevet til orientering. 

 

 Vedtak i kontrollutvalget: 

Kontrollutvalget tar brev nr. 19 fra Buskerud Kommunerevisjon IKS vedr. 

regnskapsrevisjon 2016 til orientering. 

 

 

Sak 06/17 Mulig undersøkelse av kommunens rutiner for personalbehandling 

  ved omorganisering 
   

 Behandling: 

Kontrollutvalget vedtok enstemmig å lukke møtet under denne saken med henvisning 

til kommunelovens § 31, jf. forvaltninglovens § 13 nr. 1. 

  

Vedtak i kontrollutvalget: 

Med bakgrunn i en årelang prosess med omorganisering i kommunen ønsker 

kontrollutvalget å invitere administrasjonen v/HR-sjef for å redegjøre om følgende 

forhold: 
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 Hvilke retningslinjer og saksbehandlingsrutiner har Ringerike kommune 

etablert for potensielle og faktiske situasjoner ved nedbemanning, 

omplassering og oppsigelse? 

 I situasjoner hvor det faktisk har skjedd omplassering og nedbemanning som 

følge av oppsigelse, har berørte parter blitt gitt anledning til å bli hørt, har 

tillitsvalgt/hovedverneombud vært involvert? 

 

 Presentere resultatet fra medarbeiderundersøkelsen 2015. 

Det bør være spørsmål i denne kartleggingen som er utformet for å fange 

opp medarbeidernes erfaringer og synspunkter som følge av kommunens 

årelange effektivitets- og innsparingsstrategi samt rene omorganiseringstiltak 

som følge av dette. 

 

 Som følge av møte i administrasjonsutvalget den 01.02.17 bes HR-sjef 

videreformidle orientering fra de tillitsvalgte. 

 

 Arbeidsgivers styringsrett – hvordan praktiseres denne? 

 

      Kontrollutvalget ønsker i hovedsak skriftlig tilbakemelding, 

      Det er også ønskelig at HR-sjef møter i utvalgets møte 23.03.17. 

       

 

Sak 07/17 Tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Buskerud vedr. elevenes rett til et godt  

  skolemiljø i Ringerike kommune 

 Hov ungdomsskole 

 Tyristrand skole 

 

  Behandling: 

 Kontrollutvalget sluttet seg til fremlagte forslag til vedtak. 

 Kontrollutvalget følger opp kommunens tilbakemelding til Fylkesmannen i saken. 

 

Vedtak i kontrollutvalget: 

Kontrollutvalget tar tilsynsrapporter fra Fylkesmannen i Buskerud vedrørende 

elevenes rett til et godt skolemiljø i Ringerike kommune og skolene Hov 

ungdomsskole og Tyristrand skole til etterretning. 

 

Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt kommunens erklæring til Fylkesmannen om 

at det ulovlige forholdet er rettet og redegjørelsen for hvordan rettingen er 

gjennomført så snart det foreligger. 

 

Kontrollutvalget er av den oppfatning at disse rapportene bør legges frem for 

kommunestyret. Sekretariatet sørger for å ta saken opp med ordfører. 

 

 

Sak 08/17 Samordning av statlige tilsyn 

 

  Behandling: 
 Kontrollutvalget tok saken til orientering. 
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Vedtak i kontrollutvalget: 

Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalget ber sekretæren å sende en henvendelse til rådmannen med henblikk 

på å bli løpende orientert om tilsynsrapporter. 

 

 

Sak 09/17 Kontrollutvalgsseminar i regi av KUBIS 

 

  Behandling: 

 Kontrollutvalget var positive til opplæring og kom med innspill til aktuelle temaer. 

Mest aktuelt for utvalget er opplæring innen økonomi (budsjett og regnskap).  

 

Vedtak i kontrollutvalget: 

  Saken tas til orientering. 

 

 

Sak 10/17 Egenevaluering etter ett år av funksjonstiden 

 

  Behandling: 

 Kontrollutvalget foretok en egenevaluering etter første år av utvalgets funksjonstid. 

 

Vedtak i kontrollutvalget: 

  Saken tas til orientering. 

 

 

Sak 11/17 Oppsummering etter Kontrollutvalgskonferansen 2017  

 

  Behandling: 

 Kontrollutvalget fattet før konferansen vedtak om at alle utvalgets medlemmer skulle 

delta på konferansen. Evalueringen etterpå var at det var svært nyttig at alle deltok. 

Det anbefales at dette videreføres for senere år hvis mulig. 

 Temaene fra riksrevisjonens foredrag om arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping 

kan være aktuelle som tema for forvaltningsrevisjon. Dette tas opp på det neste møtet. 

  

Vedtak i kontrollutvalget: 

  Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Sak 12/17 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune 

 

  Behandling: 

 Kontrollutvalget tok saken til orientering. 

  

Vedtak i kontrollutvalget: 

  Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

  Kontrollutvalget hadde forventet å være på lista over utvalg som skulle høres i saken. 
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Sak 13/17 Revisor informerer 

 

  Behandling: 

  Revisor informerte om status følgende saker: 

 

 Status vedr. forvaltningsrevisjon Kvalitet i hjemmetjenestene 

 Arbeidet med eierskapskontrollen av Ringeriks-Kraft satt på vent til ny 

eierskapsmelding foreligger. 

 Om sosial dumping – rapport fra Fylkeskommunen i 2015 sendes utvalgets 

medlemmer. 

 

Vedtak i kontrollutvalget: 

   Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering. 

 

 

Sak 13/17 Sekretæren informerer 

 

  Behandling: 

 Kontrollutvalget fikk seg forelagt rapport Granskning Byggesaksavdelingen i 

Drammen kommune 28.januar 2017. 

  

Vedtak i kontrollutvalget: 

  Kontrollutvalget tar sekretærens informasjon til orientering. 

   

 

Eventuelt:  

 Til kontrollutvalgets neste møte inviteres leder av viltnemda for å orientere 

                        om nemdas arbeid. 

 

 Til kontrollutvalgets neste møte inviteres rådmannen for å orientere om  

Status for kommunens arbeid med antikorrupsjon. 

 

 Forslag til møtedatoer for kontrollutvalget ble vedtatt med en endring. 

Følgende møtedatoer er gjeldende for 2017: 

17.02.17, 23.03.17, 21.04.17, 19.05.17, 25.08.17, 22.09.17, 20.10.17, 

17.11.17.  

 

 Kontrollutvalget ber om å bli forelagt seg forelagt delegeringsreglementet i 

Ringerike kommune til neste møte. 

 

Kontrollutvalget i Ringerike kommune, 17.02.17. 

 

 

 Karsten Lien  

 Leder  
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 Dag Haakon Henriksen    Lise Kihle Gravermoen   

 

 

 

 Ulf Magnussen     Mary B. Gravdahl    

 

Kopi : Ordfører og rådmann   
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/906-5   Arkiv: 216 &17  

 

 

 

Kommunestyret 

 

Kontrollutvalget - Protokoll 02/17  
 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 02/17 tas til orientering. 

 

 

 

Vedlegg 

Protokoll 02/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1015-66   Arkiv: PLN 344  

 

344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - 2. gangs behandling  
 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. 0605_344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 171 Nedre Kilemoen, vedtatt 29.08.02 som 

overlappes av ny plan, oppheves ved vedtak av områderegulering 0605_344 Kilemoen 

sanduttak. 

 

3. Innenfor område for råstoffutvinning BSM1 tillates et nedre uttaksnivå på kote 145. 

Det skal føres kontroll av bunn uttak i område BSM1 mht. grunnvannsnivå. Det skal 

være en umettet sone på 2-3 meter under bunn uttak, slik at evt. senere nedgravde 

anlegg/ledninger blir liggende over grunnvann.                                                 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM1 er 15 m.  
 

4. Innenfor område for råstoffutvinning BSM2 tillates et nedre uttaksnivå på kote 160. 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM2 er 40 m. 
 

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

av nasjonal verdi, endre formål ved revidering av kommuneplanens arealdel for 244,2 

daa i de nordligste delene av områdereguleringen; GV. Nytt formål settes til LNF-

område. Det skal gjøres en vurdering om en hensynssone legges inn over området. 
 

6. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon rundt uttaksskråningene. 

Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå i 

uttaksområdet for de enkelte delene av uttaksområdet. 
 

7. Det innarbeides et rekkefølgekrav i bestemmelsene om opparbeidelse av en 

tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest, lengst nord i planområdet 

 



8. Ny reguleringsplan skal sikre etterbruk av planområdet og denne skal overlappe plan 

nr. 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak i tid. 
 

9. Drift av anlegget ved normal drift mandag – fredag kl. 07.00 – 15.30, lørdag kl. 06.00 

- 14.00. Ved utvidet drift kl 06.00 – 22.30 tillates ikke støyende aktivitet Levening < 50 

dB inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og Forurensningsforskriften kap. 30 definerer 

kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00. 

 

 

 

 

Sammendrag 
 

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

grusressurser for Kilemoen grusuttak og å sette rammer for drift av masseuttaket.  

 

Planforslaget gir mulighet for å ta ut om lag 17 mill. m3 masser (som svarer til ca. 30 mill. 

tonn). Planforslaget har et nedre uttaksnivå begrenset til kote 145. Planområdet er på totalt 

952,5 daa og omfatter eksisterende virksomhet, fremtidig uttaksområde og 

vegetasjonsskjerm. Levetiden for uttaket er anslått til ca. 78 år; Estimert levetid er  

avhengig av etterspørselen i markedet og uttakstakt. 

 

Virksomhetens art tilsier at det er svært viktig å ha et langsiktig perspektiv på uttaket. 

Planforslaget innebærer å utvide eksisterende uttaksområde med 444,2 daa, men å la skråning 

mot øst forbli urørt. Dette vil skjerme for innsyn til bruddet fra øst, samt dempe miljøulemper 

som støvflukt og støy. 

 

I samband med høring og offentlig ettersyn av planforslaget etter 1. gangs behandlingen kom 

det inn totalt 10 uttalelser. Uttalelsene omhandler i grove trekk; avbøtende tiltak for å hindre 

forurensning i form av støv, sikring av friluftslivets interesser, sikring av 

grunnvannsressursen, anmodning om reduksjon av uttaksområde, fastsetting av driftstider 

samt spørsmål omkring etterbruken av området. 

 

I tillegg fremmet Fylkesmannen i Buskerud innsigelsen til planforslaget, på bakgrunn av at 

planforslaget som ble fremmet ved 1. gangs behandling innebar at den biologisk verdifulle 

sandfuruskogen på Kilemoen ble vesentlig redusert, derav i konflikt med nasjonalt verdifullt 

naturmangfold (verdi A). 

 

Som følge av offentlig ettersyn er det gjort en rekke endringer og suppleringer i planen og her 

oppsummeres noen av endringene som er tatt videre fra merknader/innsigelse og innarbeidet i 

planforslaget. Til orientering er ikke alle uttalelsene kommentert i følgende tabell, vedlegg 

som følger saken oppsummerer uttalelsene i sin helhet.  

 

 

Høringsinstans: 

 

Endring i plan, som følge av innspill 

 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Areal avsatt til formål Råstoffutvinning er redusert med ca. 244,2 

daa og vil dermed ivareta mer av friluftslivets interesser og sikre 



den biologisk verdifulle sandfuruskogen i tilstrekkelig grad. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Vegetasjon er viktig supplerende tiltak mot støvflukt; derav 

tillegges det krav om at vegetasjon skal etableres  der det er mulig 

med tanke på driftsareal og evt. etapper for å forhindre støvflukt. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Driftstider fastsettes i reguleringsplanbestemmelsene. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Det vil stilles krav om etablering av tursti nord i planområdet. 

Ringerike kommune, 

Teknisk forvaltning, 

avd. Utbygging 

Det skal føres kontroll av bunn uttak i område BSM1 mht. 

grunnvannsnivå. Det skal være umettet sone på 2-3 meter under 

bunn uttak. 

Ringerike kommune, 

Teknisk forvaltning, 

avd. Utbygging 

Områdereguleringen vil ikke ta stilling til etterbruken av området. 

Det vil derimot stilles krav om at ny reguleringsplan skal videre 

sikre etterbruken og denne skal overlappe ny plan i tid. 

Norges 

Miljøvernforbund 
Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres uten å 

påvirke grunnvannsuttaket og den delen av grunnvannsmagasinet 

som per i dag forsyner Ringerike vannverk Kilemoen. Planlagt 

masseuttak vil ikke direkte påvirke grunnvannsmagasinet som ligger 

innenfor planområdet. Grunnvannsressursen innenfor planområdet 

skal kartlegges under videre uttak av masser. Før uttaksetappe 3 tar 

til (uttak ned til kote 145) skal det bores minst tre 

undersøkelsesbrønner ned til fjell for uttak av sand og grunnvann 

innenfor planområdet. Omfanget av undersøkelsene skal avgjøres i 

samråd med Ringerike kommune og Ringerike vannverk og på 

grunnlag av bl.a. vurdering av behovet for fremtidig uttak av 

grunnvann som vannforsyning til Hønefoss og omegn. 

 

 

Planarbeidet dokumenterer at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor gjeldende 

lover og forskrifter. Nødvendige avbøtende tiltak er innarbeidet i planforslaget.  

 

Rådmannen mener at planforslaget med planbeskrivelse, konsekvensutredning og ROS-

analyse er tilstrekkelig gjennomarbeidet. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon: 

Planområdet ligger sør i Ringerike kommune ca. 6 km nordøst for Hønefoss, på vestsiden av 

Begna. Store deler av planområdet består i dag av uttak og virksomheter tilknyttet driften. 

Resten av området karakteriseres av en flat furumo. I vest avgrenses planområdet av Fv. 172, 

i øst er avgrensningen i form av en skråning som skal forbli urørt, og i nord mot 

skogsområder. Området i sør og sørøst er preget av industri. 

 

Svelviksand AS har tatt ut sand på Kilemoen siden 1967, og det er i dag 13 ansatte tilknyttet 

sanduttaket. Sand- og grusforekomsten har en god bergarts- og mineralsammensetning, og er 

spesielt godt egna til betongformål og som mørteltilslag. Kilemoen er en av Østlandets største 

sandforekomster, og er kategorisert som nasjonalt viktig i NGUs grus- og pukk database. 

 



Planforslaget: 

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

vedlegg 1-3, planforslaget består av: 

 

 Plankart, merka 2. gangs behandling, datert 23.01.17 

 Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, datert 20.01.17 

 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 20.01.17. 

 

Planområdet er på ca. 952,5 daa. Planforslaget gir mulighet for å ta ut om lag 17 mill. m3 

sand/grus (som tilsvarer ca. 30 mill. tonn). Nedre uttaksnivå ligger på kote 145. Uttakets 

varighet vil avhenge av etterspørsel i markedet, men med et årlig uttak på ca. 330 000 tonn er 

det anslått en levetid på ca. 78 år.  

 

Planforslaget innebærer å tillate råstoffutvinning i eksisterende og fremtidig uttaksområde, 

henholdsvis med areal på 119,6 daa og 444,2 daa.  For øvrig vil planen bevare 

vegetasjonsskjerm og eksisterende naturmiljø rundt uttaksområdet. Dette inkluderer bevaring 

av ca. 244,2 daa sandfuruskog nord for planområdet.  

 

I henhold til Forskrift om konsekvensutredning § 2 skal planer for masseuttak på minst 200 daa 

eller uttak på mer enn 2 mill. m³ alltid konsekvensutredes. På bakgrunn uttakets størrelse er det 

stilt krav om konsekvensutredning. 

 

Gjeldende reguleringsplaner: 

Størsteparten av området er i dag uregulert. Områdereguleringen berører deler av gjeldende 

reguleringsplan nr. 171 «Nedre Kilemoen», vedtatt 29.11.1984. Det aktuelle området er her 

regulert til industri og grusuttak. Den delen av reguleringsplan 171 som blir overlappet vil 

oppheves ved vedtak om områderegulering (jf. vedtak ved oppstart og 1. gangs behandling). 

I tillegg grenser planområdet til følgende reguleringsplaner:  

 

Plan nr. og navn Vedtatt  Reguleringsformål 

308 Vestsiden pukkverk 15.12.2005 Steinbrudd/masseuttak, 

parkbelte, 

sivilforsvarsanlegg, landbruk 

og trafikkområder. 

275 Nedre Kilemoen 3 29.08.2002 Industri/lager og 

trafikkområder. 

226 Nedre Kilemoen, nord 22.11.2004 Grustak, industri, 

trafikkområder og parkbelte 

354 Ringerike vannverk Under utarbeidelse  

424 Follummoen Under utarbeidelse  

 

Ringerike vannverk: 

Nord for planområdet ligger Ringerike vannverk, som er et kommunalt grunnvannsanlegg 

som forsyner ca. 25 000 personer i Hønefoss-området. Det er utarbeidet en klausuleringsplan 

med beskyttelsesbestemmelser for influensområdet til vannverkets produksjonsbrønner. Dette 

er en plan som også brukes i pågående regulering av vannverksområdet. Planområdet for 

sanduttak på Kilemoen ligger utenfor definert influensområde til Ringerike vannverk og 

grenser til sone III i nord. Reguleringsplan for Ringerike vannverk er under utarbeidelse. Det 



har vært tett dialog med Teknisk forvaltning avd. utbygging i Ringerike kommune, som 

ansvarlig for Ringerike vannverk underveis i planprosessen. Grunnvann er et eget tema i 

konsekvensutredningen. 

 

Forhold til overordnede planer: 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er områdene avsatt til Masseforvaltning- nåværende 

og fremtidig. De nordre deler av planområdet, som nå avsettes til vegetasjonsskjerm, vil foreslås 

lagt inn i revidert arealdel av kommuneplan, med formål LNF-område. 

 

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold: 

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

mot flere gjeldende reguleringsplaner, samt to plan som er under utarbeidelse. Det skal være 

sømløse grenser mot disse. Grunneiere i planområdet er Stange Eiendom AS, Svelviksand AS 

og Marthe Kristine Kihle. 

 

Gjennomføring og istandsetting  

Planforslaget innebærer å utvide eksisterende uttaksområde med 444,2 daa, men å la skråning 

mot øst forbli urørt. Uttaket drives som hovedprinsipp nordover ned til kote 160. Deretter 

går uttaksretningen mot sør, og det tas ut sand ned til kote 145 frem til dagens uttaksområde. 

 

Deler av uttaksområdet kan settes i stand under driftsfasen. Skråningene skal revegeteres med 

stedegen vegetasjon. Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og 

evt. etapper for å forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen 

vegetasjon ved et nådd bunnivå i uttaksområdet for de enkelte delene av uttaksområdet. 

 

Iht. planprogrammet skal ikke reguleringsplanen ta stilling til hva området skal brukes til etter 

at masseuttaket er avsluttet. Bakgrunnen for dette er den lange tidshorisonten (ca. 80 år). 

Grunneier og tiltakshaver ønsker at etterbruken blir industriformål.  

 

Det vil anmodes om at kommuneplanen skal ta stilling til etterbruk av planområdet. Ny 

reguleringsplan skal sikre etterbruken og denne skal overlappe ny plan i tid. 

 

Konsekvensutredning 
Tabellen nedenfor viser sentrale temaer i konsekvensutredningen: 

Tema Beskrivelse av verdi og omfang 

Landskapsbilde Verdi: 

Samlet vurderes området å ha middels til liten landskapsverdi. 

Omfang: 

Tiltaket berører deler av moreneryggen som et viktig 

landskapselement, men østre side av den karakteristiske 

moreneryggen i øst bevares. 

For områdene som bli direkte berørt, vil tiltakets dimensjon 

være dårlig tilpasset omgivelsene og i liten grad være tilpasset 

linjene i landskapet da en enhetlig terrengform deles opp. 

Tiltakets eksponeringsgrad varierer avhengig av avstand og 

hvor man befinner seg i forhold til planområdet. 

Nærmiljø og friluftsliv Verdi: 

Planområdet vurderes til å ha middels til stor verdi. 



Omfang: 

Planområdet brukes ofte, og av mange. Området er særlig 

godt egnet til friluftsliv, spesielt orienteringsidrett. En del av 

planområdet er imidlertid ikke egnet til friluftslivsaktiviteter 

(eksisterende masseuttak). Oppsummert vil tiltaket få stort 

negativt omfang for friluftsliv fordi tilgjengelig areal for 

friluftsliv gradvis reduseres. 

Naturmiljø Verdi:  

Tiltakets konsekvens er vurdert som liten negativ. 

Omfang: 

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. Arealbeslaget i forbindelse med utvidelse av 

grusuttaket er redusert, sammenlignet med det opprinnelige 

planforslaget. 70% av den biologisk verdifulle sandfuruskogen 

ivaretas. 

Naturressurser Verdi: 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) klassifiserer 

forekomsten som nasjonalt viktig forekomst. 

Omfang: 

Forekomsten har en god bergarts- og mineralsammensetning. 

Sand og grus fra forekomsten er spesielt godt egnet til 

betongformål, og som mørteltilslag. 

Kulturminner Det ble funnet tre automatisk fredete kulturminner innenfor 

det foreslåtte planområdet. Riksantikvaren har gitt 

dispensasjon fra kulturminneloven for de tre kullgropene 

138743, 138744, 138745. Dispensasjonen er gitt uten vilkår 

om arkeologisk utgraving. Som følge av reduksjon av 

uttaksområde vil kullgrop med id 138743 og 138744 bevares, 

disse vil sikres av hensynssone (H_730). Kullgrop 138745 vil 

markeres i plankart og bestemmelse fastsettes.  

Forurensning (støy, støv) Støv: 

Basert på utførte støvmålinger forventes det at 

støvnedfallsproblematikk ikke blir betydelig forverret for 

fremtidig situasjon sammenlignet med dagens situasjon. 

Måling av støvnedfall kan utføres for å avdekke de faktiske 

forhold etter hvert som dette evt. skulle være 

nødvendig/aktuelt. 

 

Støy: 

Beregningsresultater viser at eksisterende støyømfintlig 

bebyggelse blir liggende utenfor de beregnede støysonene for 

Lden fra Kilemoen sanduttak med over 5 dB margin for 

situasjonene som er beregnet. 

 

Grunnvann Verdi: 

Det er stor usikkerhet omkring grunnvannsmagasinets 

karakter og egnethet for uttak av grunnvann innenfor 



planområdet. Avgjørende vil være utbredelse og mektighet av 

grove masser (mellomdans – grus) egnet for uttak av 

grunnvann samt grunnvannets kvalitet. Forholdet bør 

kartlegges før og under framtidig drift av masseuttaket. 

 

Omfang: 

Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres 

uten å påvirke grunnvannsuttaket og den delen av 

grunnvannsmagasinet som per i dag forsyner Ringerike 

vannverk Kilemoen. Grunnvannsnivået i nordgrensen av 

planområdet ligger minst 0,5 m lavere enn grunnvannsnivået i 

beskyttelsessone II (for Ringerike vannverk). Grunnvannets 

strømningsretning i det meste av sone III (for Ringerike 

vannverk som ligger nærmest plangrensen for Kilemoen 

sanduttak) vil gå mot sør. 

 

Planlagt masseuttak vil ikke direkte påvirke 

grunnvannsmagasinet som ligger innenfor planområdet. 

Indirekte påvirkning omfatter redusert naturlig beskyttelse og 

noe større og raskere grunnvannsfluktuasjoner ved fjerning av 

det meste av umettet sone. Gjenværende beskyttelse er 

akseptabel og tiltaket bør kunne aksepteres.  

 

På bakgrunn av at grunnvannsressursen innenfor planområdet 

skal kartlegges før og under uttak av massene, og at resultater 

og omfang avgjøres i samråd med Ringerike 

kommune/Ringerike vannverk vil ressursen kunne kartlegges 

og sikres for fremtiden. 

 

Transport og trafikk Uttaket bidrar ikke med trafikkøkning. Generell trafikkvekst 

frem til 2033 gir fortsatt en god trafikkavvikling i kryss fv. 

172 X Follumveien og krysset kan ta betydelig trafikkvekst. 

Beregnet kapasitetsutnyttelse på tilfartene i krysset fv. 172 X 

E16 er fortsatt lav i år 2033, men forsinkelsen for bilder fra fv. 

172 øker.  

Samfunnsmessige 

konsekvenser 

Det er flere virksomheter i umiddelbar nærhet av sandtaket 

som er direkte avtakere av sanduttakets produkter og som 

drar fordel av beliggenheten nær forekomsten. Uten fremtidig 

drift i sanduttaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å 

flytte til annen beliggenhet i nærheten av et annet sanduttak. 

Gjennomføring/istandsetting Uttak gjennomføres ved at ressursen tas ut i to nivåer. Høyden 

på hvert nivå er fra 15-30 m. Laveste uttaksnivå er på kote 

145. Deler av uttaksområdet kan settes i stand under 

driftsfasen. Det er søkt om driftskonsesjon til Direktoratet for 

mineralforvaltning. Samme myndighet skal føre tilsyn med 

driften i henhold til utarbeidet driftsplan. Avslutningsplanen, 

som er en del av driftskonsesjonen, skal utarbeides i henhold 

til krav gitt i områdereguleringen. 



 

Istandsetting og revegetering av uttaksområdet vil sikres 

gjennom driftsplan som skal godkjennes av Direktoratet for 

mineralforvaltning. I tillegg skal det innenfor planområde 

sikres en skjernvegetasjon rundt uttaksskråningene. Det skal 

sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon rundt 

uttaksskråningene. Det skal sikres at det revegeteres med 

stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå i uttaksområdet for 

de enkelte delene av uttaksområdet.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 

Bygging av mørtelfabrikk: 

 26.03.2010 fikk Svelviksand rammetillatelse for bygging av mørtelfabrikk innenfor 

planområdet. Dette er en midlertidig dispensasjon som gjelder frem til 

områdereguleringen er vedtatt (delegasjonssak 114/10). 

 Nødvendig igangsettingstillatelser for mørtelfabrikken ble gitt i løpet av 2010 og 

2011. Fabrikken er oppført og har vært i drift siden våren 2011. 

 

Reguleringsplan: 

 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen (HMA) vedtok 21.03.11 sak 44/11 

oppstart av planarbeidet, samt å legge forslaget til planprogram ut til offentlig 

ettersyn. 

 Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn våren 2011. Det kom inn 

merknader fra 15 ulike parter. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert 

i konsekvensutredningens kapittel 5.1. 

 Planprogrammet ble fastsatt av HMA i møte 31.10.11, sak 114/11. 

 Planforslaget ble 1. gangs behandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i sak 22/15, 09.03.2015.  

 

Høringsuttalelser 

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

11.03.15 – 04.05.15. I samme periode ble forslaget sendt til regionale myndigheter, berørte 

grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 10 uttalelser. 

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 er: 

 

Høringsinstans: 

 

Innspill: Endring i plan, som følge av innspill 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Innsigelse fremmet på 

bakgrunn av 

planforslagets forslag om 

reduksjon av 

Arealformål for råstoffutvinning reduseres 

for å ivareta større andel av 

sandfuruskogen. Endringen tilrettelegger 

for råstoffutvinning 563,8 daa, 



biologisk verdifull 

sandfuruskogen på 

Kilemoen. 

 

grønnstruktur / vegetasjonsskjerm 388,7 

daa. 

 

Ringerike kommune vil på bakgrunn av 

den utvidede kunnskapen om verdifullt 

naturmangfold av nasjonal verdi,endre 

formål ved revidering av gjeldende 

kommuneplan for areal som er avsatt til 

formål vegetasjonsskjerm (GV) i plankart. 

Nytt formål settes til LNF- område, i tråd 

med vanlig praksis. 

Høringsinstans: Innspill: Innarbeidet i 

reguleringsbestemmelsene 

Buskerud 

Fylkeskommune 

Tre registerter 

automatiske fredete 

kulturminnene 

(kullgroper) er frigitt av 

Riksantikvaren uten 

vilkår. Dispensasjon fra 

den automatiske 

fredningen forutsetter at 

kulturminnene markeres i 

plankart og at tekst 

innarbeides i 

reguleringsbestemmelsene. 

§ 0.1.2 Kulturminner 

Automatisk fredet kulturminne i konflikt 

med tiltak i planområdet – id 138745, er 

markert med id i plankartet, kan fjernes 

uten vilkår om arkeologisk utgraving. 

 

Gjenværende kulturminner med id 

138743, 138744 vil bevares som følge av 

redusert uttaksområde. Disse sikres med 

hensynssone (H_730). 

Ringerike 

kommune, Teknisk 

forvaltning, avd. 

Utbygging 

Områdeplanen forutsetter 

uttak ned til kote 145. 

Bemerker at det bør være 

en umettet sone på 2-3 

meter under bunn uttak.  

 

§ 1.1.2 Uttaksdybder 

Det skal føres kontroll av bunn uttak i 

område BSM1 mht. grunnvannsnivå. Det 

skal være en umettet sone på 2-3 meter 

under bunn uttak.  

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Støv: Vanningsanlegg 

alene ikke tilstrekkelig. 

Mener at etablering av 

vegetasjon er viktig 

supplerende tiltak mot 

støvflukt. 

 

§ 1.1.4 Skåning 

Skråningene skal revegeteres med 

stedegen vegetasjon. Vegetasjon skal 

etableres der det er mulig med tanke på 

driftsareal og evt. etapper for å forhindre 

støvflukt. Det skal sikres at det 

revegeteres med stedegen vegetasjon ved 

et nådd bunnivå i uttaksområdet for de 

enkelte delene av uttaksområdet. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Anbefaler kommunen om 

å fastsette driftstider i 

reguleringsbestemmelse. 

 

§ 1.1.7 Driftstider 

Drift av anlegger ved normal drift mandag 

– fredag 07.00 – 15.30. Lørdag 06.00 – 

14.00. Ved utvidet drift 06.00 – 22.30 

tillates ikke støyende aktivitet Levening <50 

dB inn i kveldperioden. T 1442/2016 og 

Forurensningsforskriften kap. 30 definerer 



kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Området er mye brukt til 

friluftsliv/orientering.  

Kommunen må avveie 

næringsinteresser opp mot 

friluftsinteressene.  

Rekkefølgebestemmelse 

om etablering av ny tursti 

nord for planområdet 

 

§ 4.0.1 Friluftslivsinteresser 

Det skal opparbeides en tverrforbindelse i 

form av sti mellom øst og vest, lengst 

nord i planområdet. 

Ringerike 

kommune, Teknisk 

forvaltning, avd. 

Utbygging 

 

 

 

Norges 

Miljøvernforbund 

 

 

 

 

Ringerike 

Venstre 

Områdeplanen forutsetter 

uttak ned til kote 145. 

Bemerker at det bør være 

en umettet sone på 2-3 

meter under bunn uttak. 

 

 

Usikkerhet i planforslaget 

som gjør at føre-var-

prinsippet bør sikre 

grunnvannsmagasinet slik 

det er i dag. 

 

Merknaden handler i 

hovedsak om beskyttelse 

av grunnvannsmagasinet.  

Grunnvannsressursen 

vurderes til å være 

viktigere og å ha mye 

større verdi en sand og 

grus ressursen. 

Beskyttelsen av 

grunnvannet er derfor 

svært viktig. 

 

§ 4.0.2 Grunnvann 

1. Det kan ikke tas ut sand under kote 

160 før grunnvannstanden er 

dokumentert. 

2. Grunnvannsressursen innenfor 

planområdet skal kartlegges under 

videre uttak av masser. Før 

uttaksetappe 3 tar til (uttak ned til 

kote 145) skal det bores minst tre 

undersøkelsesbrønner ned til fjell for 

uttak av sand og grunnvann innenfor 

planområdet. Omfanget av 

undersøkelsene skal avgjøres i samråd 

med Ringerike kommune og Ringerike 

vannverk og på grunnlag av bl.a. 

vurdering av behovet for fremtidig 

uttak av grunnvann som 

vannforsyning til Hønefoss og omegn. 

 

Ringerike 

kommune, Teknisk 

forvaltning, avd. 

Utbygging 

 

Det bør vurderes om 

reguleringsplanen skal 

angi etterbruk av området 

eller alternativt ny etter 

avslutning av tiltaket. 

§ 4.0.2 Etterbruk 

Før endt uttak skal kommuneplanen ta 

stilling til etterbruk av planområdet. Ny 

reguleringsplan skal sikre etterbruken og 

denne skal overlappe ny plan i tid. 

Øvrige endringer  Endring i plan 

 Hovedutvalget for 

samferdselssektoren, sak 

60/10 fastsatte 

byggegrenser for 

Fylkesveiene i Ringerike 

kommune. 

Det etableres en 30 meters inngrepsgrense 

mot fv. 172 i vest. 

 

Fv. 172 har byggegrense 15 m.  

 

 Sikring av oljeholdige 
Innenfor område for råstoffutvinning 



produkter og kjemikalier BMS1er det forbud mot følgende: 

- Lagring av olje og oljeprodukter i 

tanker større enn 10 m3. 

- Deponering og lagring av skrapmasser 

inkludert masser som ikke er 

dokumentert rene. 

Lagring av diesel/fyringsolje skal 

tilfredsstille den til enhver tid gjeldende 

forskrift. 

Innenfor område for råstoffutvinning 

BMS2 er det forbud mot følgende: 

- Lagring av olje og oljeprodukter i 

tanker større enn 20 m3.  

- Lagring av kjemikalier eller maskinelt 

utstyr som ikke benyttes i samband 

med produksjon i massetaket. 

- Lagring av kjemiske forbindelser i 

nedgravde beholdere. 

- Nedgravde ledninger for olje og 

oljeprodukter. 

- Deponering av avfall og søppel. 

Lagring av diesel/fyringsolje skal 

tilfredsstille den til enhver tid gjeldende 

forskrift. 

 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Innsigelser 

Fylkesmannen i Buskerud fremmet formell innsigelse til planen. Innsigelsen fremgår av brev 

datert 29.04.15 Innsigelsen lyder som følger: 

 «Regjeringen legger vekt på at det skal utvises stor varsomhet med å overprøve det 

lokale selvstyret i forbindelse med plan- og byggesaker. Denne saken mener likevel 

Fylkesmannen at konflikten med nasjonalt viktig naturmangfold er så stor at vi 

velger å fremme innsigelse til planforslaget. Vi imøteser en videre dialog om 

reduksjon av uttaksområde.» 

 

Sandfuruskogen på Kilemoen vurderes å være av stor nasjonal verdi. Verdien av området 

begrunnes bl.a. i dets størrelse og dets innhold av en rekke krevende rødlista 

sandfuruskogarter.  

 



Det foreligger en Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen fra 2015. Av denne rapporten 

fremgår det at områdets verdi som en helhetlig lokalitet og homogen naturtype vil kunne 

svekkes ved reduksjon. Størrelsen på gjenværende areal er en viktig faktor. Det konkluderes i 

notatet med at dersom 70-100 % av lokaliteten står igjen vil verdien med stor sannsynlighet 

ikke endres. Formen på uttaksområde er også av betydning da det er viktigere at grensa for 

uttaksområdet trekkes lenger mot sør enn at det står igjen smale arealer langs kantene som vil 

kunne bli påvirket av kanteffekter.  

 

Endringer i forhold til innsigelsen: 

Planforslaget som legges frem for 2. gangs behandling er redusert i tråd med konklusjonen fra 

kartleggingen fra 2015. Uttaksområde BSM1 er redusert ned til 444,2 daa med bunn for 

uttaksnivå kote 145. Med dette vil gjenværende sandfuruskog i området være ca. 805 daa. 

 

Det ses til Naturmangfoldloven og prinsippene i §§8-12 og gjøres en vurdering av effekten av 

påvirkningen og gjøres en langsgående vurdering av hensiktsmessig bruk av driftsmetoder, 

teknikk og avbøtende tiltak for å legge til rette for å kunne gi gode samfunnsmessige 

resultater på sikt. Det stilles krav i områdereguleringens bestemmelser om at naturmangfoldet 

knyttet til sandfuruskogen kartlegges og overvåkes i takt med uttaket. 

 

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 prinsipper §§ 8-12 i Naturmangfoldloven av 19.06.09, skal legges til grunn ved 

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

for hvordan disse er fulgt opp. Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold 

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

Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til føre-var-

prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belasting av tiltak i området 

skal vurderes.  

 

Mineralloven:  

Tiltaket er omfattet av driftskonsesjon etter mineralloven. Direktoratet for mineralforvaltning med 

bergmesteren for Svalbard (DMF) er konsesjonsmyndighet. DMF sender søknaden på høring, 

bl.a. til kommunene. Kommunens uttalelse i konsesjonssaker omhandler i hovedsak tiltakets 

forhold til plan- og bygningsloven. Svelviksand AS avd. Kilemoen søkte om driftskonsesjon 

20.06.14. Søknaden ble sendt på høring til Ringerike kommune og uttalelsen er datert 24.03.15. 

Ringerike kommune uttaler seg positivt til søknaden, og anser at en tillatelse fra DMF, sammen 

med områderegulering, vil gi et godt grunnlag for drift av uttaket. 

 

Søknad om driftskonsesjon blir etter alt å dømme ikke behandlet av DMF før områderegulering 

for Kilemoen sanduttak stadfestes. Ved vedtatt plan vil søknad om driftskonsesjon suppleres med 

informasjon omkring områderegulering samt driftsplan.  

 

Økonomiske forhold 



Planen fremmes som en områderegulering, som er en kommunal plantype. Vanligvis vil 

kommunen ikke kan ta saksbehandlingsgebyr for områdereguleringer, men det er her gjort en 

avtale mellom Ringerike kommune og Svelviksand AS at Svelviksand AS skal utarbeide 

forslag til områdereguleringen samt dekke kostnadene med planarbeidet.  

 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune 

 

Alternative løsninger 
  

Alternativt forslag 

Alt. vedtakspunkt 3. 

Innenfor området for råstoffutvinning BSM1 kan det foretas uttak og lagring av grus og 

sand. Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 160 og maksimalt årlig uttak på 

330 000 tonn. Uttak under kote 160 vil kreve ny reguleringsplan.  

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i området BSM1 er 15 m. 

 

Begrunnelse for alternativt forslag 

Sand- og grusressurser er viktige mineralske råstoff. Men det er en ikke-fornybar ressurs. 

Tilgang til materialressurser er viktig for kommende generasjoner. Det alternative forslaget 

begrunnes i å kunne sikre fremtidig drift på oppdatert kunnskap fra kommende generasjoner. 

Det legges opp til en drift ved Kilemoen sanduttak over en lang tidsperiode for gjeldende 

regulering. Kommende generasjoner skal kunne ta del i en avgjørelse om ressursbruk; sand- 

og grus ressurs samt vannressursen. 

 

Det er etter all sannsynlighet et stort grunnvannsmagasin i løsmassene innenfor planområdet. 

Dette er grunnvann i breelvavsatte masser til sand og grus over fjell. 

Dagens mektighet og sammensetning av umettet sone gir svært god beskyttelse av 

underliggende grunnvannsmagasin. Beskyttelse oppnås ved lang oppholdstid før infiltrert 

vann når grunnvannet og derved mulighet for nedbryting, tilbakeholdelse og adsorpsjon 

tilførte stoffer. En umettet sone ned mot 2-3 meter vil gi betydelig redusert naturlig 

beskyttelse av grunnvannet avhengig av kornstørrelse og sortering på gjenværende løsmasser 

over grunnvann. 

 

Det kan være en mulig konflikt mellom drikkevannshensyn og grusuttak. Det er et viktig 

prinsipp i norsk vannforsynings at drikkevannet så langt som mulig baseres på kilder som fra 

naturens side har god kvalitet og er lite utsatt for forurensning. Det er viktig at 

beskyttelsestiltak reduserer risikoen for forurensning av kilden mest mulig.  

 

Når massene mellom kote ca. 196 og 160 er tatt ut vil fremtidens forvaltning kunne gjøre en 

vurdering av om de resterende masser på forsvarlig vis skal kunne tas ut, eller om det med 

hensyn til grunnvann skal gjøres en endring av arealforvaltningen.   

 

Rådmannens vurdering 

Konsekvensutredning og ROS-analyse: 

Det er gjennomført en vurdering av 10 fagtema for å komme frem til et planforslag som i 

størst mulig grad er tilpasset de stedlige forutsetningene. Følgende oppsummeres kort 

konklusjon for hvert tema: 

 



Landskapsbilde: 

Samlet vurderes tiltaket å få middels negativt omfang for landskapsbildet som gir middels til 

liten konsekvens. 

 

Nærmiljø og friluftsliv: 

Konsekvensgraden er vurdert som stor negativ i planområdet og middels til stor negativ i 

influensområdet.  

 

Naturmiljø: 

Planforslaget som nå foreligger anbefaler en reduksjon i uttaksområdet. 70 % av den biologisk 

verdifulle sandfuruskogen ivaretas, og dens verdi vil dermed med stor sannsynlighet ikke endres. 

På bakgrunn av dette mener Rådmannen at konflikten med nasjonalt verdifullt naturmangfold 

(verdi A) er redusert til et nivå som møter vurderingen fra kartlegging av sandfuruskog, og det blir 

et akseptabelt gjenstående areal som ivaretar naturtypelokaliteten. 

 

Naturressurser: 

Et mål i forvaltningen av grus- og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til ressursene i 

fremtiden og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker fremtidig 

utnyttelse. Forekomsten på Kilemoen rangeres som nasjonalt viktig av Norges geologiske 

undersøkelse. 

 

Kulturmiljø og kulturminner: 

Riksantikvaren har gitt dispensasjon fra kulturminneloven for tre automatisk fredete 

kullgroper funnet i området. To av de tre sikres gjennom hensynssone, grunnet redusert 

uttaksområde. Kullgrop med id. 138745 vil gå tapt, men dispensasjon er gitt, og 

forutsetninger satt av Buskerud fylkeskommune er ivaretatt i plan. 

 

Grunnvann: 

Det stilles krav om kartlegging av grunnvannsressursen innenfor planområde. På bakgrunn av 

dette kan planlagt masseuttak innenfor planområdet gjennomføres uten at fremtidig uttak av 

grunnvann begrenses. 

 

Forurensning: 

Støv: 

Måleresultatene som er gjort viser at støvnedfallskonsentrasjonen er under grenseverdien gitt 

av forurensningsforskriften. 

 

Støy: 

Beregningsresultater viser at eksisterende støyømfintlig bebyggelse blir liggende utenfor de 

beregnede støysonene for Lden fra Kilemoen sanduttak med over 5 dB margin for situasjonene 

som er beregnet 

 

Transport og trafikk: 

De trafikale forholdene vil ikke forverres som følge av tiltaket. 

 

Samfunnsmessige konsekvenser - sysselsetting: 

Virksomheten gir ikke noe betydelig bidrag til sysselsettingen, men inngår i underskogen av 

små og mellomstore bedrifter som samlet sett gir et stort bidrag til verdiskapning og 

skatteinntekter i regionen. 



 

Gjennomføring og istandsetting: 

Istandsetting og revegetering av uttaksområdet vil sikres gjennom driftsplan som skal 

godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning samt reguleringsbestemmelser. 

 

Generelt: 

Planbeskrivelsen inneholder vurdering av de ulike fagtema: forutsatt at de angitte avbøtende 

tiltakene i reguleringsbestemmelsene iverksettes anses planen å generere få negative 

konsekvenser for miljø og samfunn. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) har identifisert 11 relevante hendelser hvorav 6 

karakteriseres av risiko som vanligvis ikke krever tiltak, 4 karakteriseres av risiko som vil 

overvåkes, der tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte samt 1 hendelse som 

karakteriseres med nødvendig å iverksette tiltak. Hendelsen som anses å ha behov for tiltak er 

tilgjengelig areal for friluftsliv.  Avbøtende tiltak vil bl.a. være å opparbeide en øst-vest 

tverrforbindelse i planområde. I tillegg til å forbedre adkomstforholdene/tilgjengeligheten til 

friluftsområdet. I tillegg er en reduksjon av formål for råstoffutvinning positivt for 

gjenværende areal avsatt til vegetasjonsskjerm og til nytte for friluftslivsinteressene i området. 

 

Forholdene som er avdekket i risiko- og sårbarhetsanalysen er i planforslaget ivaretatt 

gjennom avbøtende tiltak som er sikret i plankart og reguleringsbestemmelser. Rådmannen 

anser at utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og vurderinger 

beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført i henhold til fastsatt planprogram, 

vedtatt av Formannskapet 31.10.11, sak 114/11. I konsekvensutredningen er naturmiljø et 

eget utredningstema, og de miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven anses å 

være oppfylt. 

 

Samlet vurdering: 

Rådmannen er positiv til regulering av uttaksområde i tråd med kommuneplanens arealdel. 

Detaljreguleringen gir et bedre grunnlag for videre drift og senere istandsetting, samt en 

utvidelse av konsesjonssøknad i henhold til mineralloven. Med bakgrunn i redegjørelsen 

ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn. 

 

Vedlegg: 

1. Oversiktskart 

2. Plankart, merka 2. gangs behandling 

3. Bestemmelser, merka 2. gangs behandling 

4. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 

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

rådmannens kommentar, siste revidert 20.01.17. 

6. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, datert 20.04.15 

7. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 29.04.15 

8. Uttalelse fra Jernbaneverket, datert 23.03.15 

9. Uttalelse fra Ringerike kommune, Teknisk forvaltning, datert 23.03.15 

10. Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning, datert 05.05.15 

11. Uttalelse fra Norges Miljøvernforbund, datert 29.04.15 

12. Uttalelse fra Ringerike Idrettsråd, datert 05.05.15 

13. Uttalelse fra Ringerike Venstre, datert 04.05.15 



14. Uttalelse fra Hansen og Enerhaugen, ikke datert. 

15. Planprogram, fastsatt 11.10.11. 

16. Saksframlegg 1. gangs behandling. 

17. Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, innsigelse trekkes, datert 10.01.17. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltningen: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

 



OVERSIKTSKART PLANENS PLASSERING OG AVGRENSNING

til 2. gangs behandling
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_344 områderegulering for

Kilemoen Sanduttak

Utarbeidet av Asplan viak AS
Sist revidert av Ringerike kommune 20.01.17

1 .gangs behandling i h o vedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 09.03.2015 , sak 22/15
Høring og offentlig ettersyn 14.03.2015 - 04.05.2015
2 .gangs behandling i h ovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 0 6.02.17 , sak SAKNR
Formannskapet 21.02.17 , sak SAKNR
Vedtatt av k ommunest yret 02.03.17 , sak SAKNR

2. GANGS BEHANDLING

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01 § 0.1 .2 Kulturminner 20.01.17 MSS
02 § 1.1.2 Uttaksnivå 20.01.17 MSS
03 § 1.1.4 Sikring av olje/kjemikalier 20.01.17 MSS
0 4 § 1.1.5 Vegetasjon 20.01.17 MSS
0 5 § 1.1. 8 Driftstider 20.01.17 MSS
0 6 § 3.2. 1 Kulturminne 20.01.17 MSS
0 7 § 4.0 .1 Rekkefølgekrav tilrettelegging for sti 20.01.17 MSS
0 8 § 4.0.2 Rekkefølgekrav sikring av grunnvann 20.01.17 MSS
09 § 4.0.3 Rekkefølgekrav sikring av etterbruk av planområdet 20.01.17 MSS

Reguleringsformål
Formålet med reguleringsplanen er:

Sikre grusressursen og gi rammer for drift av masseuttaket.
Sikre at det gjennomføres tiltak for å dempe de landskapsmessige konskvensene av
tiltaket.

Området som er regulert er innenf or den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området regu leres til følgende formål, jf. p bl . § 12 - 5:

Bebyggelse og anlegg
Råstoffutvinning (BSM 1 og BSM2)

Grønnstruktur
Vegetasjonsskjerm (GV)

Hensynssoner , f aresone høyspenningsanlegg ( H_ 370 ) o g kulturminner (H_730)



2 av 2

§ 0 . Fellesbestemmelser

§ 0.1 Kulturminner

1. Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner,
eksempelvis i form av brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent
stein etc., skal arbeid et øyeblikkelig stanses og kulturminnemyndigheten varsles, jf .
kulturminneloven § 8.

2. Automatisk fredet kulturminne i konflikt med tilta k i planområdet – id 138745, er
markert med id i plankartet, og kan fjernes uten vilkår om arkeologisk utgraving.

§ 1 . Bebyggelse og anlegg

§ 1 .1 Bebyggelse og anlegg – råstoffutvinning ( BSM 1 og 2 )

1. Formål
Innenfor områdene BSM 1 og 2 kan det foretas uttak og lagring av grus og sand.

2. Uttaksdybder
I område BSM1 skal massene ikke tas ut under kote 145 .
Det skal føres k ontroll av bunn uttak i område BSM1 mht. grunnvannsnivå. Det skal
være en umettet sone på 2 - 3 meter under bunn uttak.
I område BSM2 skal ma ssene ikke tas ut under kote 160 .

Bebyggelse
I område BSM1 kan det oppføres midlertidige bygninger og anlegg for indu striell
virksomhet tilknyttet masseuttaket. Bygninger og anlegg skal fjernes når masseuttaket
avsluttes.

I område BSM2 kan det oppføres bygninger og anlegg for behandling av grus og sand
og for knusing av stein. Det kan også oppføres bygninger for service, lager, garasjer,
kontorer og sosiale rom tilknyttet driften av an legget.

3. Byggehøyde
Maksimal mønehøyde i område BSM1 er 15,0 m.
Maksimal mønehøyde i område BSM2 er 40,0 m.

4. Sikring av olje/kjemikalier

Innenfor område for råstoffutvinning BMS1er det forb ud mot følgende:

- Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 10 m3.

- Deponering og lagring av skrapmasser inkludert masser som ikke er
dokumentert rene.

Lagring av diesel/fyringsolje skal tilfredsstille den til enhver tid gjeldende forskrift.

Innenfor område for råstoffutvinning BMS2 er det forbud mot følgende:

- Lagring av olje og oljeprodukter i tanker st ørre enn 20 m3.

- Lagri ng av kjemikalier eller maskinelt utstyr som ikke benyttes i samband med
produksjon i massetaket.

- Lagring av kjemiske forbindelser i nedgravde beholdere.
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- Nedgravde ledninger for olje og oljeprodukter.

- Deponering av avfall og søppel.

Lagring av diesel/fyringsolje skal tilfredsstille den til enhver tid gjeldende forskrift.

5. Skråning
Endelig skråni ng mot omkringliggende terreng skal ikke være brattere enn 30 grader
( 1:1,73). Skråningene skal revegeteres med stedegen vegetasjon. Vegetasjon skal
etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og evt. etapper for å forhindre
støvflukt. Det skal sik res at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd
bunnivå for de enkelte delene av uttaksområdet.

6. Støy
Støy fra virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i kapittel 30 i
forurensingsforskriften.

7. Vanningsanlegg
Grus - og sandtaket skal ha i nstallert vanningsanlegg for å dempe støv.

8. Driftstider
Drift av anlegger ved normal drift mandag – fredag 07.00 – 15.30 . Lørdag kl. 06.00 –
14.00. Ved ut videt drift 06.00 – 22.3 0 tillates ikke støyende aktivitet Levening<50 dB
inn i kveldperioden. T 1442 /2016 og Forurensningsforskriften kap. 30 definerer
kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00.

§ 2 . Grønnstruktur

§ 2 .1 Vegetasjonsskjerm

1. Formål
Området skal fremstå som uberørt natur.
Eventuelle rester etter masseuttak skal revegeteres med stedegen vegetasjo n.

2. Bebyggelse
Det tillates ikke oppført bygninger i området .

§ 3 . Hensynssoner

§ 3 .1 Faresone høyspenningsanlegg ( H_370 )

1. Innenfor hensynsonen tillates ikke oppført nye bygninger og anlegg, eller legges
virksomheter som er i strid med Forskrift for elek triske forsyningsanlegg. For
eventuelle andre konstruksjoner eller virksomheter skal det søkes om tillatelse etter
plan - og bygningsloven, og søknaden skal forelegges kraftlinjens eier før godkjenning
av tiltaket.

§ 3.2 Kulturminne (H _ 730)

1. Automatisk fr edet kulturminne id 138743 (H730_1) , 138744 (H730_ 2) båndlegges
etter lov om kulturminner (Hensynssone D) .

§ 4. Rekkefølgekrav
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§ 4.1 Friluftslivsinteresser

1. Det skal opparbeides en tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest, lengst nord i
planomr ådet.

§ 4.2 Grunnvann

1. Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal k artlegges under videre uttak av
masser. Før uttaksetappe 3 tar til (uttak ned til kote 145) skal det bores minst tre
undersøkelsesbrønner ned til fjell for uttak av sand og grunnvann innenfor
planområdet. Omfanget av undersøkelsene skal avgjøres i samråd med Ringerike
kommune og Ringerike vannverk og på grunnlag av bl.a. vurdering av behovet for
fremtidig uttak av grunnvann som vannforsyning til Hønefoss og omegn.

§ 4.3 Etterbruk

1. Ny reguleringsplan skal sikre etterbruken og denne skal overlappe ny plan i tid.
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0605_344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak

Uttalelser mottatt ved høring og offentlig ettersyn – oppsummering og kommentarer

Det har i høringsperioden (fra 11.03.2015 til 04.05.201 5) kommet inn 10 høringsuttalelser. Fra offentlige instanser er det mottatt 5 uttalelser, fra
organisasjoner og næringsliv 3 uttalelser og 1 privat uttalelse. Nedenfor er det gitt en oppsummering av uttalelsene med k ommentarer fra
Svelviksand AS / Asplan Viak AS, samt rådmannen.

Nr Uttalelse fra Dato
Offentlige instanser
1 Buskerud fylkeskommune 20.04.2015
2 Fylkesmannen i Buskerud 29.04.2015
3 Fylkesmannen i Buskerud – uttalelse til søknad om driftskonsesjon 25.03.2015
4 Jernbaneverket 23.03.2015
5 Ringerike kommune, Teknisk forvaltning Utbygging 23.03.2015
6 Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 05.05.2015
Organisasjoner og næringsliv
7 Norges Miljøvernforbund 29.04.2015
8 Ringerike Idrettsråd 05.05.2015
9 Ringerike Venstre 04.05.2015
Private
10 Hansen og Enerhaugen Ikke datert
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Oppsummering av uttalelser K ommentar fra Svelviksand AS /
Asplan Viak AS

Rådmannens kommentar

Buskerud fylkeskommune

De tre registerter automatiske fredete kulturminnene (kullgroper)
er frigitt av Riksantikvaren uten vilkår.

Følgende tekst tas i nn i reguleringsbestemmelsene: Automatisk
fredete kulturminner i konflikt med tiltak i planområdet – ID
138743, 138744 og 138745, som er markert som
bestemmelsesområde #1, #2, #3 i plankartet, kan fjernes uten
vilkår om arkeologisk utg raving.

Tekst tas inn som reguleringsbestemmelse Viser til kommentar fra
Svelviksand AS / Asplan Viak
AS.

Fylkesmannen i Buskerud

1. Støv: Vanningsa nlegg alene ikke tilstrekkelig. Mener at
etablering av vegetasjon er viktig supplerende tiltak mot
støvflukt.

2. Etappevis istandsetting av uttaksområdet (ikke bare
skråninger) og vegetasjonsetablering. Sikres med
reguleringsbestemmelse.

3. Anbefaler kommunen om å fastsette driftstider i
reguleringsbestemmelse.

4. Området er mye brukt til friluftsliv/orientering.
Kommunen må avveie næringsinteresser opp mot
friluftsinteressene. Rekkefølgebestemmelse om etablering
av ny tursti nord for planområdet

5. FM har innsigelse til planforslaget på grunn av nasjonalt
verdifullt (verdi A) naturmangfold – sandfuruskog.
Naturtypelokalitet – kalkskog av nasjonal verdi (A). Mest
verdifull og intakte på Ringerike. Har kalkrike løs - masser

1. Vegetasjon etableres der det er mulig
med tanke på driftsareal og eventuelt
etapper

2. Opprettholder planforslaget
3. Døgnkontinuerlig drift av sandtørke til

mating tørrmørtelfabrikk.
Hovedanlegg med knuser driftes ikke
på natt. Salg av sand døgnkontinuerlig.

4. Avhengig av det endelige u ttaksarealet
og må vurderes i sammenheng med
det. Nord for planområdet kan
eksisterende sti(er) benyttes.

5. I planbeskrivelsen er kalkskog nevnt.
Ytterligere undersøkelser konkluderer
med at det ikke er kalkskog i
planområdet. Rett betegnelse er
sandfuruskog . Vurdere mindre
uttaksareal. Foreslår at en eventuell
reduksjon gjøres i dial og med NINA
v/T E Brandrud (tlf 90894492).

1. Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

2. Det tillegges krav i
reguleringsbestemmelse §
1.1.4 følgende: Vegetasjon
skal etableres der det er
mulig med tanke på
driftsareal og evt. etapper
for å forhindre støvflukt.
Det skal sikres at det
revegeteres med stedegen
vegetasjon ved et nådd
bunnivå i ut taksområdet
for de enkelte delene av
uttaksområdet.

3. Driftstider fastsettes i
reguleringsbestemmelsene.

4. Det legges inn
rekkefølgekrav om å
etablere tursti nord for
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og forekomst av flere krevende rødlistede
sandfuruskogsarter. Konflikt med nasjonale naturverdier.
Mener et redusert uttaksområde likevel kan åpne for videre
sanduttak.

6. Konsekvens for kvartærgeologisk verdi burde komme
tydeligere frem (Naturmangfoldloven) .

7. Ønsker dialog om reduksjon av uttaksområdet

6. Mo i nordlig retning og r ygg mot
Begna og industriområde blir bevart .

7. Følges opp.

planområdet.
5. Innsigelsen er

imøtekommet, område for
råstoffutvinning er
redusert.

6. Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

7. Ivaretatt.

Fylkesmannen i Buskerud – uttalelse til søknad om
driftskonsesjon

1. Støv. Påpeker at det er utfordringer knyttet til støv fra
åpne sandarealer, lagerområder og transportarealer.
Merker seg at hele arealet blir åpent før istandsetting
påbegynnes. Mener tiltak bør beskrives bedre.

2. Støvmålinger som følge av tilsyn 31. mai 2012. Merker at
støvmålinger nå er gjennomført. Alle målinger bortsett fra
én overholdt kravene. Overskridelsen antas å skyldes st øv
fra offentlig veg. Mener at søstervirksomhet på Hurum
viser at støv er et problem fra åpne sandarealer, men
poengterer at de klimatiske forhold kan v ære annerledes
( trolig mer gunstig, anmerkning HT ) .

3. Har ikke innvendinger mot at driftskonsesjon gis.
Usikkerhet om hva som håndteres i reguleringsplan eller
driftskonsesjon. Kapittel 30 i forurensningsforskrift
gjelder uavhengig av driftskonsesjon og reguleringsplan.

1. Sees i sammenheng med
kommentarene til planforslaget.

2. Anser at støv ikke vil overst ige krav i
forurensningsforskrift kap 30 . Mer
ugunstig klima (vind og topografi) på
Hurum.

3. Reguleringsplan blir bestemmende for
konsesjonsområdet.
Forurensningsforskrift følges.

1. Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

2. Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

3. Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

Jernbaneverket - Ingen merknader til planforslaget .

Ringerike kommune, Teknisk forvaltning Utbygging

1. Områdereguleringen er tilpasset forslaget til
områderegulering for Ringerike vannverk. Hensynssoner

1. Ikke i konflikt med planf orslaget.

1. Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

2. Det fremgår av § 1.1.2 at
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er ivaretatt.
2. I hensynssone II B er det regnet med en normal

grunnvannstand på kote 147. Områdeplanen forutsetter
uttak ned til kote 145. Bemerker at det bør være en umettet
sone på 2 - 3 meter under bunn uttak.

3. Det spørres om driftskonsesjonen stiller krav om
registreri ng, rapportering og oppfølging ved eventuelle
utslipp til grunnen?

4. Det bør vurderes om reguleringsplanen skal angi etterbruk
av området eller alternativt ny etter avslutning av tiltaket

2. Ivaretas i planforslaget.

3. Driftskonsesjon tar ikke stilling til
eventuelle utslipp. Sikres av
fylkesmannen i § 30 i
forurensningsforskriften.

4. Fordi tiltaket har lang varighet bør
etterbruk tas stilling til senere, i første
omgang i kommuneplan, dernest ny
reguleringsplan.

det skal føres kontroll av
bunn uttak i området
BSM1 mht.
grunnvannsnivå. Det skal
være en umettet sone på 2 -
3 meter under bunn uttak.

3. Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

4. Formål skal fastsettes i
Kommuneplan. Ny
reguleringsplan skal videre
sikre etterbruk og denne skal
overlappe ny plan i tid.

Direktoratet for Mineralforvaltning

Direktoratet sin oppfatning er at planforslaget har en
hensiktsmessig utforming. Planen legger til rette for god utnytting
av forekomsten og gir tilstrekkelig fleksibilitet med tanke på drift
av masseuttaket. Direktoratet viser til informasjon om
mineralloven med tilh ørende forskrifter på sin hjemmeside.

Bra!

Norges Miljøvernforbund

1. Usikkerhet i planforslaget som gjør at føre - var - prinsippet
bør sikre grunnvannsmagasinet slik det er i dag.

2. Mener Ringerike kommune bør oppmuntre til mindre bruk
av sand/grus.

3. Uttaket svekker grunnvannsbeskyttelsen og er derfor i strid
med vanndirektivet.

4. Nord for planområdet ligger det kommunale Ringerike
vannverk – Kilemoen som forsyner 25000 personer. Med

1. Ringerike kommune v /vannverket har
ikke innvendigenger til planforslaget .

2. -
3. Tiltaket vil ikke svekke

grunnvannsmagasinet sin kvalitet eller
kapasitet.

4. Den videre dialog med FM vil fastsette
størrelsen/volum på uttaksområdet.

1. Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

2. Viser til NGUs grus - og
pukkdatabase.
Forekomsten på Kilemoen
vurderes som nasjonalt
viktig. Ringerike
kommune er enige i at det
bør oppmuntres til lavere
forbruk av ikke
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en flerdobling av innbyggere er det behov for store
mengder grunnvann og NM me ner tiltaket ikke er
bærekraftig og er i konflikt med kommunens egen plan om
befolkningsvekst.

5. NM mener behovet for drikkevann er viktigere enn tilgang
på byggeråstoff. Det forventes at planområde og
uttaksdybde reduseres betraktelig.

fornybarressurs herunder
sand/grus.

3. Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.

4. Planl agt masseuttak
innenfor planområdet kan
gjennomføres uten å
påvirke grunnvannsuttaket
og den delen av
grunnvannsmagasinet som
per i dag forsyner
Ringerike vannverk
Kilemoen . Planlagt
masseuttak vil ikke direkte
påvirke
grunnvannsmagasinet som
ligger innenf or
planområdet.
Grunn vannsressursen
innenfor planomr å d et bør
derimot kartlegges før og
under videre uttak av
masser. Dette stilles det
krav om i
reguleringsbestemmelsene.

5. Se kommentar pkt. 4)
Område avsatt til
råstoffutvinning er
redusert.

Ringerike Idrettsråd

1. Påpeker at området er mye brukt til friluftsliv og Tiltakshaver av den oppfatning at et vedtak

Innenfor planområdet er
formål avsatt til
råstoffutvinning redusert med
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konkurranse. Det siste er ikke nevnt i KU.
2. Fremhever viktigheten av å finne erstatningsarealer.

Hensmoen og Hovsenga står i fare for å bli utbygd?
3. Ringerike Idrettsråd står på prioritert liste for spillemidler i

forbindelse med forestående NM (spillemidlene godkjent
av Ringerike k ommune 4. jan 2014). Hevder at dersom
regulering blir «gjennomført» må spillemiddeltilskuddet
på 127.000, - tilbakebetales. Det er et urimelig krav for
klubben.

av områdeplanen ikke vil være til hinder
for å gjennomføre NM

244 daa. Dette vil medføre at
mer av friluftslivets interesser
ivaretas. For ø vrig anses
forslagstillers kommentar
tilstrekkelig.

Ringerike Venstre

1. Merknaden handler i hovedsak om beskyttelse av
grunnvannsmagasinet. Grunnvannsressursen vurderes til å
være viktigere og å ha mye større verdi en sand og grus
ressursen. Beskyttelsen av grunnvannet er derfor svært
viktig.

2. Ønsker at planområdet og uttaksdybde reduseres.
3. For mange usikkerhetsmomenter som angår

grunnvannsressursen. I strid med «føre - var» prinsipp
4. Grusen er viktig beskyttelse for grunnvann og mener at

gjenst ående overdekning av umettet sone er for lite.

Det vises til kommentarene som er skrevet
til Miljøvernforbundet sin merknad.

Beskyttelse av grunnvann
sikres gjennom plan.

Planlagt masseuttak innenfor
planområdet kan
gjennomføres uten å påvirke
grunnvannsuttaket og den
delen av grunnvannsmagasinet
som per i dag forsyner
Ringerike vannverk Kilemoen.
Planlagt masseuttak vil ikke
direkte påvirke
grunnvannsmagasinet som
ligger i nnenfor planområdet.
Grunnvannsressursen innenfor
planområdet bør derimot
kartlegges før og under videre
uttak av masser. Dette stilles
det krav om i
reguleringsbestemmelsene.

Planområdets formål avsatt til
råstoffutvinning er redusert
med 244 daa. Område t vil få
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formål vegetasjonsskjerm og
vil i kommuneplanens arealdel
avsettes til LNF - område.

Hansen og Enerhaugen

1. Merknaden er fra tre jenter på 11 og 14 år som «elsker» å
løpe og å gå turer på Kilemoen. De skriver at mange har
vokst opp med Kilemoen som et frilufts - og fritidssted som
de har brukt mye.

2. Hvert år arrangeres «Hank Williams minneløp» på 5 km,
opp mot 200 deltakere. ( mosjonsløp, inntekter går til
lokale samfunnsnyttige formål)

3. Bør ikke gjøre Kilemoen om til en «diger sandkasse»
4. Påpeker at det er rådyr, elg og fugler .
5. Ønsker at fremtidige generasjoner skal få oppleve

Kilemoen slik den er i dag.

Kilemoen som friluftsområde vil kunne
oppleves og brukes som friluftsområde
også i fremtiden. Det er en avgrenset del
av Kilemoen som, etter lang tid, vil bli
benyttet som sanduttak. Friluftsliv vil
kunne opprettholdes selv om det blir på et
redusert areal sammenliknet med dagens
situasjon.

Planområdets formål avsatt til
råstoffutvinning er redusert
med 244 daa. Området vil få
formål vegetasjonsskjerm og
vil i kommuneplanens arealdel
avsettes til LNF - område.

Forslagstillers kommentar
anses for øvrig som
tilstrekkelig.
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Kilemoen sanduttak - Ringerike kommune - områderegulering -

offentlig ettersyn - uttalelse kulturminner

Det vises til brev av 11.3.2015 angående høring av områderegulering for Kilemoen sanduttak i 
Ringerike kommune. Høringsfristen er satt til 4.5.2015.

Automatisk fredete kulturminner
Vi har tidligere gjennomført arkeologisk registrering i planområdet. Det ble i 2010 påvist tre 
automatisk fredete kulturminner i form av kullgroper inne i planområdet. Planforslaget er nå 
behandlet av Riksantikvaren. Riksantikvaren har gitt dispensasjon fra kulturminneloven for tre 
kullgroper (138743, 138744 og 138745). Dispensasjon er gitt uten vilkår om arkeologiske utgravinger 
av de berørte kullgropene.

Kulturminnene, id 138743, 138744 og 138745 skal markeres i plankartet som bestemmelsesområde og 
gis fortløpende nr. #1, #2, #3.

Følgende tekst tas inn i reguleringsplanens bestemmelser:

"Automatisk fredete kulturminner i konflikt med tiltak i planområdet - id 138743, 138744 
138745, som er markert som bestemmelsesområde #1, #2, #3 i plankartet, kan fiernes uten 
vilkår om arkeologisk utgravning"

Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at ovennevnte
tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Dersom ovenfor nevnte tekst ikke innarbeides i 
bestemmelsene, vil det normalt bli reist innsigelse i saken.

Vedlagt ligger et skriv fra Riksantikvarens nettsider som viser hvordan bestemmelsesområder 
benyttes.

Ringerike kommune
Att. Guro Skinnes
Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 20.04.2015 Vår referanse: 2011/1586-9 Vår saksbehandler:
Deres dato: 11.03.2015 Deres referanse: 14/1015-7 Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Vedlegg
1 Kilemoen sandtak - gnr 51 bnr 1 - Forslag til reguleringsplan - Tillatelse til inngrep i automatisk 

fredete kulturminner - jf. kulturminneloven § 8 fjerde ledd - Ringerike kommune
2 Kart
3 Bestemmelsesområder

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
Riksantikvaren Postboks 8196 Dep 0034 Oslo
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Innsigelse til forslag til reguleringsplan for Kilemoen sanduttak i Ringerike 
kommune

Ringerike kommune har oversendt et forslag til reguleringsplan for Kilemoen sandut-
tak. Planforslaget innebærer at et stort område med sandfuruskog av nasjonal verdi vil 
gå tapt. Fylkesmannen har innsigelse på grunn av at sanduttaket vil komme i konflikt 
med nasjonalt verdifullt naturmangfold. Vi imøteser en videre dialog om reduksjon av 
uttaksområdet. 

Bakgrunn

Vi viser til brev av 11. mars 2015 med forslag til reguleringsplan for Kilemoen sanduttak i 
Ringerike kommune.

Fylkesmannen har i brev av 13. mai 2011 uttalt seg til varsel om oppstart av reguleringsplan-
arbeidet og forslag til planprogram.

Hensikten med planarbeidet er å sikre framtidige sand- og grusressurser, gi rammer for drift 
av uttaket, ivareta miljø- og samfunnsinteresser og sikre tiltak for å dempe negative konse-
kvenser av tiltaket. Planområdet er på 953 daa. Planlagt uttak omfatter ca. 28 mil. m3 med en
forventet driftstid på ca. 150 år. Det er utarbeidet en omfattende konsekvensutredning.

I kommuneplanen er planområdet avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak. En mindre 
del er avsatt til industri.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen har tidligere vist til overordnede føringer for ivaretakelse av landskapshensyn i 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging T-1497 og Den europeiske 
landskapskonvensjonen. For landskapet er de planlagte inngrepene vurdert å ha middels til 
liten negativ konsekvens. Landskapsvirkningene er vurdert og visualisert fra ulike ståsteder. 
Det er regulert skjermingssoner rundt uttaksområdet, og deler av den karakteristiske morene-
ryggen skal bevares som en visuell skjermingssone mot øst. 

I planforslaget er det er ikke tatt stilling til etterbruken av området på grunn av den svært 
lange tidshorisonten for uttaket, ca. 150 år. Fylkesmannen vil anbefale at etterbruken fastset-
tes til LNF-formål i påvente av senere planavklaringer.
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I konsekvensutredningen står det at støvnedfallsproblematikken ikke forventes å bli betydelig 
forverret for fremtidig situasjon sammenlignet med dagens situasjon. Vi viser til vår uttalelse 
av 25. mars 2015 til søknad om driftskonsesjon fra Svelviksand AS for drift i Kilemoen sand-
tak. Her kommenterte vi punktet om istandsetting av området, og mente at tiltak for å hindre 
støvspredning fra åpne arealer burde vurderes og beskrives bedre. Vi skrev at vanningsanlegg 
alene ikke ville være tilstrekkelig for et så stort uttaksområde og mente at etablering av vege-
tasjon også ville være et viktig tiltak for å dempe problemer med støvflukt.

I forslaget til reguleringsbestemmelser er det kun stilt krav om revegetering av skråningene. 
Fylkesmannen viser til at masseuttaket vil berøre et svært stort område med en svært lang 
tidshorisont, og anbefaler at reguleringsplanen i større grad gir føringer for istandsetting og 
revegetering også for selve uttaksområdet. Vi anbefaler at det blir utarbeidet en reguleringsbe-
stemmelse som stiller krav om etappevis istandsetting og vegetasjonsetablering. Dette vil gi et 
viktig signal til det videre arbeidet med driftsplanen som skal godkjennes av Direktoratet for 
mineralforvaltning. 

Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-
1442/2012 er lagt til grunn for støyutredningen. Utredningen viser at eksisterende støyømfint-
lig bebyggelse i nærområdene vil bli liggende utenfor støysonene. I forslag til reguleringsbe-
stemmelser står det at støy fra virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i kapittel 
30 i forurensningsforskriften. Det er også gjort beregninger knyttet til selve massetransporten 
der det konkluderes med at det ut fra støyretningslinjen T-1442/2012 ikke utløses krav om 
støyreduserende tiltak for nærliggende støyfølsom bebyggelse. 
Fylkesmannen vil likevel anbefale kommunen å vurdere å fastsette driftstider i regulerings-
planen for å redusere støypåvirkningen i nærområder og friluftsområder.

Planforslaget vil redusere dagens beskyttelse av grunnvannsmagasinet som følge av at en stor 
del av grus- og sandressursen blir tatt ut. Konsekvensutredningen konkluderer likevel med at 
masseuttaket kan gjennomføres uten at fremtidige muligheter for uttak av grunnvann innenfor 
området blir begrenset, forutsatt at grunnvannet gis tilstrekkelig beskyttelse i driftsfasen. 
Vannverkets drikkevannsinntak utenfor planområdet vil heller ikke bli påvirket. 

Ut fra konsekvensutredningen er området særlig godt egnet og mye benyttet til friluftsliv, spe-
sielt orientering. Konsekvensene av det planlagte tiltaket er vurdert som stor negativ i plan-
området og middels til stor negativ i influensområdet. Kommunen må som lokal planmyndig-
het avveie friluftsinteressene mot næringsinteressene i denne saken. I konsekvensutredningen 
er det nevnt at et avbøtende tiltak kan være å opparbeide en øst-vest-tverrforbindelse nord for 
planområdet som erstatter dagens tverrforbindelse i planområdet. Det er ikke utarbeidet rek-
kefølgebestemmelse som sikrer dette.

På Kilemoen er det registrert en naturtypelokalitet kalkskog av nasjonal verdi (verdi A) jf. 
konsekvensutredningen. Dette er en sandfuruskog med rik soppflora, inkludert flere rødliste-
arter. Sandfuruskogen på Kilemoen er vurdert å være den biologisk mest verdifulle av de stør-
re og mest intakte sandfuruskogene på Ringerike. Konsekvensen for naturmangfold som følge 
av det planlagte tiltaket er vurdert som stor negativ, fordi at en stor del av lokaliteten vil bli 
ødelagt. 
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Et notat fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) v/Tor Erik Brandrud, datert 20. novem-
ber 2014, omhandler en vurdering av verdifulle sandfuruskoger for biologisk mangfold på 
Eggemoen og ser disse i sammenheng med andre moer i Ringerike. Det ble konkludert med at 
en utbygging på Eggemoen vil gjøre det enda viktigere å sikre gjenværende sandfuruskoger 
andre steder i Ringerike som intakte naturområder. Fylkesmannen ba i sin uttalelse til regule-
ringsplanen for Eggemoen om at kommunen fulgte opp dette i den videre arealplanleggingen. 
Branderud i NINA har i telefonsamtale 29. april 2014 uttrykt at Kilemoen er den mest intakte 
og verdifulle sandfuruskogen i Ringerike, den er rangert høyere enn Eggemoen og Hensmoen. 

Det fremkommer av konsekvensutredningen at det i tillegg til Ringerike er tre regioner i Nor-
ge som peker seg ut med velutviklede, rike sandfuruskoger av stor verdi for biomangfoldet. 
Dette er Åmot-Elverum, Øvre Sjoa og sør for Krøderen i Modum.

Foreliggende reguleringsplanforslag innebærer at den biologisk verdifulle sandfuruskogen på 
Kilemoen blir vesentlig redusert. Dette er den mest verdifulle sandfuruskogen på Ringerike 
og regionen for øvrig. Spesielt verdifullt i tillegg til at lokaliteten domineres av eldre skog, er 
innslaget av mest sannsynlig kalkrike løsmasser og forekomsten av en rekke krevende rødlis-
tede sandfuruskogsarter. Konsekvensen for naturmangfold er som tidligere nevnt vurdert som 
stor negativ. På denne bakgrunnen mener Fylkesmannen at foreliggende planforslag for 
Kilemoen er i konflikt med nasjonale naturverdier. 

Naturmangfoldloven fastsetter forvaltningsmål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Videre 
omhandler loven sentrale miljørettslige prinsipper som skal legges til grunn også for 
arealplanlegging etter annet lovverk. I foreliggende sak mener vi at vurderingene av forvalt-
ningsmålene og prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven kunne vært noe mer konkretisert 
og sammenstilt med klare konklusjoner.

For å redusere uheldige konsekvenser for nasjonalt viktig naturmangfold, men likevel åpne 
for videre sanduttak, mener Fylkesmannen at det er aktuelt å vurdere muligheten for et redu-
sert uttaksområde. Ut fra sanduttakets størrelse i foreliggende planforslag og den svært lange 
tidshorisonten, vil det være rom for drift gjennom lang tid selv om området blir redusert.

I kommuneplanen er hele det aktuelle uttaksområdet avsatt til masseuttak. Fylkesmannen vi-
ser til at ovennevnte nasjonale verdier knyttet til naturmangfold representerer ny kunnskap 
som må legges til grunn ved revisjonen av kommuneplanen. Vi anbefaler derfor at deler av 
området omdisponeres til LNF-formål.

Naturmangfoldloven omfatter også geologisk mangfold. Deler av Kilemoen-Hensmoen er tid-
ligere kartlagt som et interessant kvartærgeologisk område. I konsekvensutredningen er kvar-
tærgeologien beskrevet, men konsekvenser for verdiene burde komme tydeligere frem, jf. na-
turmangfoldlovens prinsipper. 

Fylkesmannen kan ikke se at planforslaget kommer i vesentlig konflikt med landbruksinteres-
ser av nasjonal eller regional karakter.
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Innsigelse

Regjeringen legger vekt på at det skal utvises stor varsomhet med å overprøve det lokale selv-
styret i forbindelse med plan- og byggesaker. I denne saken mener likevel Fylkesmannen at 
konflikten med nasjonalt viktig naturmangfold er så stor at vi velger å fremme innsigelse til 
planforslaget. Vi imøteser en videre dialog om reduksjon av uttaksområdet.

Med hilsen

Helen Bjørnøy
fylkesmann

Anders J. Horgen
kst. avdelingsdirektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Saksbehandler miljøvernavdelingen: Lise Økland
Saksbehandler landbruks- og næringsavdelingen: Otto Galleberg

Kopi til:
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Statens vegvesen Serviceboks 723 4808 Arendal
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg
Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
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Merknad til Kilemoen sanduttak - varsel om høring og offentlig ettersyn

Jernbaneverket er statens fagorgan for jernbanevirksomhet og har blant annet et
forvaltningsansvar i forhold til planarbeid i medhold av plan - og bygningsloven. Hensynet
til sikkerhet og fremkommelighet langs banestrekningen er sentrale vurderingsmomenter,
både i forhold til dagens situasjon o g fremtidig utvikling.

Jernbaneverket hadde ingen merknader til oppstart av planarbeid og har følgelig ingen
merknad til offentlig høring av planforslaget.

Med hilsen

Ragnhild Lien
seksjonssjef
Plan og teknikk, offentlig plan og forvaltning

Knut Oddvar Stene
utreder og planlegger

Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi til: postmottak@dsb.no, postmottak@fmbu.no, Firmapost - Sør, post@ringeriks -
kraft.no, buskerud@fnf - nett.no, rt@ringerikes - turistforening.no,
bjormar@gmail.com, Tollef Uppstad Buttingsrud, Roger Sørslett, Jostein
Nybråten, Arne Lange Hellum, Einar Gustav Brinch, E iliv Kornkveen, Kari
Astrid Ehrlinger, Unni Suther, Geir Sverre Svingheim, Cecilie Hagby, Hjalmar
Tenold, Norges Vassdrags - og energidirektorat Region Sør, Jernbaneverket,
Direktoratet for mineralforvaltning, Buskerud fylkeskommune, Mattilsynet
Hovedkontor et, NGU - Norges geologiske undersøkelse, Hole SV



� � � � ��� � � ���� �	 �� 
 �� � ��� � �  ����  �	 �� 
 ��� �� �� � �� ��  �� �����  �� �
� � � � � ��� � �� ��� � � � ���  � �� ��� � � �� �� � �� ��  �� �����  �� �
� 	 
 � � � 	 � �� � � ��� � � 	 � ��  � � ��� � �� �� � ����  �� �����  �� � � �� � �� �� �  
 �! �� �
� � � � �� � � �  
 �	 �� �� �� �� � �� ��  �� �����  �� �
� �  � � � " #  $ #  " $ % & % $ ' " ( ' & "
� �  � � �� � � �� � � � 	 �) ���	 � * �� +�� �� �� � � �� � , ��! ) � �� � �� � �� �� 
�� � �� � � �
� � � �

�� � �� 	� 
 � � � 
 � �  � � � � � � � � � � � � � 	� � � � � � � � � � � � � � �	� � � � � � ��� � � � 
 � � � � � � � �� 
 �� � �� � � � � � � � � � � � �
� � � �  � � � � � � � � � � � � � � � �  
 � � � � � �� � � � 
 � � � � � �� � �  		 � � �

!� � � � �� �� � �� 
 	� � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � 	� � � � 	 � 
 � � �� 	� �

� � �� � 	 �� � � � � � � � � � � � � � � � �  
 � � � � � � � �� � �� � �  		 � � � 	 	� 
 " � � �� 	 �� � � 
 � � � 	 	� 
 � � 	� 
 �� ��  
 � � � � � �� � � � 
 � � � � �
# $ � � � � � � � � �� � � �� � � � % �� � � 	 �� � � �  � � � �� �  	�� 		 � � 	 �� � �  		� � � 	 � � � � � � � � � � � � � � �
 � � 	 � � � � � � � 
 � � �
� � � � &� � �� � �� �� � � � 
 � � � � � �� � � �� � � �

' � � � � � � � � � � �  
 � � � � � � � �� 
 �� � � �� � � 	 � � 	 � � � � � � 	 	 � 	�  	 � � � � � � � � 	� 
 � � 	� � ( � � ) � � � �&� � � � � ) ) * �� �
�� � � �� � � � 	 � � � � 	 � � � � � 	 � � � � � � � 
 � �  � � �� � � �	� � � " � � � 	� � ( + � � � � � � � � � � 	  � 
 � �
� �  � � �� � � �� 	� � � � � � � " � � � � , � � 	 �� � # � � � � � 	 �� � * � � � � -!�� � "  		�� �

% � 	 � � � � � �  
 � � � � � � � � � 	&� � 	 � � � 		� � � �  � � �  	� � � �� � � � � � � 	� 
 � � �  �	� � � . � �� 
 �� �  	�� 		� � 	 � � 	 �� �
�� � �� �	� � 		� � � � � �  � �  		� � � � � � � � � 	 * � / � � � � � � 	� � 
 
 � � 	 � �  � � �� � � � � � ��  � � � �  		� � � 	� % � 	 � � � �0 � � � �
 � � 		� � � � � " � � #  �  � � � � �  � �  		� � � � 
 � � � 	 ��	� �� � �� � � � � � � � �� � � � � � � 
 � � � � 
 � � � � � � � � � � 
 � � � � � � �
� 
 � � 
 � � � � � � � � �� � � �  � � �� � � � 	� � � �

) � � � �	��� �� � �� � � � � �  		� � � 	 � � � � � 	 �0 � � � � � �� � � 	� �� � � � � � � ��� 	  � 
 
 �  	� 
 � " " 	� 
 � �  � � � � �� � � �  � � �
�  � � �� � � �	� 	� 
 	� � �� � � " " �� � 
 � � � � * 
 � � � �	 � � 		 � � � � 	� 
 � � " " � � 	� � � � � � � � " " �� 
 � � � � � �  	�
 � " "
�� �  � � � �� � � �� � � � � �	�� � � � �� �� � 1

) �� � � � � � � � � � �	� � � � � � ��� � � � � � 	 � � � � 		 � 	  		� � � � � � � � �	 � � � 
 � � 	� � � �� 		� � �� � � � �  � 	� � � % � 	 � � �
�  � � �� � � � � � 		� � � �  � � � � 
 � � � � � � � � �  
 � � � � � �" 
 � � � � � � 
 	� � � � 	� �	 � 	 � � 	 � �� � 	� � � 
 � � � �� � � � � �� � 	 � � � &
� ��  
 �� � � � � 		� � � �� 
  	� � � � � �  		� � � 	� . � �� 
 �� �   	�� 		� � 	 � � 	 �� 		� � � � � � � � � 	� � 	� �� � � � � � � � � � � � �
� �	� � � � 
 � �� �� � � � � 	� � � �� 		� � � � � 
 �� � ��� � �� 
  	� � � � � � � � � �	� �� �� � �

/ � � � � 
 � � �
� �� 
 
 2� �� 2� � � � �  
$ � � � � � � � � � � � �  � �
!� � � � �� �� � �� 
 	� � � � � 3 	� &� � � �

� � ) � % 	 � %

" -  $ #  " $ % & +� �� ' .../ ' .0� � �� .� ��� �� $ 1 - % .�2 2 * 	 �	 .� � 3 	 � .4 � �2 .5�" 5% & $ " ( 1 ( 1 5#  ����



Ringerike kommune
Serviceboks 24
3504 HØNEFOSS

D ato: 05.05.2015
Vår ref : 11/00643 - 6
D eres ref : 14/1015 - 7

Svar på høring og offentlig ettersyn av områderegulering for
Kilemoen sanduttak i Ringerike kommune

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 11. mars 2015 .

Saken
Ringerike kommune legger ut områderegulering for Kilemoen sanduttak på offentlig
ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å sikre sand - og steinressurser, gi rammer for
drift av uttaket, ivareta miljø - og samfunnsinteresser samt å sikre gjennomføring av
tiltak for å dempe konsekvenser av uttaket. Foreslåtte regule ringsformål er
råstoffutvinning og vegetasjonsskjerm.

DMFs vurdering
Etter DMFs oppfatning har planforslaget en hensiktsmessig utforming. Plan en legger til
rette for god utnytting av forekomsten og gir tilstrekkelig fleksibilitet med tanke på
drift av mas seuttaket .

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no .

Vennlig hilsen

Ine Cecilie Mork Olsen Marte Kristoffersen
seniorrådgiver seksjonsleder

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Marte Kristoffersen

Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N- 7441 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 40 50

E-POST mail@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFTDNBANOKK

IBANNO5376940505883

ORG.NR. NO974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92
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Kilemoen sanduttak – merknader til planforslaget 
 
Norges Miljøvernforbund kan ikke akseptere den planlagte utvidelsen av 
masseuttaket på Kilemoen.  
Usikkerheten knyttet til grunnvannsmagasinet under planområdet strider med føre-
var-prinsippet om å sikre en fornuftig og trygg utnytting av ressursene i naturen. 
Gjentatte uttalelser i planforslaget bør kunne aksepteres når det gjelder 
grunnvannet tyder på at tiltaket er tvilsomt, og må reduseres betraktelig. 
Grus er en begrenset ressurs, og NGU ønsker økt bruk av pukk, bla. annet pga. 
konflikt med grunnvannet slik det framkommer i planforslaget er tilfelle med 
grusuttaket på Kilemoen. 
 
Naturgrus er en ikke-fornybar ressurs, og Ringerike kommune må oppmuntre til 
reduksjon av bruken. Grusen hører hjemme i naturen, og har en naturlig 
ledningsevne for vann. Et av de viktigste miljødirektivene i Eurupa er vanndirektivet. 
Usikkerheten som framkommer i planforslaget når det gjelder verdien av 
grunnvannsforekomsten innenfor planområdet, samt svekkelsen av 
grunnvannsbeskyttelsen og grunnvannsfluktasjoner i forbindelse med masseuttaket 
er i strid med nevnte direktiv: 
 
Vanndirektivet fastsetter miljømål som skal sikre en helhetlig beskyttelse og 
bærekraftig bruk av vannforekomstene. 
Nord for planområdet ligger Ringerike vannverk Kilemoen, som er et kommunalt 
grunnvannsanlegg, og som forsyner ca. 25 000 personer i Hønefoss og omegn. 
Med en flerdobling av befolkningen vil det være framtidig behov for store mengder 
av grunnvann. Det omsøkte tiltaket er derfor ikke bærekraftig, og er i direkte konflikt 
med kommunens egen plan om befolkningsvekst.  
 



! #!

 
 
 
 
Framtidig behov for drikkevann er udiskutabelt viktigere enn byggeråstoffet,  
og vi i Miljøvernforbundet forventer at planområdet og uttaksdybden 
reduseres betraktelig av Ringerike kommune i det videre reguleringsarbeidet. 
 
 
 
 
Miljøvennlig hilsen 

!
Kurt W. Oddekalv                                                                                                 
Leder                                                                                                                       
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www.ringir.net bjormar@gmail.com

Ringerike kommune
Areal - og byplankontoret
3502 Hønefoss

Sendt : postmottak@ringerike.kommune.no

367 Områderegulering Eggemoen

Vi viser til ovennevnte sak der Ringerike idrettsråd ønsker å komme med noen synspunkter.

I saksfremlegget under avsnittet Natur og friluftsliv synliggjøres det at området er mye benyttet til
friluftsliv og mosjon. Avsnitte avsluttes med at det i utredningen er lagt særlig vekt på kartle gging av
konsekvensene ved omregulering fra LNF.

Vi ser ikke helt at det er tatt nevneverdig hensyn i fremlegget bort sett fra et kart som viser
konsekvensene.

Under avsnittet Idrett og friluftsliv konkluderes det med at konsekvensene er store og sterkt ne gativt
med tanke på mosjon og trening. Konkurranse er ikke nevnt. Det konkluderes med at det vil være
vanskelig å finne alternative områder.

Det er viktig at arbeidet med å finne erstatningsarealer starter raskt siden også Kile moen, Hensmoen
og Hovsenga står i fare for å lide samme skjebne.

Vi tillater oss også å minne om at Ringerike Orienteringslag står på prioritert liste for spillemidler, til
nye orienteringskart i forbindelse med et forestående NM. Spillemidlene ble godkjent av Ringerike
kommune 4. januar 2014. Godkjent tilskudd er kr. 127.000 med total kostnad på kr. 381.569. Hvis
reguleringen blir gjennomført må spillemiddeltilskuddet tilbakebetales . I drettsrådet mener det vil
være helt urimelig at klubben blir belastet denne utgiften og en overens komst om dette bør
utarbeides snarest.

Hønefoss 19. januar 2015

Bjørn Marseth

leder



Ringerike Venstre                           Hønefoss 040515 

v/ leder Marianne Wethal  

 

Ringerike kommune,  Miljø –og arealforvaltning.  Areal-og byplankontoret. 

 

Høringsuttalelse 

 0605_344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak. 1.gangs behandling.    

Sammendrag/ Konklusjon  
 

 Sikring av vann til befolkningen må gå foran forsyning av av grus og sandressurser 
som skissert i planforslaget.   I det videre reguleringsarbeidet vil Ringerike Venstre 
kreve at både planområdet og uttaksdybden reduseres betydelig.   

 

 Ut fra de momenter som er berørt, ser Ringerike Venstre ingen grunn til å støtte den 
planlagte utvidelsen av masseuttaket på Kilemoen. 

 

 Det er for mange usikkerhetsmomenter som angår grunnvannsressursen, og som  
kommer i strid med føre-var prinsippet: En bærekraftig og trygg forvaltning av 
naturressursene.   

 Flere steder i planforslaget forekommer ”bør aksepteres”, og, eller uttalelser med 
innbyrdes motsatte signaler, noe som må tolkes som at det kan reises tvil rundt 
tiltaket.  Antatte negative konsekvenser som tiltaket kan innebære, er nevnt, men 
følges ikke opp eller utdypes.  

 

 Sand/grus  er en ikke-fornybar ressurs, og der det kommer i konflikt med drikkevann, 
har NGU uttrykt ønske om økt bruk av pukk. Som framgår flere steder i 
planbeskrivelsen vil tiltaket føre til redusert beskyttelse av grunnvannsmagasinet, og 
ha negativ innvirkning  på grunnvansstrøminger/fluktuasjoner. EU`s vanndirektiv, vil 
kunne komme til anvendelse i saker som denne.   

 

 Ringerike vannverk forsyner 25000 av distriktets befolkning, som i de kommende 10-
år antas doblet, noe som stiller krav til store mengder grunnvann . I arbeidet med 
revidert kommuneplan må det utarbeides ROS-analyse for kommunens planlegging, 
som også må gå på risiko og sårbarhet ang driften av sanduttak på Kilemoen. 

 

Bakgrunn  og kommentar til saken 

Saksframlegget med planbeskrivelse er omfattende, og signaliserer grundighet i flere 

avsnitt/temaer. På den annen siden framstår andre kapitler uklare, og inneholder 

usikkerhetsmomenter, som gir grunn til tvil eller spørsmål, som det gis eksempler på i det 

påfølgende. Saken omfatter store og uerstattelige verdier, først og fremst vann, men også 

arealer for friluftsliv , rekreasjon, folkehelse og sandfuruskog med biologisk artsmangfold.  



 Omsøkt tiltak gjelder sikring av tilgang til sand-og grusuttak over 950 da på Kilemoens 

sentrale del, flatelandskap i retning av Ringerike vannverk. Anslått tidshorisont 100-150 år og 

anslått avstand i luftlinje til vannverket ca 500 m. 

Avgrensning, hovedfokus i høringsnotatet.   Så vel friluftsliv som biologisk mangfold  må i 

denne omgang ligge til fordel for vår viktigste ressurs, vann. En deler således ikke fullt ut 

rådmannens vurdering: At hovedutfordringen i saken er forholdet til friluftsliv og idrett, men 

ift  denne saken, mindre krevende..  

Vann. Sikringsbestemmelser på så vel vannsikkerhet som kvalitet kan det vanskelig 

kompromisses om, og regelverk og bestemmelser rundt dette må være strenge.  Rent vann, 

sikring av vann, har sin pris. Derfor stiller også  Miljøverndep  i ”Forskrift om 

konsekvensutredninger” krav om at de samfunnsmessige konsekvensene som berører folk 

og samfunn må  utredes.  I  planforslaget kan en ikke se at dette er berørt. Dette til tross for 

at også EU`s viktigste miljødirektiv, Vanndirektiv er blitt førende i stadig flere saker som 

gjelder vann og vannsikkerhet til befolkningen. 

Det ligger i ”sakens natur” at behovet for grus og sand som byggeråstoff er viet god plass i 

planforslaget, men behovet for  drikkevann for våre kommende generasjoner må også med i 

samfunnsregnskapet.  

Og, når menneskelige aktiviteter kan føre til negative konsekvenser som er vitenskapelig sett 

sannsynlig, men usikre, skal tvilen komme miljøet og mennesker til gode.  

 Et samfunn kan ikke for noen pris risikere å komme i en situasjon hvor det pga menneskelig/ 

næringsmessige inngrep  kan oppstå usikkerhet rundt tilgang og /eller sikring av vann. Slik 

sett kan uttrykket  

”Sand og vann, hand i hand” ha sin absolutte berettigelse.  Ringerikes vannkvalitet, takket 

være et naturskapt sandfiltreringsanlegg fra siste istid, holder god standard.   

Ringerike er en stor eksportør av sand og grus, (salg fordelt pr innbygger i 2012 utgjorde 19 

tonn, til sml 2,8 tonn på landsbasis- NGU-2013- som også fronter behov for regional 

samordning og en  tidshorisont 200-300 år ift sikring av bærekraftig forsyning (NGU-2009 

007).  Grus er en begrenset- ikke-fornybar ressurs.  NGU ønsker  økt bruk av pukk , pga 

konflikt grusuttak og grunnvann, og  i tråd med EU`s vanndirektiv... 

Sand-og grusressursene på Kilemoen tjener ikke bare et viktig mål, råstoff-forsyning til veier, 

bygg-og anleggsbransjen, men det viktigste, sikrer og bevarer distriktets hovedvannskilde. 

Slik sett er Ringerike en rik kommune, men som samtidig innehar et ekstra ansvar ift 

forsvarlig og bærekraftig ressursforvaltning, og hvor vann til innbyggerne må være 

”premissleverandør”, ikke rene økonominteresser.  Innen bygg-og anlegg tar flere også til 

orde for gjenbruk av betong, økt bruk av pukk,og ikke minst, økt satsing på trevirke..  



Tiltakets uttaksgrense i retning vannverket:  Vann er et uforutsigbart, flyktig og levende 

element, som følgelig vil måtte innebære  at fastsetting av uttaksgrense hvor dette elementet 

virker, skjer ut fra delvis antagelse, dels mekaniske tester.  

Usikkerhetsmomenter, dels motstridende, dels bagatellisering av risikomenter: 

Eksempler/ utdrag fra ROS-analysens pkt 33 og kap Grunnvann  som kan så tvil rundt 

tiltaket, eller har innebygde motsetninger ang prinsipper som føre-var, trygging av av 

ressursen. 

”Tiltaket ligger utenfor influensområdet til Ringerike vannverk, men på en ”antatt” 

grunnvannsforekomst”. Selv om tiltakshaver ikke  vet sikkert sies:: Planlagt masseuttak vil 

ikke direkte påvirke grunnvannsmagasinet som ligger under planområdet”. Indirekte 

påvirkning omfatter redusert naturlig beskyttelse og noe større og raskere 

grunnvannsfluktuasjoner ved fjerning av det meste av umettet sone.”  Likevel hevdes at 

gjenværende beskyttelse er akseptabel og tiltaket bør kunne aksepteres. Også endringene i 

grunnvannsfluktuasjoner bør kunne aksepteres….  forutsatt at grunnvannet gis tilstrekkelig 

beskyttelse i driftsfasen. Hvem gjør hva, når, hvordan? 

 Denne premissen ser også ut til å ha blitt forbigått i rådmannens saksframlegg. Det samme 

gjelder ”Det er stor usikkerhet til verdien av grunnvannsforekomsten innenfor planområdet 

med hensyn på mulighet for uttak av større mengder grunnvann på en effektiv måte”.  

Ringerike Venstre finner det relevant, og som framgår i utredningens kap 6.12. at forhold 

rundt risiko for forurensning av grunnvannet i driftsperioden må avklares i egen ROS-

analyse, også ansvarsavklaring på hvem gjør hva, når?.  Omfatter dette også opplysninger 

som gjelder Grunnvannsressursen innenfor planområdet er lite kartlagt?.  

Ringerike Venstre vil anta at mangelen som beskrives i planforslaget: Ringerike kommune 

ikke har føringer i forhold til føre-var håndtering rundt driften av sandtaket på Kilemoen blir 

rettet opp under arbeidet med planprogram for revisjon av kommuneplan parallelt med egen 

ROS-analyse og Reguleringsplan for Ringerike Vannverk.    

. Når det i  planbeskrivelsen- kap 6.12.6  vises til ”usikkerhet ang observasjoner av 

grunnvannsnivå, men forholdet er ikke avgjørende for foreliggende vurdering”, har en 

registrert at også dette temaet ikke blir nærmere kommentert i  saksutredningen.     

Orientering om ”stor usikkerhet mhp grunnvannsmagasinets karakter og egnethet  for uttak 

av grunnvann” er enten ikke utdypet, eller bare beskrevet som ”akseptabel”..  

Tiltakshaver etterlyser kartlegging av grunnen både før og under framtidig drifting av 
masseuttak, for å identifisere ulike sand-og grustyper, som virker inn på vannkvaliteten. Det 
er ikke angitt hvem som skal utføre den. Kommunen? Tiltakshaver?  
 
Masseuttaket vil skje i to etapper, over to nivåer: ca 20-30m dypt i nordvestlig- nordlig og 
nordøstlig retning fram mot uttaksgrense, deretter snu, samme dybde tilbake. Uten å gå i 
detalj vil gjenstående grus/sandlag over grunnvannet grovt anslått  utgjøre ca 2-3 m!. En 
skulle anta at dette ikke ville gått  ”upåaktet” hen for en vannressurs som  som  de  siste 
10000 år har hatt en god beskytter over seg, men som gradvis forlater sin post.   
 
For Ringerike Venstre 
Mary Blikken Gravdahl 



Til Ringerike kommune  

Sak 22/15 

Vi er noen jenter på 14 og 11 år som elsker å løpe og å gå turer på Kilemoen, og vi synes ikke 

det burde bygges ut sandtak over hele. Mange har faktisk vokst opp med Kilemoen som et 

frilufts- og fritidssted, med mange turer i den fine skogen. Det er et fantastisk utested hvor 

det er fine stier innover i skogen. Det er utrolig mange som bruker og setter pris på 

Kilemoen. F.eks. hvert år blir det arrangert Hank Williams Minneløp på 5 km her. Hvis 

Kilemoen blir gjort om til et grustak, kan det hende denne tradisjonen blir brutt. Hvert år er 

det rundt 200 påmeldte løpere, som møter opp med et smil. Det er også null-løp og o-løp på 

Kilemoen, det er folk som går tur der med eller uten hund, og det er også veldig mange som 

løper der til vanlig for å trene fordi de bor i nærheten, eller vil dra fra kanskje kanten av byen 

for å dra til dette fredelige stedet. Dette stedet burde ikke bli gjort om til en diger sandkasse. 

Og tenkt på alle dyrene – det er både rådyr, elg, og fugler der. Vi synes det er dumt at dette 

skal bli til et sandtak istedenfor et fint naturområde for bade folk og dyr. Vi ber derfor om at 

denne planen ikke gjennomføres. Og tenkt på barnebarna til barnebarna som kommer i 

fremtiden. Vi vil at disse folkene også skal få oppleve denne herlige plassen. 

MVH 

Julie Frøshaug Hansen 

Nora Marie Enerhaugen 

Ida Bolette Enerhaugen 
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FORORD

Stange Gruppen AS sin virksomhet er i dag knyttet til industri og eiendomsutvikling.
S velviksand AS, et datterselskap av Stange Gruppen AS , har virksomhet er på Hurum,
Hønefoss og Tønsberg.

I Ringerike kommune , på Kilemoen, har Svelviksand AS tatt ut sand siden 1967. Bedriften ,
og Ringerike kommune, ønsker å sikre areal for fremtidige sand - og steinressurse r som i
kommuneplanen er satt av til nåværende og fremtidig masseuttak. Arealet sikres ved at det
fremmes reguleringsplan for eksisterende virksomhet og fremtidig uttaksområde. Planen
fremmes som områderegulering , og kostnadene tilknyttet planarbeidet d ekkes av tiltakshaver
Svelviksand AS.

P lanarbeidet er tilpasset bestemmelsene om konsekvensutredning for reguleringsplaner med
vesentlige virkninger. Det innebærer at det i tilknytning til varsling om oppstart ble utarbeidet
forslag til planprogram. Hensik ten med p lanprogrammet er å avklare premisser for
planarbeidet og utredningsbehov .

Forslag til planprogram har vært ute til offentlig ettersyn i perioden 28. mars 2011 – 13. mai
2011, med u tvidet høringsfrist for enkelte parter som ble uteglemt ved første vars ling. Det er
kommet inn i alt 17 merknader fra 15 ulike parter, hvorav 8 fra offentlige myndigheter, 3 fra
organisasjoner og næringsliv og 4 private. Høringsuttalelsene er kommentert og hensyntatt i
planprogrammet.

I arbeidet med planprogrammet har det vært dialog med vannverket og planavdelingen i
Ringerike kommune om vannverket sitt ønske om å regulere vannkilden på Kilemoen .
K ommunen har konkludert med at planene skal håndteres som to separate planer.

Forslag til planprogram er utarbeidet av Asplan Viak AS i samråd med Stange Gruppen AS.
Grunneier har også vært involvert i arbeidet.

Sandvika, 11 . oktober 20 11

Hjalmar Tenold
Oppdragsleder

Tiffany Nygård
Prosjektmedarbeider
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1 DAGENS SITUASJON

Svelviksand AS ble etablert i 1915, og er en betydelig leverandør av sand til byggeindustrien
i Østlan dsområdet. Avdelingen på Hønefoss ligger på Kilemoen og er en av Østlandets
største sandforekomster. Sanden er definert som ikke reaktiv og er således svært velegnet til
bruk i betong.

Kilemoen er landets største leverandør av tørket sand til mørtelindus trien. Andre
anvendelse s områder for sandprodukte ne (råsand – ikke tørket sand) er til puss - og
murarbeider, oppbygging av golf - og fotballbaner samt støt sand og sandkassesand til
barnehager. I 2009 leverte Svelviksand AS 170000 m3.

I prosessen med sikting a v sanden sorteres det ut singel (stein mindre enn 16 mm). Et
mindre volum stein , større enn 16 mm, knuses også ned til singel. I 2010 utgjorde salget av
utsortert singel og knust stein 28000 tonn.

Rullestein/elvestein blir sortert ut i ulike fraksjoner og solgt i løs vekt eller i sekker. For 2010
var tonnasjen på om lag 2300 tonn. Denne delen av produksjonen er et voksende marked.

Figur 1: Oversikt over dagens uttaksområde og tilhørende produksjonsenheter, sett fra nordvest
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Ka rt over eksisterende situasjon, revidert e terrengkoter pr oktober 2010. Rutenett: 100 x100 meter.

V estlig del av uttaksområde

Plassering av ny mørtelfabrikk



Sanduttak på Kilemoen. Reguleringsplan med konsekvensutredning - forslag til vedtatt
planprogram

8

Stange Eiendom AS Asplan Viak AS

Uttaksområde hvor sand siktes. Verksted, sandtørke og vekt/kontor i bakgrunnen.

Ny mørtelfabrikk etablert i Svelviksand ”s ine farger”; grå og oransje (foto: februar 2011).
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2 OM PLAN ARBEIDET

2.1 Bakgrunn og formål

Figur 2: Oversiktskart som viser planområdet

Bakgrunn for planarbeidet er behovet for å sikre fremtidige ressurser for drift av s andut tak et,
sik re råstoff til mørtelfabrikk en samt drift av hele tiltaket .
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Sandforekomsten er lokalisert gunstig mht transport ut til forbrukerne . Adkomst til E16 e r
langs Follumveien og Fv 172. Virksomhetens art tilsier at det er svært viktig å ha et
langsiktig persp ektiv på ressursuttaket .

S tø rsteparten av området uregulert. Reguleringsplanen skal vise omfang og etapper for
utvinning og istandsetting.

Planprogrammet rede gjør for formålet med planen og avdekke r behov for ytterligere
utredninger. Planprogrammet er gr unnlag for etterfølgende konsekvensutredning av tiltaket,
samt beskrive lse av fremdrift og opplegg for medvirkning og informasjon. Forslag til
planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

2.2 Plansituasjon

En liten del av planområde e r tidligere regulert til grustak (1984). For dette arealet er sanden
tatt ut og arealet inngår nå som en del av driftsområdet (vekt, trafikkareal). Resten av
planområdet er ikke regulert, men er i gjeldende kommune plan avsatt til nåværende og
fre mtidig ma sseuttak (se figur 5).

Ole Erik Kihle er grunneier på uttaksområdet (gnr 51, bnr 1).

2.3 Mørtelfabrikken

Arbeidet med søknad om ny mørtelfabrikk startet i januar 2010. Byggesaken om
mørtelfabrikken behandles som en egen sak parallelt med dette planarbeidet.

S øknad om rammetillatelse ble mottatt av Ringerike kommune 23.02.2010. Søknaden ble
sendt til :

Kilemoen vannverk
Fylkesmannen i Buskerud
Buskerud fylkeskommune
Statens vegvesen
Norges vassdrags - og energidirektorat ,

for uttalelse i forhold til tiltaket, s øknad om di spensasjon og behandlingsmåte.

Rammetillatelse ble gitt av Ringerike kommune 26. mars 2010 etter plan - og bygningslovens
§ 95 a, 1. ledd (delegasjonssak nr 114/10, saksnummer 10/470 – 9). Rammetillatelsen ble gitt
på midlertidig dispensasjon fra plankrav, fra reguleringsbestemmelse og fra pbl §70 (ny pbl
lov §29 - 4). Den midlertidige dispensasjonen gjelder frem til ny reguleringsplan for området
er vedtatt. Dette planprogrammet er en del av reguleringsplanprosessen for ovennevnte ”ny
regulerings plan” .

Samtlige igangsettingstillatelser er i løpet av 2010 og 2011 gitt av Ringerike kommune .
Mørtelfabrikken er nå oppført og v entes å bli satt i ordinær drift fra mars 2011 (se foto
nederst på side 7).
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2.4 Krav om konsekvensutredning

For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som
ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet
( Plan - og bygningslovens § 4 - 1 ). Reguleringsplanen skal inneholde en planbeskrivelse
konsekvensu t r e dn in g av planens virkninger for miljø og samfunn.

I Forskrift om konsekvensutredninger (§ 2 bokstav f og vedlegg 1 ) beskrives tiltak som alltid
skal konsekv ensutredes etter forskriften: ”U ttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire
eller andre mass er dersom minst 200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak
omfatter m er enn 2 millioner m3 masse ”.

Planforslaget faller inn under dette kriteriet ved at utvidelsesarealet for uttaksområdet er ca
720 daa og at volumet er anslått til ca 20 mil lioner m3.
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3 PLANFORSLAGET

3.1 Innhold og avgrensning

Figur 3: Kartskisse som viser forslag til planområde

Forslag til planavgrensning er hovedsakelig valgt ut fra avgrensning i kommuneplanens
arealdel (se figur 5) . Reguleringsplanen vil om fatte plankart, reguleringsbestemmelser,
planbeskrivelse med konsekvensutredning og underliggende dokumentasjon i hht fastsatt
planprogram. Med planen følger en risiko og sårbarhetsanalyse.

Planen omfatter driften til Svelviksand og fremtidig uttaksområde, samt bufferområder rundt
uttaksområdet. Planområdet er 950 dekar.
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3.2 Planprinsipper

Etter drøfting er (møter) med Ringerike kommune fremmes forslag til reguleringsplanen som
områderegulering (pbl, §12 - 2 ). Det er gjort avtale med kommunen at Stange Gruppen AS
skal utarbeide forslag til områderegulering og dekke kostnadene med planarbeidet. Det tas
sikte på at planområdet reguleres til følgende hovedformål:

Bebyggelse og anlegg: råstoffutvinning og næringsbebyggelse jfr § 12 - 5
Privat veg
Grønnstruktur

3.3 Tiltak et

Planforslaget vil i sin helhet ligge innenfor areal som er avsatt til formålet i kommuneplanen.

Dagens drift drives mot nord og det tas ut sand ned til ca kote 160. Driften foregår på ett
plan . Det forventes en langsiktig drift på ca 100 år.

Det vil bli utarbeidet en driftsplan som viser etappevis uttak og istandsetting. Driftsplan skal
godkjennes av Direktoratet for m ineralforvaltning som også vil føre tilsyn med driften ihht
Mineralloven .

Atkomst til området vil bli fra eksisterende atkomst fra Foll umveien. Området knytter seg til
hovedvegsystemet via Fv 172 og E1 6.

Tidspunkt for ferdigstillelsen av masseuttak er avhengig av marked (årlig uttaksvolum) for
sandleveranser i området. Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet skal settes i
stand . Det vises til kapittel 7.1 0 om gjennomføring og istandsetting .

3.4 Geologi – ressursenes kvalitet

For å gi kommunene et bedre grunnlagsmateriale i arealplanleggingen og de beste
forutsetningene ved avveininger mot andre verdier knyttet til arealbruken, har N GU startet et
arbeid med å klassifisere forekomstene i Grus - og Pukkdatabasen som meget viktig, viktig,
lite viktig eller ikke vurdert. Forekomster av nasjonal eller regional interesse har fått en
spesiell koding og er klassifisert ut fra kriterier som:

F orekomster av nasjonal interesse:

Forekomster med mulighet for betydelig eksport, også uåpnede.

Forekomster med mulighet for betydelige leveranser til et stort hjemmemarked.

Forekomster med mulighet for oppstart og drift innen et tidsperspektiv på minst 50 år.

Forekomster av regional interesse:

Forekomster med mulighet for l everanser til en større region
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Forekomster med mulighet for leveranse per båt

Forekomster hvor tilsvarende kvalitet eller volum ikke finnes i området.

Forekomster med spesielt god kvalitet til veg - og betongformål.

Forekomsten har en god bergarts - og mi neral sammensetning . Sand og grus fra forekomsten
er spesielt godt egnet til betongformål og som mørteltilslag.

Nedenfor følger utklipp fra NGUs pukk - og grus database. Forekomsten på Kilemoen
rangeres som nasjonalt viktig .

Det foreligger ikke alternative lokaliseringer for masseuttaket.

Figur 4: F ra NGU ’ s grus - og pukkdatabase. Forekomsten på Kilemoen vurderes som nasjonalt viktig.

4 PLANSTATUS

4.1 Regional planstrategi

Fylkesplan for Buskerud 2005 - 2008 er en overordnet plan som skal legge føringer for
fylkeskommunen, staten og kommunene sine handlinger og bruk av virkemidler. Den skal
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først og fremst samordne temaer eller områder som det er politisk enighet om og som krever
handling fra flere forvaltningsnivåer eller etater for å kunne løse.

Fylkesplan en for Buskerud 2005 - 2008 gir ingen dire kte føringer for bergver ksindustrien, men
generelt påpek es at gode rammebetingelser er viktig for næringsutvikling.

4.2 Kommuneplanens arealdel 2007 - 2019

Figur 5: Utsnitt av kommuneplanen for omr åde for masseuttak på Kilemoen. Stiplet linje viser forslag
til planområde.

Områder hvor det drives masseuttak ligger innenfor områder avsatt til nåværende og
fremtidig grustak i kommuneplanens arealdel . Tørrmørtelfabrikken ligger i o mrådet avsatt til
industri.
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4.3 Reguleringspl an

Fig. 6: Utsnitt av reguleringsplan for Nedre Kilemoen . Område for grustak er sirklet inn.

Eiendom 51/13 eies av Stange Eiendom, og er omfattet av reguleringsplanen for Nedre
Kilemoen vedtatt i kommunestyret 29.11.1984. Reguleringsformålene er indu stri, grustak,
jord - og skogbruksområde og veg. Eiendom 51/13 er regulert til grustak. Resten av
planområdet er uregulert.

Dagens dr iftsområde

51/13
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5 HØRING

5.1 Innkomne høringsuttalelser

Det har i høringsperioden kommet inn 1 7 merknader fra 14 ulike parter til forslag til
planprogram. Nedenfor er gitt en oppsummering av uttalelsene med tiltakshavers
kommentar.

Offentlige instanser
Uttalelse fra Datert
Fylkesmannen i Buskerud 13.05.11
Norges vassdrags - og energidirektorat 30.05.11
Jernbaneverket 04.04.11
Statens vegvesen 11.05.11
Mattilsynet 27.05.11
Eiendomsforvaltningen, Ringerike kommune 30.03.11
Eiendomsforvaltningen, Ringerike kommune 23.05.11
Miljørettet helsevern, Ringerike kommune 13.05.11
Direktoratet for mineralforvaltning 28.09.11

Organisasjoner og næringsliv
Uttal else fra Datert
Ringerike O - lag 11.04.11
Ringerike O - lag 24.05.11
Ringerike Idrettsråd 16.05.11
Ringerike Venstre 25.11.11

Private
Uttalelse fra Datert
John Myrvang A.S 31.03.11
Inger Helene Oppen Grundhus og Ellen Oppen 08.05.11
Mary Blikken Grav dahl 27.05.11
Berit Fredriksen og Helge Grønvold 26.05.11

5.1.1 Offentlige instanser

Fylkesmannen i Buskerud Tiltakshavers kommentarer
Det bør fremkomme av planprogrammet at det i
konsekvensutredningen skal gjøres spesielt rede for
forholdet til nasjonale m iljømål, retningslinjer og
bestemmelser, og hvordan planforslaget har tatt hensyn til
disse.

Fylkesmannen anser at forslaget til planprogram i stor
grad sikrer utredninger av de viktigste natur - og
miljømessige forholdene knyttet til våre ansvarsområder.
Det bes om at konsekvensutredningen avklarer om det er
behov for eventuelle oppfølgende undersøkelser før tiltak
kan gjennomføres.
Transport og trafikk
Det bes om at det blir vurdert hvordan planforslaget følger
opp rikspolitiske retningslinjer for samord net areal - og

Tas til etterret ning.
Implementeres i kapittel 6 .

A vklares gjennom planarbeidet.

Spesifiseres i kapittel 7.8 -
transport og trafikk.
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transportplanlegging og hvordan nasjonale føringer knyttet
til klima og energi blir fulgt opp. Det vises til St.meld, nr.
34 (2006 - 2007), Statlig planretningslinje for klima - og
energiplanlegging og kommunens mål i energi - og
klimaplanen for Ringerike.

Landskap, naturmangfold og friluftsliv
Fylkesmannen ber om at videre planarbeid legger stor
vekt på å ivareta landskapsmessige forhold, blant annet
gjennom føringer for utforming av bygninger og inngrep,
etappevis istandsetting og innregulerin g av tilstrekkelige
skjermingssoner.
Fylkesmannen ser det som viktig at planprogrammet
fastsetter at arealer der massene er ferdig tatt ut skal
tilbakeføres til landbruk og at det skal utarbeides driftsplan
som viser etappevis uttak og istandsetting, også er forhold
som må innarbeides i reguleringsplanen.
Det bes også om at Den europeiske
landskapskonvensjonen blir nevnt som en overordnet
føring i kapittel 5 i forslag til planprogram.

Fylkesmannen ber om at planprogrammet angir konkret at
det som en del a v konsekvensutredningen skal gjøres
spesielt rede for hvordan de miljørettslige prinsippene for
offentlig beslutningstaking i §§8 - 12 i naturmangfoldloven
er vurdert og fulgt opp.
Det bes også om at det blir gjort rede for eventuelle
kvartærgeologiske verdi er i området. Deler av Kilemoen -
Hensmoen er tidligere kartlagt som et interessant
kvartærgeologisk område med iskontaktdelta, morenerygg
og dødislandskap.
Fylkesmannen ser positivt på at friluftsliv er foreslått som
et utredningstema.

Forurensning
Fylke smannen viser til at eksisterende støyømfintlig
bebyggelse må sikres tilfredsstillende støyforhold, både ut
fra virksomheten i planområdet og med tanke på
trafikkstøy fra atkomstvei. Konsekvensene av
støybelastning i friluftsområder må også utredes. Det
fo rutsettes at eventuelle støytiltak blir innarbeidet i
planforslaget.

Det bes videre om at det fastsettes vilkår om begrensning
av støv samt driftstider for anlegget.

Det er viktig at det gjennom utredningen skal settes fokus
på grunnvannskilden innenfor plan - og influensområdet.
Fylkesmannen ber også om at forhold knyttet til eventuelt
fare for forurensning av grunnvannet blir belyst.

Barn og unges interesser
Fylkesmannen ber om at forholdet til barn og unges
interesser også blir vurdert i planarbeidet i den grad det
anses som relevant. Stikkord kan være trafikksikkerhet ifm

Implementeres i kapittel 6 om
overordnede føringer.

Reguleringsplanen skal vurdere
etappemessige uttak og
istandsetting , se kap. 7.1 0 . For
grus er det viktig med stor e
områder for å kunne blande
ulike kvaliteter til forbrukerne.

Minerallovens § 43 sikrer
driftsplan og tilsyn med driften.

Den europeiske
landskapskonvensjonen nevnes
som en overordnet i kapittel 5.

§ 8 - 10 implementeres i kapittel
7.3 Naturmiljø, § 11 i forordet
og § 12 i kapittel 7.10
Gjennomføring/istandsetting.

Ivaretas i kapittel 7.4
Naturressurser

Spesifiseres i kapittel 7.6.4

Konsekvensene av
støybelastning i friluftsområder
må utredes og fremkommer av
kap. 7.2.3

Forurensningsforskrifte ns § 30
legges til grunn for vurdering og
tiltak. Spesifiseres i kapittel
7.6.4.

Spesifiseres i kapittel 7.7.4 om
grunnvann.

Tas til etterretning.
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skolevei, bruk av planområdet. Det vises til de rikspolitiske
retningslinjene for barn og unges interesser i
planleggingen.

Norges vassdrags - og energidirektorat Tiltakshavers kommentarer
Tiltak som medfører endringer i grunnv ann eller
overflatevann kan være konsesjonspliktige etter
vannressurslovens §§ 8 og 45, dersom tiltakene kan
medføre skader eller ulemper for allmenne interesser.
NVE kan fastsette at tiltak som er godkjent i
reguleringsplan ikke trenger konsesjon, jf
vann ressurslovens § 20 om samordning. Dette forutsetter
at tiltaket er godt nok beskrevet og at hensynene i
vannressursloven blir ivaretatt. Ved utarbeidelse av
reguleringsplan skal det fremkomme tilstrekkelige
opplysninger til å vurdere virkningene for
grunnv annsmagasin og vassdrag. Gjennom arbeidet må
det klarlegges at tiltaket ikke vil medføre nevneverdige
ulemper for slike allmenne interesser som
vannressursloven skal ivareta, evt at planbestemmelsene
sikrer hensynet til allmenne interesser i nødvendig
utst rekning.
Det må foretas en faglig (hydrologisk) vurdering av
grunnvannsmagasinets kapasitet og eventuelle virkninger
tiltaket vil ha på grunnvannsmagasinet. Det er generelt
viktig at det tidlig settes i gang målinger av
grunnvannsstand i det aktuelle områd et.

Tiltaket medfører ikke endringer
i grunnvann sstanden da det
skal tas ut sand ned til ca kote
160 . Grunnvanns nivået i
brønnområdet er ca kote 147,
og det bør tas høyde for
grunnvannsstigning til kote 150.

Tas til ette r retning.
Implementeres i kapittel 7.7.4

Jernbaneverket Tiltakshavers kommentarer
Jernbaneverket har ingen merknader til planen.

Statens vegvesen Tiltakshavers kommentarer
Tilknytningspunktene på fv. 172 og E 16 har
tilfredsstillende utforming i forhold til den trafik ken som er i
området i dag. Dersom det i forbindelse med planarbeidet
avdekkes behov for utredninger av tilknytningspunktene
på fylkesvegen eller Europavegen, må dette tas inn som
et rekkefølgekrav før planen legges ut til offentlig ettersyn.
En eventuell manglende vurdering av fremtidig
trafikkbelastning, vil kunne føre til innsigelse til planen.

Er ivaretatt i planprogrammet s
kap 7.8 .

Mattilsynet Tiltakshavers kommentarer
Mattilsynet er opptatt av at grunnvannsreservoaret på
Kilemoen bevares og b eskyttes mot alle typer
forurensning, og minner om drikkevannsforskriften § 4
hvor det fremgår at det er forbudt å forurense
vannforsyningssystem.
Gjeldenede klausuleringsbestemmelser for Ringerike
vannverk må overholdes.
Mattilsynet er kjent med at det på går arbeid med å
etablere nye produksjonsbrønner på Kilemoen og at det
derfor gjøres undersøkelser og vurderinger i forhold til om
kildenes tilsigsområde vil endre seg. Dette må hensyntas i

Det vises til ko mmentar til NVEs
merknad samt Fylkesmannens
merknad ang forurensning.

Det legges til grunn en tett
dialog med vannverket.
Planarbeidet berører ikke
eksisterende eller fremtidige
brønner.
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planarbeidet til Svelviksand.
I de tilsendte dokumentene savnes av merking av
brønnene og klausuleringsområdet med soneinndelingen
til Ringerike vannverk.
Mattilsynet påpeker viktigheten av at det etableres rutiner
for å følge opp klausuleringsbestemmelsene for
vannverket, eksisterende og eventuelt endrede, for å
kunne se tte opp nye brønner i produksjon. Hva slags
systemer vil kommunen og vannverkseier utarbeide for å
sikre at ikke masseuttakene går utover det som er
forsvarlig og utover det som kan til l ates, og hvordan vil
disse følges opp til enhver tid?

Dette vil ivaretas i kommunens
planarbeid for vannverket som
ligg er nord for foreslått
uttaksområde.

Eiendomsforvaltningen Tiltakshavers kommentarer
Uttalelse datert 30.03.11: Ringerike kommune opplyser at
de er i forhandlinger med eier av 51/1, Ole Erik Kihle, for
kjøp av grunn til nytt vannbehandlingsanlegg. Områd et
ligger utenfor planområdet. Er det hensiktsmessig å utvide
planen til også å gjelde dette området?

Uttalelse datert 23.05.11 omfatter mulig utvidelse av grunn
til nytt vannbehandlingsanlegg.

Kommunen utarbeider en egen
reguleringsplan for å sikre
vannv erkets interesser.

Miljørettet helsevern Tiltakshavers kommentarer
Miljørettet helsevern imøteser utredningen av tiltakets
virkning på folks helse i forhold til støv, støy og sikkerhet i
henhold til forslag til planprogram.

Støy, støv og sikkerhet e r tema
som inngår i planarbeidet.

Direktoratet for mineralforvaltning Tiltakshavers kommentarer
En utvidelse av dagens masseuttak vil skje
innenfor grensene for området avsatt til fremtidig
råstoffområde i arealplanen. Det omsøkte området
vil være grun nlsget for søknad om driftskonsesjon.
Driftskonsesjon må være innvilget senest ved
utgangen av 2014, jf. Mineralloven § 69 .6.
Samme lovbestemmelse tilsier at driftsplan skal
foreligge for igangværende drift i dagens
masseuttak. Direktoratet for mineralforv altning kan
ikke se at dette kravet er oppfylt.
Istandsetting og sikring etter avsluttet drift
forutsetter en avklaring om etterbruk av området.
Tillatt minimumsdybde for uttaket vil være
bestemmende for driftsplanen og for beregning av
forekomstens teoret iske volum.
I kapittel 7.10 kan man lese at «Mineralloven med
direktoratets tilsyn sikrer naturmangfoldlovens §
12». Direktoratet forutsetter at forholdet til
naturmangfoldloven § 12 i det alt vesentlige er
avklart gjennom planprosessen før drift startes o pp
i området avsatt til fremtidig råstoffområde.
Gjennom direktoratets tilsyn vil det påses at driften
foregår i overenstemmelse med vedtatt
reguleringsplan og godkjent driftsplan.

Driftskonsesjon for det omsøkte
tiltaket oversendes Direktoratet
for minera lforvaltning når
reguleringsplanen er vedtatt.

Driftsplan for igangværende drift
tas opp med direktoratet som
egen sak.

Forholdene er ivaretatt i
planprogrammets kapittel 7.10
og 3.3.

Forholdet til
naturmangfoldlovens § 12 vil i
det alt vesentlige avk lares
gjennom planprosessen.
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5.1.2 Organisasjoner og næringsliv

Ringerike O - lag (ROL) Tiltakshavers kommentarer
Uttalelse 11.04.11:
ROL ber om at konsekvensene for idrett, spesielt
orienteringsidrett, blir omtalt og vurdert som en egen
interesse under kapittel 6 «Viktig e hensyn og
utredningsbehov».

Hele planområdet omfattes av orienteringskartet
Kilemoen - Oppenåsen fra ca 1981, og er etter
Kulturdepartementets forskrift om spillemidler til
idrettsanlegg å regne som idrettsanlegg.
Orienteringskartet er nå under revisjon med sikte på
utgivelse sommeren 2011.

Området har de siste 30 årene vært hyppig brukt til et
bredt spekter av orienteringsaktivitet;
nybegynneropplæring, trening, tur - orientering og
konkurranser (opptil 1000 deltakere). Det nye kartet skal
brukes til 2 - d agers løp i august 2011, og Norges
orienteringsforbund vurderer området som aktuelt for VM
uttakingsløp for seniorer i 2012.

Kilemoen er spesielt attraktivt for orienteringsidrett fordi
den flate moen i kombinasjon med dødisgroper i nord og
det kuperte sk ogsområdet i Oppenåsen i vest gir unike
variasjoner som alt fra orienteringseliten til tur - orientering.
I tillegg til orientering opplyses det at området brukes til
terrengløp og de populære null - løpene. Det er et rikt nett
av gode stier som brukes av mang e både til turgåing og
trening. Stinettet vil fremgå av det nye kartet som
kommunen får tilgang til.

Orienteringsidrettens interesser er i hovedsak
sammenfallende med friluftslivsinteressene, men det bes
om at orienteringsinteressene omtales spesifikt og at
konsekvensene av planene for o - idretten vurderes. ROL
mener det planlagte tiltaket vil ha store negative
konsekvenser for både friluftsliv og o - idrett.

Det stilles krav om avbøtende tiltak dersom tiltaket
gjennomføres. Uttaket bør skje etappevis slik a t inngrep i
nye områder gjøres etappevis. Det må settes krav om
tilbakeføring til friluftsområder etter hvert som uttak
sluttføres på deler av området.
Uttalelse 24.05.11
Det vises til høringsuttalelse datert 10.04.11. Det
vedlegges også utsnitt av foreløp ig utgave av det nye o -
kart Kilemoen - Oppenåsen som viser stinettet på
Kilemoen.

Ivaretas i kapittel 7.2 Nærmiljø
og friluftsliv.

Arealet er avsatt til fremtidig
grustak i kommuneplanens
arealdel.

Krav om avbøtende tiltak ta s inn
i planprogrammet kapittel 7.2.4.
Reguleringsplanprosessen skal
gi svar på hvilke formål ulike
deler av området skal
istandsettes til.
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Ringerike Idrettsråd Tiltakshavers kommentarer
Ringerike Idrettsråd anmoder kommunen å vurdere de
konsekven ser reguleringsplanen kan få for
orienteringsidretten og friluftslivet i kommunen.

Det er gitt spillemidler for orienteringskart for området, og
må derfor ses på som et idrettsanlegg. Det minnes om at
kommunen har gitt tilskudd til kartene og ifølge
best emmelsene for tilskudd fra Kulturdepartementet at
Dersom den fremtidige drift av anlegget er truet, skal
anleggseier uten ugrunnet opphold orientere
departementet om dette. Denne plikten påhviler også
kommunen.

Området er mye brukt, og det er viktig at de t legges
begrensninger slik at uttak skjer etappevis.

Det vises til kommentar til
fylkesmannens merknad ang.
landskap.

Ringerike Venstre Tiltakshavers kommentarer
Avisinnlegg i Ringerike Blad 26.05.11 vedlegges som
høringsuttalelse.
Kilemo en er et kjent og populært rekreasjons - og
friluftsområde for turgåere, mosjonister, hundeklubber og
O - lag. Orienteringslag har godt merkede løyper i området,
og det er holdt stevner med ca 200 deltakere her fra tidlig
på 80 - tallet. De siste 2 - 3 årene har det ikke blitt arrangert
o - løp i dette området da grunneier uttrykte misnøye med
at parkeringen av mange biler i tilknytning til
arrangementet hindret ham i å ferdes med traktor.

Det finnes et rikt nett av stier innenfor planområdet, og det
blir derfor fe il når Stange Eiendom AS bemerker i
saksfremlegget sitt at «Det er ingen skiløyper eller
merkede fotruter innenfor planområdet»

Fortsatt masseuttak i området vil være en viktig nærings -
og inntektskilde for kommunen. Det vil imidlertid også ha
store konse kvenser for landskapsbilde, nærmiljø og
friluftsliv, naturmiljø, fugleliv/fauna og vegetasjon,
kulturminner/miljø, forurensning, støy, støv, grunnvann
osv. Det må stilles spørsmål om hvor mye masser som
kan tas ut, over hvor stort areal, tempo og fremdrift .
Utbygging og planlagte aktiviteter innskrenker arealer og
forringer verdien for friluftsliv, rekerasjon og idrett. Fortsatt
masseuttak må ha som premiss at dette skjer på en
forsvarlig måte. Inngrep og uttak i nye områder må skje
etappevis, og settes i s tand/tilbakeføres til friluftsområde

Arealet er avsatt til fremtidig
grustak i kommuneplanens
arealdel.

Tas til etterretning og rettes i
planprogrammet s kap. 7.2.3 .

Reguleringsplanprosessen skal
gi svar på hvilke formål ulike
deler av området skal
istandsettes til.
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5.1.3 Private

John Myrvang a.s Tiltakshavers kommentarer

John Myrvang har ingen merknader, men opplyser at de
har en avtale om uttak av grus fra grunneier Ole E Kihles
eiendom av 6/9 - 1958, hvor det er startet uttak. Dette
uttak sområdet ligger i nær tilknytning til planområdet.

Tas til etterretning.

Inger Helene Oppen Grundhus og Ellen Oppen Tiltakshavers kommentarer
Det forutsettes at reguleringsplanen ikke på noen måte
innskrenker en fremtidig utnyttelse av gnr 52 bnr 9. de t
bes om at denne forutsetning blir inntatt i planen

Planen vil ikke innskrenke
fremtidig utnyttelse av gnr 52
bnr. 9.

Mary Blikken Gravdahl Tiltakshavers kommentarer
Saksbehandling og forvaltning
Undertegnede finner det beklagelig at det er ulik fremdr ift
for planene rundt masseuttak og vannverket sine arealer,
og at det opereres med separate planer

Berørte interesser innenfor idrett og friluftsliv
Kilemoen er et kjent og populært rekreasjons - og
friluftsområde for turgåere, mosjonister, hundeklubber o g
O - lag. Orienteringslag har godt merkede løyper i området.
Det blir derfor feil når Stange Eiendom AS bemerker i
saksfremlegget sitt at «Det er ingen skiløyper eller
merkede fotruter innenfor planområdet». Punkt 6.2
Nærmiljø og friluftsliv må vies mer pla ss og hensyn i
utredningsprosessen, og gis mulighet til medvirkning hele
veien.
Det må stilles spørsmål om hvor stort areal, hvor mye
masse som kan tas ut, tempo og fremdrift. Fortsatt
masseuttak må ha som premiss at inngrep og uttak i nye
områder skjer e tappevis, og hvor uttak er sluttført, må
området settes i stand/tilbakeføres som friluftsområde.
Planprogram og fremdriftsplan må inneholde både
tidsangivelse for og metode på hvordan uttaksområdet
skal settes i stand igjen.

Dette er en beslutning som
komm unen har tatt.

Tas til etterretning og rettes i
planprogrammet s kap. 7.2.3 .

Arealet er avsatt til fremtidig
grustak i kommuneplanens
arealdel.

Reguleringsplanprosessen skal
gi svar på hvilke formål ulike
deler av området skal
istandsettes til .
Reguleringsplanen skal vise
hvordan uttaksområdet skal
settes i stand.

Berit Fredriksen og Helge Grønvold Tiltakshavers kommentarer

Kilemoen benyttes av mange til rekreasjon og trening fordi
det er sentralt og lett tilgjengelig i forhold til byen.
Kilem oen har utallige stier og merkede løyper på mykt og
skånsomt underlag. Områdereguleringsplan for Kilemoen
midtre vil gradvis forringe et populært turområde og bidra
til at det ødelegges og forsvinner. Eggemoen er likeledes
mye brukt til tilsvarende aktivit eter, og under sterkt press
når det gjelder videre utbygging. Byens befolkning
risikerer derfor å miste to av sine mest brukte områder til
rekreasjon og fysisk aktivitet.

Arealet er avsatt til fremtidig
grustak i kommuneplanens
arealdel.
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5.2 Oppfølging av h øringsuttalelser i planprogram

Det er foreslått en justering av planprogrammet som følge av innkomne merknader.
Justeringene er i form av en utdypning/presisering av allerede eksisterende
utredningstemaer, og inneholder blant annet:

Presisere i kapittel 6 at konsekvensutredningen skal gjøre spesielt rede for forholdet
til nasjonale miljømål, retningslinjer og bestemmelser, og hvordan planforslaget har
tatt hensyn til disse .
Den europeiske landskapskonvensjonen, RPR - SAT, RPR barn og unge, St. meld 34
og kli maplanen for Ringerike blir nevnt som overordnete føringer i kapittel 6.
Spesifisere i tema nærmil jø og friluftsliv (kap. 7.2.4) at området har et rikt stinett og er
mye brukt både til rekreasjon og idrett (orientering). Stille krav om vurdering av
avbøten de tiltak i konsekvensutredningen .
Redegjøre for kvartærgeologiske verdier (kap. 7.4.4)
Det skal gjøres en faglig (hydrologisk) vurdering av grunnvannmagasinets kapasitet
og eventuelle virkninger tiltaket vil ha på grunnvannsmagasinet (kap. 7.7.4)
Presise re at forurensningsforskriftens § 30 legges til grunn for støv (kap. 7.6.4)
Presisere at utredningen på naturmiljø skal dekke naturmangfoldlovens §§ 8 - 10 (kap.
7.3.4)

6 O VERORDN EDE LOVER, FO RSKRI FTER OG RETNI N G SLI N JER
SOM H AR BETYDNI N G FO R PLAN ARBEI DET

I kon sekvensutredningen skal det gjøres rede for forholdet til nasjonale miljømål,
retningslinjer og bestemmelser og hvordan planforslaget har tatt hensyn til disse.

6.1 Lover

Plan - og bygningsloven
Lov om erverv og utvinning av mineralressurser ( mineralloven )
Lo v om kulturminner (kulturminneloven)
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

6.2 Forskrifter

Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Forskrift til mineralloven
Forurensningsforskriften, kapittel 30

6.3 Retningslinje

T - 1442 Retningslinje f or behandling av støy i arealplanlegging
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal - og transportplanlegging
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen
Den europeiske landskapskonvensjonen
St.meld, nr. 34 (2006 - 2007), S tatlig planretningslinje for klima - og energiplanlegging
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Energ i - og klimaplanen for Ringerike

7 VI KTI GE H EN SYN OG U T REDNI N GSBEH OV

7.1 Landskap sbilde

7.1.1 Generelt

Temaet landskapsbilde omhandler estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle
opplevelse (bild e) av omgivelsene, og hvordan de visuelle aspektene ved omgivelsene
endres som følge av et tiltak . Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet
sett fra omgivelsene ; nær - og fjernvirkning.

7.1.2 Metode

Arbeidet blir utført med bakgrunn i bef aring, registreringer, kartmateriale, flyfoto og bilder,
samt annet tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Verdivurdering av landskapet beskrives ut fra
helheten (komposisjonen), om landskapet er vanlig i regionen (i forhold til NI JOS
regionsinndeling) og viktig e strukturerende elementer som er viktige for landskapets
karakter. Omfanget beskriver hvor store endringer tiltaket antas å medføre for
landskapsbildet i de berørte områdene. Omfanget er en kombinasjon av inngrep,
synlighet/fjernvirkning og virkninger av foreslåtte avbøtende tiltak.
Konse kvens for landskapet vil være fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til
referansesituasjonen (som allerede er et stort masseuttak) ut fra å sammenholde verdi og
omfangsvurderingene.

7.1.3 Aktuelle problemstillin ger

Området er i dag preget av sanduttak og industrivirksomhet. For å vurdere nær - og
fjernvirkning bør det undersøkes hvordan tiltaket ser ut fra bestemte standpunkter (E 16 og
Follumveien samt en enkel vurdering av fje rnvirkning fra Haugsbygd /Åsbygda ) . D et skal og
vurder es om deler av området bør settes i stand suksessivt/etter hvert.

7.1.4 Utredningsbehov

Det må utarbeides en landskapsanalyse som viser nær - og fjernvirkning i driftssituasjonen og
ved planlagt etterbruk i henhold til metodikk beskrevet ovenfo r . Mulige avbøtende tiltak skal
beskrives , for eksemp el buffersoner/vegetasjonssoner

7.2 Nærmiljø og friluftsliv

7.2.1 Generelt

Analysen av nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for beboerne i og brukerne
av berørt område. Helse, trivsel, sosia lt liv og mulighet for fysis k aktivitet er viktige aspekter.
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7.2.2 Metode

Relevante forhold knyttet til nærmiljøet og friluftsliv skal dokumenteres ut fra foreliggende
bakgrunnsinformasjon fra offentlige etater, lag, organisasjoner og ressurspersoner, samtaler
med kommune og et utvalg ressurspersoner samt befaring i området. S pesielle orienterings -
og friluftskvaliteter skal kartlegges. Influensområdet for henholdsvis nærmiljø og friluftsliv
skal identifiseres.

7.2.3 Aktuelle problemstillinger

Området benyttes mye i friluftslivssammenheng , og er spesielt attraktivt for orienteringsidrett
fordi den flate moen i kombinasjon med dødisgroper i nord og det kuperte skogsområdet i
Oppenåsen i vest gir unike variasjoner . Det finnes et rikt nett av stier og merkede fotruter
in nenfor planområdet som brukes av mange både til turgåing og trening . Et mindre areal blir
disponibelt til friluftsliv, idrett og orientering etter gjennomføring av tiltak .

Temaet må sees i sammenheng med utredningstema om støy, vibrasjoner og støv.

7.2.4 Utre dningsbehov

Det er behov for å gjøre registreringer med tilhørende analyse. Eventuelle foreninger
og/eller idrettslag kontaktes for å avklare mulig bruk. Avbøtende tiltak må vurderes.

7.3 N aturmiljø

7.3.1 Generelt

Tema naturmiljø omhandler naturgrunnlaget, natur typer og det biologiske mangfoldet knyttet
til de enkelte naturtypene. Kartleggingen skal gjennomføres basert på metodikk fra
Direktoratet for naturforvaltning (DN) for kartleggin g av vilt og biologisk mangfold (DN -
håndbok 11 - 1996, 13 - 1999, 15 - 2001); se ww w.dirnat.no. Kartleggingen fokuserer på spesielt
viktige lokaliteter for biologisk mangfold.

7.3.2 Metode

Eventuelle v iktige områder for biologisk mangfold beskrives, verdivurderes og vurderes opp
mot foreslått arealbruk. Gjennomgang med kvalitetssikring av ek sisterende dokumentasjon
og nye regi streringer i felt gjennomføres. Planens konsekvenser i forhold til biologisk
mangfold belyses. Dette inkluderer p åvirkning av viktige naturtyper og biologisk mangfold.

7.3.3 Aktuelle problemstillinger

Det er ikke registrert n oen prioriterte naturtyper innenfor planområdet på temakart for
naturmiljø i kommunens kartdatabase, men det er behov for mer detaljerte avklaringer. Det
kan være problemstillinger knyttet til omdisponering av naturområder. Området er registrert
som beiteo mråde for elg.
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7.3.4 Utredningsbehov

Det vil gjennomføres en kartlegging av naturverdier i planområdet basert på feltbefaring.
Eksisterende dokumentasjon vil gjennomgås . Det vil være spesiell fokus på eventuelle
leveområder for truede arter. Utredningen skal dekke naturmangfoldlovens §§ 8 - 10.

7.4 Naturressurser

7.4.1 Generelt

Grustaket drives på en ressurs som er viktig for den regionale bygg - og
anleggsvirksomheten. Ressursen brukes også som tilslag i betongproduksjon og
mørtelindustrien .

7.4.2 Metode

Det hentes i nformasj on fra N GU sin database og det benyttes resultater fra tidligere
undersøkelser utført av Svelviksand.

7.4.3 Aktuelle problemstillinger

Vurdere ressursens egnethet som byggemateriale. Området er registrert som en meget viktig
sand - og grusressurs i kommunens kart database.

7.4.4 Utredningsbehov

- Det regionale behovet for sandtak kartlegges
- Ressursens kvalitet og størrelse skal beskrives
- Ressursens varighet basert på årlig uttaksmengde skal beskrives.
- Redegjøre for eventuelle kvartærgeologiske verdier

7.5 Kulturminner og kul turmiljø

7.5.1 Generelt

Buskerud kommune, utviklingsavdelingen har i september/oktober 2010 foretatt arkeologisk
registrering i henhold til kulturminnelovens § 9. Det ble funnet tre automatisk fredete
kulturminner inne n for det foreslåtte planområdet i planprogr ammet. Alle tre funn er
kullgroper. Kullgroper er rester etter kullfremstillingsanlegg som ble brukt i forbindelse med
jernfremstilling og smiing i jernalder og middelalder.
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Fig. 7: Kart - registrering av kulturminner september/oktober 2010

7.5.2 Metode

Metod en som ble valgt for den arkeologiske r egistreringen var overflateregistrering, hvor det
ble gått systematisk over hele planområdet . Dette for å se etter kulturminner som var synlige
på overflaten.

K u lturminner ble målt inn med GPS og fotografert digitalt .

7.5.3 Aktuelle problemstillinger

Kjente kulturminner skal be skrives og kartfestes. Vi suelle og estetiske forhold knyttet til
kulturminner som landskapselementer, samt visuelle aspekter ved kulturlandskapet
vektlegges under temaet landskapsbilde. Det ble funne t tre automatisk fredete kulturminner.
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7.5.4 Utredningsbehov

Arkeologiske registreringer i forhold til kulturminne lovens § 9 ansees for oppfylt. Resultatet
av arbeidet innarbeides i reguleringsplanforslaget. Automatisk fredete kulturminner må
søkes Riksantikva ren om frigivelse.

7.6 Forurensning (støy, støv)

7.6.1 Generelt

Registreringer, støyberegninger og beskrivelse av st øybelastningene fra grustaket gjøres og
vurderes opp mot r etningslinjer for behandling av st øy i arealplanlegging (T - 1442).

7.6.2 M etode

De ulike støykil der kartlegges. Det gjennomføres støyberegninger ut fra Nordisk
Beregningsmetode for industristøy.

7.6.3 Aktuelle problemstillinger

Utvidelse av uttaksområdet fører til lengre levetid for grustaket. Forlenget levetid vil ikke
medføre økt støy (gitt samme prod uksjonsvolum), men støy over flere antall år. Økt varighet
for naboer kan virke sjenerende , men naboene er i hovedsak industrivirksomheter som Asak,
Kolo Veidekke og Unicon.

7.6.4 Utredningsbehov

Det er behov for å utføre støyberegninger for Svelviksand sin totale aktivitet på området
(inklusiv trafikkstøy fra adkomstvei) . Det skal utarbeides støykotekart. Beregningsresultatene
vurderes opp mot retningslinjene i rundskriv T - 1442. Tiltak mot støy skal vurderes og i
nødvendig grad fastsettes i planen. Eventuell e tiltak mot støv skal beskrives.
Forurensningsforskriftens § 30 legges til grunn for støv.

7.7 Grunnvann

7.7.1 Generelt

Nord for planom rådet ligger Kilemoen vannverk. I brønnområdet ligger grunnvannsnivået på
ca kote 147.

7.7.2 Metode

Hente og bruke tilgjengelige opply sninger om g runnvannsressursen. Det forutsettes en
d ialog med vannverket.
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7.7.3 Aktuelle problemstillinger

Området for fremtidig masseuttak grenser til LN F - områder – område for grunnvann. Det
ligger en grunnvannskilde innenfor influensområdet. Fremtidig uttak snivå må avklares i
forhold til grunnvannskilde og grunnvannstand.

7.7.4 Utredningsbehov

Det skal gjøres en faglig (hydrologisk) vurdering av grunnvannmagasinets kapasitet og
eventuelle virkninger tilt aket vil ha på grunnvannsmagasin et . Fremtidig drift vurderes opp mot
ressursens beliggenhet og eventuelle avbøtende tiltak beskrives. Det forutsettes en tett
dialog med vannverket og N VE slik at begges interesser ivaretas. Fare for forurensning
utredes i ROS - analysen.

7.8 Transport og trafikk

7.8.1 Generelt

Omfanget av tr ansport til Svelviksand inkl. tørrmørtelfabrikk beskrives. All trafikk har direk te
tilknytning til Follumveien. Adkomst til E16 er langs Follumveien og Fv 172 .

7.8.2 Metode

Trafikkmengder beskrives og beregnes ut fra Svelviksand sine aktiviteter på området.

7.8.3 Ak tuelle problemstillinger

For grustaket og eksisterende virksomheter vil planforslaget ikke medføre økt trafikk.
T rafikkbildet vil imidlertid vare over vesentlig flere år. Planlagt etablering av tørrmørtelfabrikk
vil generere noe trafikk. Trafikksituasjonen etter at grustaket er avsluttet er det nå ikke
grunnlag for å gi nærmere vurderinger av.

7.8.4 Utredningsbehov

Omfanget av den samlede trafikkgenerering for dagens virksomheter til Svelviksand vil bli
beskrevet. Det skal r edegjøres for evt. vesentlige endring er av dagens trafikk på
tilførselsvegsystemet med beskrivelse av eventuelle avbøtende tiltak . Det skal vurderes
hvordan planforslaget følger opp rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal - og
transportplanlegging og hvordan nasjonale føringer knyttet til klima og energi blir fulgt opp.

7.9 Samfunnsmessige konsekvenser - sysselsetting

7.9.1 Generelt

Det gjøres en enkel vurdering av sysselsetting og bidrag i kommunaløkonomisk
sammenheng.
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7.9.2 Metode

Bruke statistisk oversikt fra Stangegruppen supplert med kommunale (og eventuelle
regionale data).

7.9.3 Aktuelle problemstillinger /utredningsbehov

Vurdere bidrag til fra tiltaket/sysselsetting i forhold til kommunal (og eventuelt regional)
økonomi.

7.1 0 Gjennomføring / istandsetting

Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområd et skal settes i stand . Det skal vurderes
om og hvordan etappevis istandsetting av uttaksområdet kan gjennomføres og eventuelt til
hvilke formål ( blant annet vurdert ut fra driftsmessige/sikkerhetsmessige hensyn ) . Det legges
opp til bred medvirkning. Fril uftslivs - og interesseorganisasjoner samt Ringerike vannverk må
spesielt inkluderes i prosessen med å vurdere hvilke arealer som i ettertid skal istandsettes
og benyttes til de ulike formålene.

Mineralloven sikrer Direktoratet for Mineralforvaltning rette n til å kreve driftsplan for tiltaket
samt føre tilsyn med masseuttaket.

Mineralloven med direktoratets tilsyn sikrer naturmangfoldlovens § 12.
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7.1 1 Fremdrift planprosess

Tabellen viser forslag til framdriftsplan for planprogram og reguleringsplan med
kons ekvensutredning .

20 11 20 12 2013

FASER 1.

kvar tal

2.

kvartal

3.

kvartal

4.

kvartal

1.

kvar tal

2.

kvartal

3.

kvartal

4.

kvartal

1.

kvar tal

P lanprogram

Kunngjøring x

Høring/off. ettersyn x

Bearbeiding av merk n a der , juster ing av planprogram x

Oversendelse endelig planprogram x

Behandling av planprogram (Ringerike kommune) x

Temautredninger

Landskap x x

Nærmiljø og friluftsliv x x

Naturmiljø x x

Kulturmiljø og kult urminner x x

Naturressurser x x

Forurensing (støy, støv) x x

Grunnvann x x

Transport og trafikk x x

Samfunnsmessige konsekvenser - sysselsetting x x

Gjennomføring / istandsetting x x

Regul eringsplan med konsekvensutredning

Planutkast (kart og bestemmelser) x x x

Utarbeiding planforslag med KU x

Kommunal behandling x

Høring/off. ettersyn x

Eventuell revisjon av planforslag x

Behandling av reg ulerings plan m/KU x x
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Til fre mdriftsplanen bemerkes :

- I henhold til forskrift om ”Konsekvensutredninger etter plan - og bygningsloven” § 8
Forelegging av planprogram, siste ledd, skal planprogra m, forelegges Direktoratet for
mineralf orvaltning til uttalelse før fastsetting.

- Temautredninger og planutkast kan påbegynnes parallelt med sluttbehandlingen av
planprogrammet. Planskissen utgjør grunnlag for arbeidet med
konsekvensvurderingene.

- P lanforslag med konsekvensutredning utarbeides og oversendes til Ringerike
kommune.

- Offentlig ettersyn av reguleringsplan med konsekvensutredning kunngjøres.
Kommunen sender planforslaget til aktuelle myndigheter og interesseorganisasjoner
for uttalelse samt legger det ut til offentlig ettersyn. Høri ngsfristen må være minst 6
uker.

- Tiltakshaver bistår med eventuelle supplerende undersøkelser og revisjon av planen
etter høring.

7.1 2 Informasjon og medvirkning

Plan - og bygningsloven (§4 - 1 og §5 - 1 ) setter krav til medvirkning i planprosessen. Også i
he nhold til ”Forskrift om konsekvensutredninger” (§6) skal planprogrammet inneholde en
beskrivelse av opplegg for offentlig informasjon og medvirkning, spesielt i forhold til grupper
som antas å bli særlig berørt.

Grunneiere og naboer i nærområdet til masse uttaket samt hensynet til friluftsliv antas
å være d e sterkest berørte gruppene. Det skal avholdes arbeidsmøte med disse
antatt sterkest berørte gruppene ved utarbeiding av planforslaget.
Det skal være god dialog med vannverket mht til planavgrensing mot nord slik at
nordlig uttaksgrense blir sammenfallende med vannverkets reguleringsplan.
Direkte berørte parter skal informeres dersom fremdriften blir vesentlig forsinket i
forhold til fremdriftsplanen.
Planarbeidet legges til rette for elektronisk present asjon.
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344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak -  

1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 
1. Forslag til områderegulering for Kilemoen sanduttak 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. Ved vedtak av områdereguleringen tas det sikte på å oppheve de deler av 

reguleringsplan nr. 171 Nedre Kilemoen vedtatt 29.08.2002, som overlappes av ny plan.   

 

Sammendrag 
Områderegulering for Kilemoen sanduttak legges nå fram for 1. gangsbehandling. 

Planforslaget består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med 

konsekvensutredning. Planforslaget er i tråd med overordna planer. Planområdet er på 953 

daa og omfatter eksisterende virksomhet og framtidig uttaksområde. Levetiden for uttaket er 

anslått til 150 år. Virksomhetens art tilsier at det er svært viktig å ha et langsiktig perspektiv 

på uttaket. Planforslaget innebærer å ta ut den gjenværende delen av ressursen, men å la 

skråning mot øst forbli urørt. Dette vil skjerme for innsyn til bruddet fra øst, samt dempe 

miljøulemper som støvflukt og støy.  

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

Kilemoen ligger ca. 6 km nordøst for Hønefoss, på vestsiden av Begna. Store deler av 

planområdet består i dag av uttak og virksomheter tilknytta driften. Resten av området 

karakteriseres av en flat furumo. I vest avgrenses planområdet av fv. 172, i øst av skråning 

som skal forbli urørt, og i nord mot skogsområder. Områdene i sør og sørøst er prega av 

industri.  

 

Svelviksand AS har tatt ut sand på Kilemoen siden 1967, og det er i dag 13 ansatte tilknytta 

sandtaket på Kilemoen. Sand- og grusforekomsten har en god bergarts- og 

mineralsammensetning, og er spesielt godt egna til betongformål og som mørteltilslag. 

Kilemoen er en av Østlandets største sandforekomster, og er kategorisert som nasjonalt 

viktig i NGUs grus- og pukk database.  



 

Planforslaget 

Forslag til områderegulering for Kilemoen midtre er mottatt fra Asplan viak AS på vegne av 

Svelviksand. Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart i målestokk 1:1000, merka "1. gangs behandling".  

- Forslag til reguleringsbestemmelser, merka "1. gangs behandling". 

- Planbeskrivelse med konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, 

datert 15.01.2015.  

 

Hensikten med planarbeidet er:  

1. Å sikre sand- og steinressurser samt gi rammer for drift av uttaket.  

2. Ivareta miljø- og samfunnsinteresser.  

3. Sikre gjennomføring av tiltak for å dempe konsekvenser av uttaket.  

 

Planområdet er 953 daa. Uttaksområdet tilsvarer et volum på ca. 28 mill. m
3
 (ca 50 mill 

tonn). Nedre uttaksnivå i reguleringsplanen er kote 145. Med et årlig uttak på 330 000 tonn 

gir dette en levetid på ca. 150 år. Levetiden er anslått ut fra et stipulert årlig uttak, og vil 

derfor være usikker. Svelviksand forventer ikke vesentlig økt uttakshastighet, og antyder 

knapt 10 % mer enn uttaket for 2012.  

 

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold 

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

mot flere gjeldende reguleringsplaner, samt en plan som er under utarbeidelse. Det skal være 

sømløse grenser mot disse. Grunneiere i planområdet er Stange Eiendom AS og Ole Erik 

Kihle.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Størsteparten av området er i dag uregulert. Områdereguleringa berører deler av gjeldende 

reguleringsplan nr. 171 "Nedre Kilemoen", vedtatt 29.11.1984 (vedlegg 6). Det aktuelle 

området er her regulert til industri og grusuttak. Den delen av reguleringsplan 171 som blir 

overlappa vil oppheves ved vedtak av områdereguleringa (jf. vedtak ved oppstart). I tillegg 

grenser planområdet til følgende reguleringsplaner:  

Plan nr og navn Vedtatt Reguleringsformål 

308 Vestsiden pukkverk 15.12.2005 Steinbrudd/masseuttak, parkbelte, 

sivilforsvarsanlegg, landbruk og 

trafikkområder. 

275 Nedre Kilemoen 3 29.08.2002 Industri/lager og trafikkområder.  

226 Nedre Kilemoen, nord 22.11.2004 Grustak, industri, trafikkområder og 

parkbelte.  

354 Ringerike vannverk Under utarbeidelse  

 

Ringerike vannverk 

Nord for planområdet ligger Ringerike vannverk, som er et kommunalt grunnvannsanlegg 

som forsyner ca. 25 000 personer i Hønefoss-området. Reguleringsplan for Ringerike 

vannverk er under utarbeidelse. Det har vært tett dialog med Teknisk forvaltning Utbygging 

i Ringerike kommune, som ansvarlig for Ringerike vannverk. Grunnvann er et eget tema i 

konsekvensutredningen.  

 

Gjennomføring og istandsetting 



Iht. planprogrammet skal ikke reguleringsplanen ta stilling til hva området skal brukes til 

etter at masseuttaket er avsluttet. Bakgrunnen for dette er den lange tidshorisonten (ca. 150 

år). Grunneier og tiltakshaver ønsker at etterbruken blir industriformål.  

 

Uttak vil gjennomføres ved at ressursen tas ut i to nivåer. Høyden på hvert nivå er 30 m. 

Laveste uttaksnivå er på kote 145. Deler av uttaksområdet kan settes i stand under 

driftsfasen. Det er forutsatt at området skal ryddes og at skråningene skal revegeteres med 

stedegen vegetasjon. 

 

Konsekvensutredning 

Tabellen nedenfor viser sentrale temaer i konsekvensutredningen.   

 

Tema Beskrivelse av verdi, omfang og konsekvens 

Landskaps-

bilde 

Samlet vurderes området å ha middels til liten landskapsverdi. Tiltaket 

berører deler av moreneryggen som et viktig landskapselement, men østre 

side av den karakteristiske moreneryggen i øst bevares. Denne ryggen er 

viktig å bevare for å etterlate spor av det kvartærgeologiske landskapet. 

Ryggen fungerer også som en visuell skjermingssone sett fra øst, slik at 

tiltaket ikke blir synlig sett fra bebyggelsen på Hen og Nedre Hen.  

Tiltakets eksponeringsgrad varierer avhengig av avstand og hvor man 

befinner seg i forhold til planområdet. Fra nord er uttaket mindre synlig 

enn fra sør/øst hvor terrenget er høyere.  Eksponeringen mot 

boligområdene i Åsbygda og Haugsbygd vil øke noe fordi de ligger høyere 

i terrenget. Uttaket vil ikke eksponere seg mot E16, fv. 172 eller 

boligområdene på Hen på grunn av skjermende vegetasjon og fordi 

områdene ligger på nivå med, eller lavere enn, selve uttaksområdet. 

Tiltaket vil innebære et ytterligere inngrep i Kilemoen med en senkning av 

terrenget. Etter avbøtende tiltak slik som naturlig revegetering av 

skråningene, vil uttaksområdet bli mindre eksponert mot omgivelsene og 

på sikt gli inn som en naturlig del av den skogkledde åssiden sett fra 

avstand. Oppsummert vil tiltaket få middels negativt omfang for 

landskapsbildet som gir middels til liten negativ konsekvens. 

Nærmiljø og 

friluftsliv 

Planområdet vurderes til å ha middels til stor verdi. Dette begrunnes med 

at deler av planområdet brukes svært ofte/av svært mange og at området er 

særlig godt egnet til friluftsliv, spesielt orienteringsidrett. En del av 

planområdet er imidlertid ikke egnet til friluftslivsaktiviteter (eksisterende 

masseuttak), og dette trekker verdien noe ned. Influensområdet brukes hele 

året til turgåing, trening, orientering, plukking av bær eller sopp og til 

skiturer. Influensområdet vurderes samlet til å ha middels til stor verdi. 

 

Støyberegninger viser at all bebyggelse og mesteparten av influensområdet 

blir liggende utenfor støysonene fra aktivitet tilknyttet sandtaket, og 

støybidraget vil ikke påvirke bruken av området i betydelig grad.  

 

Oppsummert vil tiltaket få stort negativt omfang for friluftsliv i selve 

planområdet da et viktig område for friluftsliv på sikt går tapt. I 

influensområdet vil tiltaket få middels til stort negativt omfang for 

friluftsliv fordi tilgjengelig areal for friluftsliv på Kilemoen gradvis 

reduseres i størrelse, og på sikt vil påvirke bruken av området. Kilemoen 



vil ikke lenger bli like attraktiv for orienteringsidretten. Det finnes arealer 

for friluftsliv i Oppenåsen/Heggen og Rognerud, men her er terrenget 

mindre lettgått og har lavere bruksfrekvens. Konsekvensgraden er vurdert 

som stor negativ i planområdet og middels til stor negativ i 

influensområdet. 

Naturmiljø Konsekvensgraden er vurdert som middels til stor negativ, da en stor andel 

av en C-lokalitet med verdifull sandfuruskog ødelegges av tiltaket. 

Kulturminner  Arkeologisk registrering iht. kulturminnelovens § 9 er gjennomført.  Det 

ble funnet tre automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet 

(kullgroper). Det vil bli søkt om frigivelse av disse.   

Forurensning 

(støy, støv) 

Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall ved 

begge målestasjonene for de måleperiodene som er gjennomført. Basert på 

de utførte støvmålingene forventes det at støvnedfallsproblematikken ikke 

blir betydelig forverret for fremtidig situasjon sammenlignet med dagens 

situasjon.  

 

Eksisterende støyømfintlig bebyggelse blir liggende utenfor de beregnede 

støysonene for LDEN fra Kilemoen sandtak med over 5 dB margin for 

situasjonene som er beregnet. Støysonenes utbredelse fra aktiviteten 

tilknyttet sandtaket er størst mot sør og sørøst der det er åpent og lite 

skjerming fra terreng. Bruddkanten bidrar effektivt til å begrense avgitt 

støy til omgivelsene. Forskjellen mellom dagens situasjon og fremtidig 

sitasjon blir hovedsakelig at de mobile støykildene driftes lenger inn i 

bruddet mot nord, nordvest og nordøst, samt får en lengre transportvei. 

Nærmeste nabo sør for produksjonsområdet vil ha en tilnærmet tilsvarende 

støybelastning for en fremtidig driftssituasjon som for dagens situasjon 

forutsatt at de dominerende stasjonære støykildenes plassering innenfor 

produksjonsområdet beholdes.  

Grunnvann Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres uten å påvirke 

grunnvannsuttaket og den delen av grunnvannsmagasinet som per i dag 

forsyner Ringerike vannverk Kilemoen. Planlagt masseuttak vil ikke 

direkte påvirke grunnvannsmagasinet som ligger innenfor planområdet. 

Indirekte påvirkning omfatter redusert naturlig beskyttelse og noe større og 

raskere grunnvannsfluktuasjoner ved fjerning av det meste av umettet sone. 

Gjenværende beskyttelse er akseptabel og tiltaket bør kunne aksepteres. 

Også endringene i grunnvannsfluktuasjoner bør kunne aksepteres. Denne 

vurderingen er basert på at nedre del av umettet sone og øvre del av 

grunnvannsmagasinet består av sand/finsand med gode 

beskyttelsesegenskaper og begrenset mulighet for uttak av store mengder 

grunnvann. 

 

Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres uten at 

muligheten framtidig uttak av grunnvann innenfor området begrenses 

forutsatt at grunnvannet gis tilstrekkelig beskyttelse i driftsfasen (må 

avklares i egen ROS-analyse).  

Transport og 

trafikk 

Krysset Fv.172-Follummoveien har i dag en biltrafikk på 960 biler ÅDT 

300 biler ÅDT, som gir lav belastning i dag.  Generell trafikkvekst på 28 % 

frem til 2033 gir en beregnet trafikk på 1.230 biler ÅDT og 380 biler ÅDT 

på de to vegene.  Trafikkavviklingen er fortsatt god, og krysset kan ta 



betydelig trafikkvekst. Krysset Rv172-E16 har i dag en biltrafikk på 8.900 

biler ÅDT og 370 biler ÅDT, som gir lav belastning i dag.  Generell 

trafikkvekst på 28 % frem til 2033 gir en beregnet trafikk på 11.400 biler 

ÅDT og 470 biler ÅDT på de to vegene.  Beregnet kapasitetsutnyttelse på 

tilfartene i krysset er fortsatt lav, men forsinkelsen for biler fra Fv.172 øker 

fra 24 sek pr bil til 44 sekunder pr bil.  Med redusert fartsgrense i 

kryssområdet fra dagens 80 km/t til 60 km/t kan forsinkelsen for trafikk fra 

Fv172 reduseres til ca 20 sekunder pr bil. 

Samfunns-

messige 

konsekvenser 

Det er 13 ansatte knyttet til sandtaket på Kilemoen. Selskapet forventer 

ikke vesentlig økt uttakshastighet fra det utvidede uttaksområdet, og antall 

sysselsatte vil neppe øke. Selskapet har en sunn økonomi med overskudd 

på driften og høy egenkapitalandel. Virksomheten gir ikke noe stort bidrag 

til sysselsettingen, men inngår i underskogen av små og mellomstore 

bedrifter som samlet sett gir et stort bidrag til verdiskapningen og 

skatteinntektene i regionen. Det er flere virksomheter i umiddelbar nærhet 

av sandtaket som er direkte avtakere av sandtakets produkter og som drar 

fordel av beliggenheten nær sandforekomsten. Uten fremtidig drift i 

sandtaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å flytte til annen 

beliggenhet i nærheten av et annet sandtak.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 
Planforslaget er i tråd med overordna planer. I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er 

området hovedsakelig avsatt til masseuttak nåværende og masseuttak framtidig. En mindre 

del av planområdet er avsatt til industri, og det er her tørrmørtelfabrikken ligger. Se figur i 

konsekvensutredningen på side 19 (vedlegg 4).   

 

Juridiske forhold  
Mineralloven 

Mineralloven trådte i kraft 01.01.2010, og stiller krav om driftskonsesjon ved samla uttak på 

mer enn 10 000 m
3
 masse. Det har vært en overgangsordning for igangværende drift (pr. 

01.01.2010), hvor fristen for å søke om driftskonsesjon var 01.01.2015. Direktoratet for 

mineralforvaltning er konsesjonsmyndighet.  

 

Tiltakshaver har søkt om driftskonsesjon. Kommunen er uttalepart til konsesjonssøknaden, 

og vil uttale seg om forholdet til plan- og bygningsloven. Kilemoen sanduttak er avklart 

gjeldende kommuneplan, og reguleringsplan er under utarbeidelse. Med bakgrunn i dette 

anbefaler rådmannen at det gis en positiv uttalelse når det blir aktuelt.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av områdereguleringer. Det skal i saken 

fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Bygging av mørtelfabrikk:  



 26.03.2010 fikk Svelviksand rammetillatelse for bygging av mørtelfabrikk innenfor 

planområdet. Dette er en midlertidig dispensasjon som gjelder fram til 

områdereguleringen er vedtatt (delegasjonssak 114/10).  

 Nødvendige igangsettingstillatelser for mørtelfabrikken ble gitt i løpet av 2010 og 

2011. Fabrikken er oppført og har vært i drift fra månedsskiftet mars/april 2011.  

 

Reguleringsplan:  

 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) vedtok 21.03.11 sak 44/11 

oppstart av planarbeidet, samt å legge forlag til planprogram ut til offentlig ettersyn.  

 Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn våren 2011. Det kom inn 

merknader fra 15 ulike parter. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert 

i konsekvensutredningens kapittel 5.1 (vedlegg 4).  

 Planprogrammet ble fastsatt av hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i møte 

31.10.11, sak 114/11 (vedlegg 5).  

 

Framdriften i planarbeidet er forsinka i forhold til framdriftsplanen som er vist i 

planprogrammet kapittel 7.11. Her er det anslått sluttbehandling av planen i 1. kvartal 2013. 

Det er ikke uvanlig at planprosesser tar lenger tid enn det som var antyda ved oppstart av 

planarbeidet.  

 

Politisk 1. gangsbehandling 

Da planforslaget er i tråd med overordna plan og planprogrammet ble fastsatt av 

hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) legges saken fram for 1. 

gangsbehandling i HMA.  

 

Økonomiske forhold 
Planen fremmes som en områderegulering, som er en kommunal plantype. Det vil si at 

kommunen ikke kan ta saksbehandlingsgebyr for planen. Planen utløser trolig ingen 

økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Kapittel 7.12 i planprogrammet beskriver planer for informasjon og medvirkning i 

planprosessen. Det er avholdt et arbeidsmøte med grunneiere, naboer og representanter for 

idrett og friluftsliv i forbindelse med utarbeidelse av planprogram.  

 

Iht. planprogrammet skal det være en god dialog med vannverket når det gjelder 

planavgrensning mot nord, slik at nordlig uttaksgrense blir sammenfallende med 

områdereguleringa for vannverket. Dette er ivaretatt i planforslaget.  

 

Rådmannens vurdering 
Idrett og friluftsliv 

Hovedutfordringene i saken er forholdet til friluftsliv og idrett. Ved oppstart av planarbeidet 

kom det mange innspill som dreide seg om idrett og friluftsliv. Som en følge av dette ble det 

i planprogrammet lagt stor vekt på at forholdet til idrett og friluftsliv skal utredes. 

Medvirkning fra idrett og friluftsliv er spesielt viktig i denne planprosessen. Det er satt krav 

til at representanter fra idrett og friluftsliv skal inkluderes spesielt i prosessen med å komme 

fram til hvilke formål områdene i ettertid skal istandsettes til.  

 



Iht. planprogrammet vil ikke reguleringsplanen ta stilling til hva området skal brukes til etter 

at masseuttaket er avsluttet. Bakgrunnen for dette er den lange tidshorisonten (ca. 150 år). 

Etterbruk må avklares i senere planprosesser.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og 

vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført iht. fastsatt 

planprogram. I konsekvensutredningen er naturmiljø et eget utredningstema, og de 

miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfold loven anses som oppfylt.  

 

Samla vurdering 

Rådmannen er positiv til regulering av uttaksområdet i tråd med kommuneplanens arealdel. 

Områdereguleringen gir et bedre grunnlag for videre drift og senere istandsetting, samt 

konsesjonssøknad etter mineralloven. Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler 

rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 
1.  Oversiktskart med planavgrensning. 

2.  Forslag til plankart, merka "1. gangs behandling".   

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, merka "1. gangs behandling".   

4.  Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 15.01.2015.  

5.  *Planprogrammet, fastsatt 31.10.2011 

 
Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på 

Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 
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Fylkesmannen trekker innsigelsen til planforslaget for Kilemoen sanduttak

Vi viser til brev av 5. desember 2016 hvor Ringerike kommune ber Fylkesmannen om å 
vurdere innsigelsen til planforslaget på nytt.

Fylkesmannen fremmet innsigelse til planforslaget for Kilemoen sanduttak i brev av 29. april 
2015. Bakgrunnen for innsigelsen var at uttaket kom i konflikt med nasjonalt verdifullt 
naturmangfold. Forslag til utvidelse av uttaket ville medføre at en stor del av naturtypen 
sandfuruskog ville gå tapt.

Videre har vi i brev av 1. februar 2016 opprettholdt innsigelsen etter anmodning fra Ringerike 
kommune om å trekke innsigelsen. Vi ba i dette brevet om at uttaket ble redusert i størrelse 
slik at lokaliteten med naturtypen sandfuruskog opprettholdt sin verdi som nasjonalt viktig.

I oversendelsen fra kommunen følger det med et notat fra Asplan Viak, datert 4. april 2016. 
Her går det frem at dersom 70-100 % av lokaliteten med sandfuruskog står igjen, vil verdien 
med stor sannsynlighet ikke endres. Notatet har vært diskutert med Tor Erik Brandrud fra 
NINA, som har vært med på å kartlegge naturtypen i Norge. Det går også frem av notatet at 
formen på uttaksområdet er viktig. Det er en bedre løsning at grensa trekkes lenger mot sør 
enn at det står igjen smale arealer langs kantene som vil kunne bli påvirket av kanteffekter.

I forslaget som er lagt ved oversendelsen er uttaksområdet redusert med 244 daa ved at 
grensen er flyttet lenger mot sør. Dette resulterer i at dagens lokalitet med sandfuruskog blir 
redusert til et areal på ca 805 daa fra dagens størrelse på 1155 daa. Forslag til nytt 
uttaksområde BSM1 i planforslaget for Kilemoen sanduttak sikrer at 70 % av lokaliteten med 
sandfuruskog blir bevart.

Under forutsetning av at denne endringen blir innarbeidet i den endelige planen, trekker 
Fylkesmannen innsigelsen til planforslaget.

Fylkesmannen vil likevel vise til at det er lagt opp til drift ved Kilemoen sanduttak over en 
uvanlig lang tidsperiode, et sted mellom 150-200 år. Ved å redusere tidshorisonten til 30-50 år 
med et uttaksvolum som i dag, på mellom 200 000 og 300 000 tonn masser, vill det være 
mulig å bevare en større del av naturtypen. Fylkesmannen anbefaler derfor at kommunen 
vurderer en kortere tidsperiode og at området reguleres på nytt når denne perioden har utløpt. 
Selv 50 år fram i tid vil være vanskelig å beregne med tanke på markedssituasjonen for 
masseuttaket.

Videre vil vi sterkt anbefale reguleringsformål med tilhørende bestemmelser som sikrer 
naturtypen for påvirkninger som kan redusere verdien. Det vil for eksempel være svært 
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uheldig med hogst i området. Det er mulig å ivareta dette gjennom reguleringsplan med 
tilhørende bestemmelser. Det vil ikke være mulig å hindre hogst i området ved å sette av 
området som LNF-område i kommuneplanen. Det er derfor viktig at naturtypen blir sikret 
gjennom reguleringsplan med tilhørende bestemmelser som hindrer hogst og andre tiltak som 
reduserer verdien av naturtypen.

  

Med hilsen

Bente Nyegaard Fjell
avdelingsdirektør

Eli Kristin Nordsiden
fagsjef
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FORORD

Svelviksand AS, et datterselskap av Stange Gruppen AS, ønsker å sikre areal for fremtidige
sand - og steinressurser som i kommuneplanen er satt av til nåværende og fremtidig
masseuttak. Arealet sikres ved at det fremmes reguleringsplan for eksisterende virksomhet
og fremtidig uttaksområde. Planen fremmes som områderegulering.

Det ble i 2011 utarbeidet forslag til planprogram som beskriver rammer for
reguleringsarbeidet og avklarer hvilke konsekvenser for miljø og samfunn som må utredes.
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble kunngj ort 28. mars 2011, samtidig som
p lanprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn. H ovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning
fastsatte planprogrammet 31 . oktober 2011.

Forslag et til planprogram ble utarbeidet av Asplan Viak AS i sam arbeid med Svelviksan d AS
og Ringerike kommune . Grunneier har også vært involvert i arbeidet.

Asplan Viak AS har vært engasjert av Svelviksand AS for å bistå i arbeidet med
planprogram, reguleringsplan og konsekvensutredning for Kilemoen. Fra Asplan Viak har
følgende medarbeid ere deltatt i plan - og utredningsarbeidet: Hjalmar Tenold
(naturressurser), Tiffany Nygård (friluftsliv og landskap), Jan Martin Ståvi (risiko og
sårbarhet), Lars Erik Furu (samfunnsmessige konsekvenser), Sturle Stenerud (støv og støy),
Per Kraft (grunnvan n), Hans Ola Fritzen (trafikk), Kent André Ringstad (3D - modeller) og Rolf
Rømsvik (kartproduksjon). Kartlegging av automatisk fredede kulturminner er gjennomført av
Buskerud fylkeskommune.

Hjalmar Tenold har vært oppdragsleder og fagansvarlig for regulerin gsarbeidet.

Sandvika, 27. nove m ber 2014

Asplan Viak AS S velviksand AS

Hjalmar Tenold Cecilie Hagby
Oppdragsansvarlig Daglig leder
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S AMMENDRAG

Svelviksand AS tatt ut sand på Kilemoen siden 1967. Sand - og grusforekomsten på
Kilemoen har en god bergarts - og mineralsammensetning. Sand og grus fra forekomsten er
spesielt godt egnet til betongformål og som mørteltilslag.

Forekomsten på Kilemoen rangeres som nasjonalt viktig i NGUs pukk - og grus database.

Hensikten med reguleringsplanen er:

Sikre sand - og grusressurser for Kilemoe n grusuttak samt gi rammer for drift av
masseuttaket
Ivareta miljø - og samfunnsinteresser
Sikre gjennomføring av tiltak for å dempe konsekvenser av uttaket

Uttaksområdet i planforsla get tilsvarer et volum på ca. 17 mill. m3 (ca. 30 mill. tonn).
Planforslag et har et nedre uttaksnivå begrenset til kote 145. Med et årlig uttak på 330 000
tonn gir dette en levetid på ca. 78 år. Levetiden er et anslag ut fra stipulert årlig uttak og vil
derfor være usikker.

Område t er avsatt til nåværende og fremtidig grustak i kommuneplanens arealdel.
Planområdet er i hovedsak uregulert, men deler av arealet er regulert til grustak og industri .

Planforslaget omfatter:
Område for råstoffutvinning (444,2 i BMS1 + 119,6 i BMS2) 563,8 daa
Grønnstruktur - vegetasjonsskjerm 388,7 daa
Totalt areal 95 2,5 daa

Konsekvenser av planen

Landskapsbilde
Samlet vurderes området å ha middels til liten landskapsverdi .

For områdene som blir direkte berørt, vil tiltakets dimensjon være dårlig tilpasset
omgivelsene o g i liten grad være tilpasset linjene i landskapet ve d at de i større grad deler
opp en enhetlig terrengform (furumoen på Kilem oen ).
Tiltaket berører deler av moreneryggen som et viktig landskapselement, men østre side av
den karakteristiske moreneryggen i øst bevares. Denne ryggen er viktig å bevare for å
etterlate spor av det kvartærgeologiske landskapet . Ryggen fungerer også som en visuell
skjermingssone sett fra øst, slik at tiltaket ikke blir synlig sett fra bebyggelsen på Hen og
Nedre Hen.
Tiltakets eksponeringsgrad varierer avhengig av avstand og hvor man befinner seg i forhold
til planområdet. Fra nord er uttaket mindre synlig enn fra sør/øst hvor terrenget er høyere .
Eksponeringen mot boligområdene i Åsbygda og Haugsbygd vil øke noe fordi de ligg er
høyere i terrenget. Uttaket vil ikke eksponere seg mot E16, fv. 172 eller boligområdene på
Hen på grunn av skjermende vegetasjon og fordi områdene ligger på nivå med, eller lavere
enn, selve uttaksområdet.

Tiltaket vil innebære et ytterligere inngrep i Kilemoen med en senkning av terrenget. Etter
avbøtende tiltak slik som naturlig revegetering av skråningene, vil uttaksområdet bli mindre
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eksponert mot omgivelsene og på sikt gli inn som en naturlig del av den skogkledde åssiden
sett fra avstand. Oppsumme rt vil tiltaket få middels negativt omfang for landskapsbildet som
gir middels til liten negativ konsekvens ( -- / - ).

Nærmiljø og friluftsliv
Planområdet vurderes til å ha middels til stor verdi. Dette begrunnes med at deler av
planområdet brukes ofte/av ma nge og at området er særlig godt egnet til friluftsliv, spesielt
orienteringsidrett. En del av planområdet er imidlertid ikke egnet til friluftslivsaktiviteter
(eksisterende masseuttak), og dette trekker verdien noe ned.

Influensområde t brukes hele året t il turgåing, trening, or ientering , plukking av bær eller sopp
og til skiturer. Influensområdet vurderes samlet til å ha middels til stor verdi.
Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall ved målestasjonene.

Oppsummert vil tiltaket få stort negativt omfang for friluftsliv i selve planområdet da et viktig
område for friluftsliv på sikt går tapt. I influensområdet vil tiltaket få middels til stort negativt
omfang for friluftsliv fordi tilgjengelig areal for friluftsliv på Kilemoen gra dvis reduseres i
størrelse, og på sikt vil påvirke bruken av området. Kilemoen vil ikke lenger bli like attraktiv
for orienteringsidretten. Det finnes arealer for friluftsliv i Oppenåsen/Heggen og Rognerud,
men her er terrenget mindre lettgått og har laver e bruksfrekvens. Eggemoen og Hensmoen
er store områder som benyttes til friluftsliv.

Konsekvensgraden er vurdert som stor negativ i planområdet og middels til stor negativ i
influensområdet.

N aturmiljø
Den ubebygde delen av planområdet består hovedsakeli g av tørr furuskog. Løsmassene i
planområdet er dominert av et tykt lag med sand og grus som ble avsatt av en breelv under
siste istid. Området er veldrenert og tørt da løs - massene har en høy porøsitet. Derfor finnes
bare tørketålende vegetasjonstyper i pl anområdet. Tresjiktet domineres av furu men det er
også innslag av gran og bjørk. Karplantefloraen i planområdet består av arter som er
tilpasset næringsfattige og veldrenerte og tørre voksesteder. Blant de vanligste artene er
blåbær, tyttebær, røsslyng, b lokkebær, hårfrytle og krekling. Området har et potensiale,
muligens stort, for til dels sjeldne og truede sopparter. Under befaringen den 5.10.2011 ble
det registrert 29 forskjellige arter - noen truede . Området er et kjent beiteområde for elg.
Fuglelivet i området antas å være typisk for skogsmiljøet i Buskeruds furuskoger med
forekomster av hovedsakelig trivielle arter. Det er ikke kjent hekkeforekomster av truede arter
i dette området.

Det er registrert én naturtypelokalitet; Kalkskog (verdi A ). Sandfur uskog med rik soppflora.
Skogen har trolig et potensiale for flere artsfunn av sopp utover de to rødlisteartene som ble
påvist i forbindelse med konsekvensutredningen (blåfot storpigg, VU og furufåresopp, NT).
Middels verdi.

Sandfuruskogen på Kilemoen er v erdisatt som en svært viktig naturtypelokalitet og området
er vurdert å være noen av de mest verdifulle sandfuruskogene med henhold til
soppforekomster i Ringerike.
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Det foreligger utredning i form av Notat; Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015 . Av
dette notatet fremgår det dersom 70 - 100% av lokaliteten sandfuruskog står igjen, vil verdien
med stor sannsynlighet ikke endres. Notatet har vært diskutert med Tor Erik Brandrud fra
NINA, som har vært med på å kartlegge naturtypen i Norge. Det går også f rem av notatet at
formen på uttaksområdet er viktig. På bakgrunn av dette er det arealformål i
områdereguleringen avsatt til råstoffutvinning er redusert med 244 daa, fra det opprinn elige
planforslaget. Dette resulterer i at dagens lokalitet med sandfurusk og blir redusert til et areal
på ca. 805 daa fra dagens størrelse på 1155 daa. Forslag til nytt uttaksområde BSM1 i
planforslaget for Kilemoen sanduttak sikrer at 70 % av lokaliteten med sandfuruskog blir
bevart.

Tiltakets konsekvens er vurdert som liten n egativ, da 70 % av biologisk verdifull
sandfuruskog ivaretas. D en største andelen av A - lokaliteten med verdifull sandfuruskog
utenfor ligger plan forslaget og vil bestå slik de n er i dag.

N aturressurser

Kulturmiljø og kulturminner
Buskerud fylkeskommune utførte i september/oktober 2010 arkeologisk registrering i henhold
t il kulturminneloven § 9. Det ble da funnet tre automatisk fredete kulturminner i form av
kullgroper innenfor planområdet . Planforslaget er behandlet av Riksantikvaren.
Riksantikvaren har gitt dispen s asjon fra kulturminneloven for tre kullgroper (138743, 138744
og 138745). Dispen s asjon er gitt ute n vilkår om arkeologisk utgravinger av de berørte
kullgropene.

De a utomatisk fredet e k ulturminnene, id 138743 og 138744 er l agt inn i plankart med
henholdsvis hensyns s o n e H730_ 1 og H730_ 2 . I d 138745 er markert i plankartet som
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bestemmels esområde med id og f ølgende tekst er tatt inn i områdereguleringens
bestemmelser:

«Automatisk fredete kulturminner i konflikt med tiltak i planområdet – id 138745, er
markert m ed id i plankartet, og kan fjernes ut e n vilkår om arkeologisk utgraving»

F orurensning (støy, støv)

Støv

Det er registrer t generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall ved begge
målestasjonene for de måleperiodene som er gjennomført. Med unntak av en liten
overskridelse ved målestasjon 1 i mars 2013 er alle målte verdier lavere enn grenseverdien i
forurensningsforskriften, dvs. < 5 g/m2/30d. Boligen Follummoveien 8 er relativt nær
Follummoveien og følgelig utsatt for oppvirvlet støv fra veg en. Enkle tiltak for å begrense
støvnedfall ved boligen kan vurderes innført.

Basert på de utførte støvmålingene forventes det at støvnedfallsproblematikken ikke blir
betydelig forverret for fremtidig situasjon sammenlignet med dagens situasjon. Med
utgangspunkt i den for eslåtte reguleringsplanens avgrensning og uttaksplanen fremgår det at
avstanden mellom nabo og uttaksområdet øker etter hvert som en graver ut masser lenger
inn i området, mot nord, for fremtidig situasjon. Avstand mellom nærmeste bolig og
produksjonsområd et forventes å være nokså lik for dagens situasjon og fremtidig
uttakssituasjon. Måling av støvnedfall kan utføres for å avdekke de faktiske forhold etter
hvert som dette evt. skulle være nødvendig/aktuelt.

Støy

Beregningsresultatene viser at eksisterende støyømfintlig bebyggelse blir liggende utenfor
de beregnede støysonene for LDEN fra Kilemoen sandtak med over 5 dB margin for
situasjonene som er beregnet. Ved svært ugunstige forhold støymessig og utvidet drift inn i
kveldsperioden vil marginen bli mindr e, men beregningsresultatene viser at det ikke er fare
for overskridelse basert på produksjon og aktivitet med dagens maskinpark og driftsrutiner.

Støysonenes utbredelse fra aktiviteten tilknyttet sandtaket er størst mot sør og sørøst der det
er åpent o g lite skjerming fra terreng. Bruddkanten bidrar effektivt til å begrense avgitt støy til
omgivelsene.

Forskjellen mellom dagens situasjon og fremtidig sitasjon blir hovedsakelig at de mobile
støykildene driftes lenger inn i bruddet mot nord, nordvest og nordøst, samt får en lengre
transportvei.

Nærmeste nabo sør for produksjonsområdet vil ha en tilnærmet tilsvarende støybelastning
for en fremtidig driftssituasjon som for dagens situasjon forutsatt at de dominerende
stasjonære støykildenes plassering inn enfor produksjonsområdet beholdes. Reduksjon i
støynivå som følge av at de mobile støykildene driftes lenger inn i bruddområdet blir liten.
Grunnen til dette er at bidrag fra kilder med lavere avgitt støynivå (mobile kilder) enn de
dominerende støykildene blir lite relativt til det totale støybidraget fra produksjonsområdet.
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Logaritmisk summering av to støykilder med eksempelvis 8 dB forskjell i avgitt støynivå gir et
bidrag på 0,6 dB relativt til om kilden som avgir lavest støynivå ikke var i drift.

G runn vann
Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres uten å påvirke
grunnvannsuttaket og den delen av grunnvannsmagasinet som per i dag forsyner Ringerike
vannverk Kilemoen.

Planlagt masseuttak vil ikke direkte påvirke grunnvannsmagasinet som l igger innenfor
planområdet. Indirekte påvirkning omfatter redusert naturlig beskyttelse og noe større og
raskere grunnvannsfluktuasjoner (variasjoner på grunnvannsnivået) ved fjerning av det
meste av umettet sone. Gjenværende beskyttelse er akseptabel og tiltaket bør kunne
aksepteres. Også endringene i grunnvannsfluktuasjoner bør kunne aksepteres. Denne
vurderingen er basert på at nedre del av umettet sone og øvre del av grunnvannsmagasinet
består av sand/finsand med gode beskyttelsesegenskaper og begrense t mulighet for uttak av
store mengder grunnvann.

Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres uten at muligheten framtidig
uttak av grunnvann innenfor området begrenses forutsatt at grunnvannet gis tilstrekkelig
beskyttelse i driftsfasen. Risi ko for forurensing av grunnvannet i driftsperioden må avklares i
egen ROS - analyse.

Det er stor usikkerhet til verdien av grunnvannsforekomsten innenfor planområdet med
hensyn på mulighet for uttak av større mengder grunnvann på en effektiv måte. Det
avgjø rende vil være forekomsten av godt sorterte grove masser og muligheten for etablering
av produksjonsbrønner (filterbrønner).

T ransport og trafikk
Krysset Fv. 172 - Follummoveien har i dag en biltrafikk på 960 biler ÅDT 300 biler ÅDT, som
gir lav belastning i dag. Generell trafikkvekst på 28 % frem til 2033 gir en beregnet trafikk på
1.230 biler ÅDT og 380 biler ÅDT på de to vegene. Trafikkavviklingen er fortsatt god, og
krysset kan ta betydelig trafikkvekst.

Krysset F v . 172 - E16 har i dag en biltrafikk på 8.9 00 biler ÅDT og 370 biler ÅDT, som gir lav
belastning i dag. Generell trafikkvekst på 28 % frem til 2033 gir en beregnet trafikk på
11.400 biler ÅDT og 470 biler ÅDT på de to vegene. Beregnet kapasitetsutnyttelse på
tilfartene i krysset er fortsatt lav, men forsinkelsen for biler fra Fv. 172 øker fra 24 sek pr bil til
44 sekunder pr bil. Med redusert fartsgrense i kryssområdet fra dagens 80 km/t til 60 km/t
kan forsinkelsen for trafikk fra Fv172 reduseres til ca . 20 sekunder pr bil.

S amfunnsmessige konsek venser – sysselsetting
Det er 13 ansatte knyttet til sandtaket på Kilemoen. I tillegg er 5 knyttet til drift av
tørrmørtelfabrikken på selskapets eiendom. Selskapet forventer ikke vesentlig økt
uttakshastighet fra det utvidede uttaksområdet. Det antydes ca . 350 000 tonn per år, knapt
10 prosent mer enn dagens uttak (2012). Dette vil øke antall sysselsatte med 1 årsverk.

Selskapet har en sunn økonomi med overskudd på driften og høy egenkapitalandel.
Selskapet betalte foretaksskatt til staten med 2,3 mill.kr. i 2011 Samlet lønnskostnad var
samme år 14,3 mill.kr. Med fradrag av arbeidsgiveravgift til staten og pensjonskostnader er
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de lokale lønnsutbetalinger fra bedriften ca. 12,1 mill.kr. Av dette må ca. 50 % - 6,1 mill.kr.
antas å gjelde virksomheten på Kilem oen, hvor de fleste ansatte trolig skatter til Ringerike
kommune (og noen til omegnskommunene innenfor pendlingsomlandet). Regional
kommune - og fylkesskatteinntekt kan på det grunnlag beregnes til 1,6 mill.kr. i 2012.

Ca. 20 prosent av de som har ansettels e på Ringerike, pendler fra omkringliggende
kommuner. Når vi også trekker fra fylkeskommunens andel, blir antatt skatteinntekt til
Ringerike kommune ca. 1 mill.kr. Et eventuelt økt uttak med 10 prosent kan gi Ringerike
kommunes skatteinntekter et lite løf t på kanskje ca. 0,5 mill.kr.

I 2011 var det iht. SSB sysselsatt 14 042 personer i Ringerike kommune. Virksomheten gir
således ikke noe stort og betydelig bidrag til sysselsettingen (ca. 0,1 prosent), men inngår i
underskogen av små og mellomstore bedrifte r som samlet sett gir et stort bidrag til
verdiskapningen og skatteinntektene i regionen.

Det er flere virksomheter i umiddelbar nærhet av sandtaket som er direkte avtakere av
sandtakets produkter og som drar fordel av beliggenheten nær sandforekomsten. U ten
fremtidig drift i sandtaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å flytte til annen beliggenhet
i nærheten av et annet sandtak. Vi har ikke kunne tallfeste en slik eventuell tilleggseffekt.

Gjennomføring og istandsetting
Uttaksområdet gjennomføres v ed at ressursen tas ut i to nivåer. Høyden på hvert nivå er 30
meter. Laveste uttaksnivå er på kote 145. Deler av uttaksområdet kan settes i stand under
driftsfasen. Det skal søkes om driftskonsesjon til Direktoratet for mineralforvaltning. Samme
mynd ighet skal føre tilsyn med driften i henhold til utarbeidet driftsplan. Avslutningsplanen,
som er en del av driftskonsesjonen, skal utarbeides i henhold til krav gitt i reguleringsplanen.
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1 B AKGRU N N FOR TILTAKET

1.1 Bakgrunn

Bakgrunn for planarbeidet er beho vet for å sikre fremtidige ressurser for drift av sanduttaket
og sikre råstoff ti l mørtelfabrikken . Sand og grus brukes i all bygge - og anleggsvirksomhet,
samt som tilslag til mørtel og betongproduksjon. Det er av stor betydning for de ulike
aktørene i det lokale og regionale markedet å ha lett tilgang på sand og grus.

Virksomhetens art tilsier at det er svært viktig å ha et langsiktig perspektiv på ressursuttaket.

Figur 1 : Oversiktskart som viser planområdet s beliggenhet
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1.2 Geolog isk ressurs - kvalitet

Et mål i forvaltningen av grus - og pukkforekomstene er å sikre tilgangen til ressursene i
framtida og hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse. For å skille mellom forekomstene, og gi e t faglig grunnlag for kommunens
behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert forekomstene og foretatt en
klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er
klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert.

Forekomsten har en god bergarts - og mineralsammensetning. Sand og grus fra forekomsten
er spesielt godt egnet til betongformål og som mørteltilslag. Forekomsten på Kilemoen
rangeres som nasjonalt viktig av NGU.

Figur 2 : Fra NGU’s grus - og pukkdatabase. Forekomsten på Kilemoen vurderes som nasjonalt viktig.
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2 B ESKRIVELSE AV EKSIST ERENDE VIRKSOM HET

2.1 Svelviksand og Kilemoen grusuttak

Svelviksand AS ble etablert i 1915, og er en betydelig leverandør av sand til bygge - industrien
i Østlandsområdet. Avdelingen på Hønefoss ligger på Kilemoen og er en av Østlandets
største sandforekomster. Sanden er definert som ikke reaktiv og er således svært velegnet til
bruk i betong.

Kilemoen er landets største leverandør av t ørket sand til mørtelindustrien. Andre
anvendelsesområder for sandproduktene (råsand – ikke tørket sand) er til puss - og
murarbeider, oppbygging av golf - og fotballbaner samt støtsand og sandkassesand til
barnehager. I 2009 leverte Svelviksand AS 170 . 000m3. I 2013 leverte Svelviksand 27 8 .000
tonn.

I prosessen med sikting av sanden sorteres det ut singel (stein mindre enn 16 mm). Et
mindre volum stein, større enn 16 mm, knuses også ned til singel. I 2010 utgjorde salget av
utsortert singel og knust stein 28000 tonn. I 2013 leverte utsortert singel og knust stein
50.000 tonn.

Rullestein/elvestein blir sortert ut i ulike fraksjoner og solgt i løs vekt eller i sekker. For 2010
va r tonnasjen på om lag 2300 tonn og i 2013 var leveransen 3000 tonn. Denne delen av
produksjonen er et voksende marked.

Antall årsverk knyttet til virksomheten på Kilemoen grustak, mørtelproduksjonen, er 13
årsverk og 5 i mørtelfabrikken. I tillegg til dette er det mange årsverk (ikke tallfestet , - anslag
5 til10) knyttet til transpor t av varer inn og ut av området. Grustaket generer dessuten
l everanser til annen industri. Området er i hovedsak uregulert.
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Figur 3 : Oversikt over dagens uttaksområde og tilhørende produksjonsenheter og naboer

2.2 Grus - og sandprodukter som byggeråstoffer

Stein har vært, er, og vil være et av de viktigste materialene ved etablering og vedlikehold av
våre samfunnsstrukturer. Bygg eråstoffer av sand, grus og pukk fordeles anslagsvis med ca.
40 % til samferdselsformål, ca. 30 % til betongproduksjon mens den resterende del går til
andre formål (anleggsområder, fundamentering, grøfter, tildekking av rørledninger osv.). De
siste år har det gjennomsnittlige forbruket av byggeråstoffer pr. innbygger ligget på mellom
10 og 12 tonn. Knapphet på sand - o g grusforekomster fører til at en stadig større andel knust
fjell (pukk) må erstatte disse fra ksjonene.
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3 B ESKRIVELSE AV PLAN - / OG INFLUENSOM RÅDE

Figur 4 : Oversiktska rt over planområdet som er omtrentlig angitt med sort stiplet strek . Den fysiske avgrensningen
for influensområdet vil variere for de ulike utredningstemaene i konsekvensutredningen.

Planområdet ligger sø r i Ringerike kommune, ca. 6 km nordøst for Hønefoss på vestsiden av
elv a Begna.

Store deler av planområdet består i dag av grusuttak og virksomheter tilknyttet driften.
Gjenværende deler av plan område t som ikke er berørt av uttaket karakteriseres av en f lat
furumo.

I vest av grenses planområdet av fv. 172, i øst avgrenses planområdet av skråningen ned
mot Begnamoen og i nord avgrenses området av skogsområder. Områdene sør - sørøst for
planområdet er preget av industri. Bedrifter som Asak, Unicon (foreløpig ikke utnyttet) og
Kolo Veidekke er nærmeste naboer.

Influensområdet er områder som vil bli berørt av det planlagte tiltaket, og den fysiske
avgrensningen vil variere for de ulike tema utredning ene i konsekvensutredningen.
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Figur 5 : Flyfoto som viser planens avgrensning
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Figur 6 : Planområdet grenser til eksisterende industriområde i sørøst. Skissen viser e iendomsforhold og bruk av
sentrale omkringliggende områder
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4 F ØRINGER FOR PLAN ARBE IDET

4.1 Overordnede love r, forskrifter og retningslinjer

4.1.1 Lover

Plan - og bygningsloven skal bestemme uttaksvolum og ivareta hensynet til miljø og samfunn.

Lov om erverv og utvinning av mineralressurser ( mineralloven ) sikrer blant annet Direktoratet
for mineralforvaltning retten t il å forlange driftskonsesjon (§ 43) med driftsplan og at
direktoratet skal føre tilsyn med driften. For øvrig sikrer driftskonsesjonen økonomisk
sikkerhet for opprydning og istandsetting samt bergteknisk kompetanse for driften.

Forurensningsloven ivaretar utslipp til luft, jord og vann.

Lov om kulturminner (kulturminneloven) skal ivareta hensynet til kulturminner jf.
undersøkelsesplikten § 9.

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) skal sikre en helhetlig og
samlet vurdering av tiltake ts påvirkning på omgivelsene (§ 8 - 12).

4.1.2 Forskrifter

Forskrift om konsekvensutredninger
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Forskrift til mineralloven omhandler driftskonsesjonen
Forurensningsforskriften, kapittel 30, sikrer miljøoppfølging i drifte n.

4.1.3 Retningslinjer

T - 1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging,
fastsatt ved kgl. r es. a v 26.09.2014
T - 2/08 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges i nteresser i planleggingen
Den europeiske landskapskonvensjonen
St.meld, nr. 34 (2006 - 2007), Statlig planretningslinje for klima - og energiplanlegging
Energi - og klimaplanen for Ringerike
Folkehelsemelding 2012 - 2030, vedtatt av Ringerike kommunestyre 21.02 .2013
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4.2 Regionale planforutsetninger

4.2.1 Regional plan strategi for Buskerud 20 13 - 20 16

Regional planstrategi ble vedtatt av fylkestinget 06.12.2012. Dette er en strategisk plan som
fokuserer på 8 temaområder, blant annet satsingsområder for næringsutvikling. He r er det
planer om å lage en interkommunal utviklingsplan for Ringeriksregionen.

Strategien sier også at det skal utarbeides en regional areal - og transportstrategi i denne
perioden.

Planstrategien for Buskerud gir ingen direkte føringer for bergverksind ustrien, men generelt
påpekes at gode rammebetingelser er viktig for næringsutvikling.

4.3 Kommuneplanens arealdel 2007 - 2019

I kommuneplanen for Ringerike er det aktuelle planområdet avsatt dels til nåværende og
fremtidig masseuttak , dels til industri der tør rmørtelfabrikken ligger. Området nord for
fremtidig uttaksområde er satt av til LNF - område – område for grunnvann.

Figur 7 : Utsnitt av kommuneplanen for område for masseuttak på Kilemoen. Stiplet linje viser planområde t .

LNF - område for grunnvann

Masseuttak - fremtidig

Masseuttak - nåværende

Industri - nåværende
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4.4 Fo rhold til eksisterende reguleringsplaner

Eiendom 51/13 eies av Stange Eiendom, og er omfattet av reguleringsplan 171 Nedre
Kilemoen vedtatt i kommunestyret 29.11.1984. Reguleringsformålene er industri, grustak,
jord - og skogbruksområde og veg. Eiendom 51/1 3 er regulert til grustak. Resten av
planområdet er uregulert. Planområdet grenser til følgende reguleringsplaner:

308 Vestsiden pukkverk, vedtatt 15.12.2005.
275 Nedre Kilemoen 3, vedtatt 29.08.2002.
226 Nedre Kilemoen, nord, vedtatt 22.11.2004.
354 Ri ngerike vannverk på Kilemoen som er under utarbeidelse .
424 Follummoen er under utarbeidelse.

Figur 8 : Utsnitt av reguleringsplan for Nedre Kilemoen. Område for grustak er sirklet inn.
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4.5 Ringerike Vannverk Kilemoen

Nord for plan området ligger Ringerike vannverk Kilemoen som er et kommunalt
grunnvannsanlegg og som forsyner ca. 25 000 personer i Hønefoss og omegn.

Det er utarbeidet en klausuleringsplan med beskyttelsesbestemmelser for influensområdet til
vannverkets produksjonsbrøn ner. Dette er en plan for klausulering som også brukes i
pågående regulering av vannverksområdet. Restriksjoner med hensyn på ulik arealbruk og
aktiviteter er knyttet til fire soner (0 – III) med underinndeling som vist på figuren nedenfor.
Planområdet for sanduttaket på Kilemoen ligger utenfor definert influensområde til Ringerike
vannverk og grenser til sone III i nord.

Figur 9 : Beskyttelsessoner for Ringerike vannverk rundt brønnområder i Dødisgropa og ved Tjorputten (revidert
6.3.2014)
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5 P LANPROSESS OG MEDVIR KNING

5.1 Offentlig ettersyn av planprogram og innkomne merknader

Forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 28.03.11 – 13.05.11 med
utvidet høringsfrist for enkelte parter som ble uteglemt ved første varsling. I løpet av
høringsperioden for planprogrammet ble det mottatt 17 merknader. Nedenfor er en
sammenstilling av disse merknadene med kommentarer fra tiltakshaver.

Offentlige instanser

Fylkesmannen i Buskerud 13.05.11
Norges vassdrags - og energidir ektorat 30.05.11
Jernbaneverket 04.04.11
Statens vegvesen 11.05.11
Mattilsynet 27.05.11
Eiendomsforvaltningen, Ringerike kommune 30.03.11
Eiendomsforvaltningen, Ringerike kommune 23.05.11
Miljørettet helsevern, Ringerike kommune 13.05.11
Direktorat et for mineralforvaltning 28.09.11

Organisasjoner og næringsliv

Ringerike O - lag 11.04.11
Ringerike O - lag 24.05.11
Ringerike Idrettsråd 16.05.11
Ringerike Venstre 25.11.11

Private

John Myrvang A.S 31.03.11
Inger Helene Oppen Grundhus og Ellen Oppen 08.05.11
Mary Blikken Gravdahl 27.05.11
Berit Fredriksen og Helge Grønvold 26.05.11

Offentlige instanser

Fylkesmannen i Buskerud Tiltakshavers kommentarer
Det bør fremkomme av planprogrammet at det i
konsekvensutredningen skal gjøres spesielt rede fo r
forholdet til nasjonale miljømål, retningslinjer og
bestemmelser, og hvordan planforslaget har tatt hensyn til
disse.

Fylkesmannen anser at forslaget til planprogram i stor
grad sikrer utredninger av de viktigste natur - og
miljømessige forholdene knytt et til våre ansvarsområder.
Det bes om at konsekvensutredningen avklarer om det er
behov for eventuelle oppfølgende undersøkelser før tiltak
kan gjennomføres.

Tas til etterretning.
Implement eres i kapittel 6.

Avklares gjennom planarbeidet.
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Transport og trafikk
Det bes om at det blir vurdert hvordan planforslaget følger
opp rikspolitisk e retningslinjer for samordnet areal - og
transportplanlegging og hvordan nasjonale føringer knyttet
til klima og energi blir fulgt opp. Det vises til St.meld, nr.
34 (2006 - 2007), Statlig planretningslinje for klima - og
energiplanlegging og kommunens mål i energi - og
klimaplanen for Ringerike.

Landskap, naturmangfold og friluftsliv
Fylkesmannen ber om at videre planarbeid legger stor
vekt på å ivareta landskapsmessige forhold, blant annet
gjennom føringer for utforming av bygninger og inngrep,
etappevis is tandsetting og innregulering av tilstrekkelige
skjermingssoner.
Fylkesmannen ser det som viktig at planprogrammet
fastsetter at arealer der massene er ferdig tatt ut skal
tilbakeføres til landbruk og at det skal utarbeides driftsplan
som viser etappevis ut tak og istandsetting, også er forhold
som må innarbeides i reguleringsplanen.
Det bes også om at Den europeiske
landskapskonvensjonen blir nevnt som en overordnet
føring i kapittel 5 i forslag til planprogram.

Fylkesmannen ber om at planprogrammet angir konkret at
det som en del av konsekvensutredningen skal gjøres
spesielt rede for hvordan de miljørettslige prinsippene for
offentlig beslutningstaking i §§8 - 12 i naturmangfoldloven
er vurdert og fulgt opp.
Det bes også om at det blir gjort rede for eventue lle
kvartærgeologiske verdier i området. Deler av Kilemoen -
Hensmoen er tidligere kartlagt som et interessant
kvartærgeologisk område med iskontaktdelta, morenerygg
og dødislandskap.
Fylkesmannen ser positivt på at friluftsliv er foreslått som
et utredning stema.

Forurensning
Fylkesmannen viser til at eksisterende støyømfintlig
bebyggelse må sikres tilfredsstillende støyforhold, både ut
fra virksomheten i planområdet og med tanke på
trafikkstøy fra atkomstvei. Konsekvensene av
støybelastning i friluftsområ der må også utredes. Det
forutsettes at eventuelle støytiltak blir innarbeidet i
planforslaget.

Det bes videre om at det fastsettes vilkår om begrensning
av støv samt driftstider for anlegget.

Det er viktig at det gjennom utredningen skal settes fokus
på grunnvannskilden innenfor plan - og influensområdet.
Fylkesmannen ber også om at forhold knyttet til eventuelt
fare for forurensning av grunnvannet blir belyst.

Barn og unges interesser

Spesifiseres i kapittel 7.8 -
transport og trafikk.

Implementeres i kapittel 6 om
overordnede føringer.

Reguleringsplanen skal vurdere
etappemessige uttak og
istandsetting, se kap. 7.10. For
g rus er det viktig med store
områder for å kunne blande
ulike kvaliteter til forbrukerne.

Minerallovens § 43 sikrer
driftsplan og tilsyn med driften.

Den europeiske
landskapskonvensjonen nevnes
som en overordnet i kapittel 5.

§ 8 - 10 implementeres i kapi ttel
7.3 Naturmiljø, § 11 i forordet
og § 12 i kapittel 7.10
Gjennomføring/istandsetting.

Ivaretas i kapittel 7.4
Naturressurser

Spesifiseres i kapittel 7.6.4

Konsekvensene av
støybelastning i friluftsområder
må utredes og fremkommer av
kap. 7.2. 3

Forurensningsforskriftens § 30
legges til grunn for vurdering og
tiltak. Spesifiseres i kapittel
7.6.4.

Spesifiseres i kapittel 7.7.4 om
grunnvann.

Tas til etterretning.
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Fylkesmannen ber om at forholdet til barn og unges
interesser også bl ir vurdert i planarbeidet i den grad det
anses som relevant. Stikkord kan være trafikksikkerhet ifm
skolevei, bruk av planområdet. Det vises til de rikspolitiske
retningslinjene for barn og un ges interesser i
planleggingen.
Norges vassdrags - og energidirektorat Tiltakshavers kommentarer
Tiltak som m edfører endringer i grunnvann eller
overflatevann kan være konsesjonspliktige etter
vannressurslovens §§ 8 og 45, dersom tiltakene kan
medføre skader eller ulemper for allmenne interesser.
NVE kan fastsette at tiltak som er godkjent i
reguleringsplan ikke trenger konsesjon, jf
vannressurslovens § 20 om samordning. Dette forutsetter
at tiltaket er godt nok beskrevet og at hensynene i
vannressursloven blir ivaretatt. Ved utarbeidelse av
reguleringsplan skal det fremkomme tilstrekkelige
opplysninger til å vurd ere virkningene for
grunnvannsmagasin og vassdrag. Gjennom arbeidet må
det klarlegges at tiltaket ikke vil medføre nevneverdige
ulemper for slike allmenne interesser som
vannressursloven skal ivareta, evt at planbestemmelsene
sikrer hensynet til allmenne i nteresser i nødvendig
utstrekning.
Det må foretas en faglig (hydrologisk) vurdering av
grunnvannsmagasinets kapasitet og eventuelle virkninger
tiltaket vil ha på grunnvannsmagasinet. Det er generelt
viktig at det tidlig settes i gang målinger av
grunnvanns stand i det aktuelle området.

Tiltaket medfører ikke endringer
i grunnvannsstanden da det
skal tas ut sand ned til ca kote
160. Grunnvannsnivået i
brønnområdet er ca kote 147,
og det bør tas høyde for
grunnvannsstigning til kote 150.

Tas til et terretning.
Implementeres i kapittel 7.7.4

Jernbaneverket Tiltakshavers kommentarer
Jernbaneverket har ingen merknader til planen.

Statens vegvesen Tiltakshavers kommentarer
Tilknytningspunktene på fv. 172 og E 16 har
tilfredsstillende utforming i f orhold til den trafikken som er i
området i dag. Dersom det i forbindelse med planarbeidet
avdekkes behov for utredninger av tilknytningspunktene
på fylkesvegen eller Europavegen, må dette tas inn som
et rekkefølgekrav før planen legges ut til offentlig et tersyn.
En eventuell manglende vurdering av fremtidig
trafikkbelastning, vil kunne føre til innsigelse til planen.

Er ivaretatt i planprogrammets
kap 7.8.

Mattilsynet Tiltakshavers kommentarer
Mattilsynet er opptatt av at grunnvannsreservoaret på
K ilemoen bevares og beskyttes mot alle typer
forurensning, og minner om drikkevannsforskriften § 4
hvor det fremgår at det er forbudt å forurense
vannforsyningssystem.
Gjeldende klausuleringsbestemmelser for Ringerike
vannverk må overholdes.
Mattilsynet er kjent med at det pågår arbeid med å
etablere nye produksjonsbrønner på Kilemoen og at det
derfor gjøres undersøkelser og vurderinger i forhold til om
kildenes tilsigsområde vil endre seg. Dette må hensyntas i
planarbeidet til Svelviksand.

Det vises til kommentar til NVEs
merknad samt Fylkesmannens
merknad ang forurensning.

Det legges til grunn en tett
dialog med vannverket.
Planarbeidet berører ikke
eksisterende eller fremtidige
brønner.
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I de tilsendte do kumentene savnes avmerking av
brønnene og klausuleringsområdet med soneinndelingen
til Ringerike vannverk.
Mattilsynet påpeker viktigheten av at det etableres rutiner
for å følge opp klausuleringsbestemmelsene for
vannverket, eksisterende og eventuelt endr ede, for å
kunne sette opp nye brønner i produksjon. Hva slags
systemer vil kommunen og vannverkseier utarbeide for å
sikre at ikke masseuttakene går utover det som er
forsvarlig og utover det som kan tillates, og hvordan vil
disse følges opp til enhver ti d?

Dette vil ivaretas i kommunens
planarbeid for vannverket som
ligger nord for foreslått
uttaksområde.

Eiendomsforvaltningen Tiltakshavers kommentarer
Uttalelse datert 30.03.11: Ringerike kommune opplyser at
de er i forhandlinger med eier av 51/1, Ole Erik Kihle, for
kjøp av grunn til nytt vannbehand lingsanlegg. Området
ligger utenfor planområdet. Er det hensiktsmessig å utvide
planen til også å gjelde dette området?

Uttalelse datert 23.05.11 omfatter mulig utvidelse av grunn
til nytt vannbehandlingsanlegg.

Kommunen utarbeider en egen
reguleringsplan for å sikre
vannverkets interesser.

Miljørettet helsevern Tiltakshavers kommentarer
Miljørettet helsevern imøteser utredningen av tiltakets
virkning på folks helse i forhold til støv, støy og sikkerhet i
henhold til forslag til planprogram.

Støy, s tøv og sikkerhet er tema
som inngår i planarbeidet.

Direktoratet for mineralforvaltning Tiltakshavers kommentarer
En utvidelse av dagens masseuttak vil skje
innenfor grensene for området avsatt til fremtidig
råstoffområde i arealplanen. Det omsøkte omr ådet
vil være grunnl a get for søknad om driftskonsesjon.
Driftskonsesjon må være innvilget senest ved
utgangen av 2014, jf. Mineralloven § 69.6.
Samme lovbestemmelse tilsier at driftsplan skal
foreligge for igangværende drift i dagens
masseuttak. Direktorat et for mineralforvaltning kan
ikke se at dette kravet er oppfylt.
Istandsetting og sikring etter avsluttet drift
forutsetter en avklaring om etterbruk av området.
Tillatt minimumsdybde for uttaket vil være
bestemmende for driftsplanen og for beregning av
f orekomstens teoretiske volum.
I kapittel 7.10 kan man lese at «Mineralloven med
direktoratets tilsyn sikrer naturmangfoldlovens §
12». Direktoratet forutsetter at forholdet til
naturmangfoldloven § 12 i det alt vesentlige er
avklart gjennom planprosessen f ør drift startes opp
i området avsatt til fremtidig råstoffområde.
Gjennom direktoratets tilsyn vil det påses at driften
foregår i overenstemmelse med vedtatt
reguleringsplan og godkjent driftsplan.

Driftskonsesjon for det omsøkte
tiltaket oversendes Direk toratet
for mineralforvaltning når
reguleringsplanen er vedtatt.

Driftsplan for igangværende drift
tas opp med direktoratet som
egen sak.

Forholdene er ivaretatt i
planprogrammets kapittel 7.10
og 3.3.

Forholdet til
naturmangfoldlovens § 12 vil i
det alt vesentlige avklares
gjennom planprosessen.
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Organisasjoner og næringsliv

Ringerike O - lag (ROL) Tiltakshavers kommentarer
Uttalelse 11.04.11:
ROL ber om at konsekvensene for idrett, spesielt
orienteringsidrett, blir omtalt og vurdert som en egen
int eresse under kapittel 6 «Viktige hensyn og
utredningsbehov».

Hele planområdet omfattes av orienteringskartet
Kilemoen - Oppenåsen fra ca 1981, og er etter
Kulturdepartementets forskrift om spillemidler til
idrettsanlegg å regne som idrettsanlegg.
Orienteri ngskartet er nå under revisjon med sikte på
utgivelse sommeren 2011.

Området har de siste 30 årene vært hyppig brukt til et
bredt spekter av orienteringsaktivitet;
nybegynneropplæring, trening, tur - orientering og
konkurranser (opptil 1000 deltakere). Det nye kartet skal
brukes til 2 - dagers løp i august 2011, og Norges
orienteringsforbund vurderer området som aktuelt for VM
uttakingsløp for seniorer i 2012.

Kilemoen er spesielt attraktivt for orienteringsidrett fordi
den flate moen i kombinasjon med dødis groper i nord og
det kuperte skogsområdet i Oppenåsen i vest gir unike
variasjoner som alt fra orienteringseliten til tur - orientering.
I tillegg til orientering opplyses det at området brukes til
terrengløp og de populære null - løpene. Det er et rikt nett
a v gode stier som brukes av mange både til turgåing og
trening. Stinettet vil fremgå av det nye kartet som
kommunen får tilgang til.

Orienteringsidrettens interesser er i hovedsak
sammenfallende med friluftslivsinteressene, men det bes
om at orienteringsin teressene omtales spesifikt og at
konsekvensene av planene for o - idretten vurderes. ROL
mener det planlagte tiltaket vil ha store negative
konsekvenser for både friluftsliv og o - idrett.

Det stilles krav om avbøtende tiltak dersom tiltaket
gjennomføres. Ut taket bør skje etappevis slik at inngrep i
nye områder gjøres etappevis. Det må settes krav om
tilbakeføring til friluftsområder etter hvert som uttak
sluttføres på deler av området.
Uttalelse 24.05.11
Det vises til høringsuttalelse datert 10.04.11. Det
ve dlegges også utsnitt av foreløpig utgave av det nye o -
kart Kilemoen - Oppenåsen som viser stinettet på
Kilemoen.

Ivaretas i kapittel 7.2 Nærmiljø
og friluftsliv.

Arealet er avsatt til fremtidig
grustak i kommuneplanens
arealdel.

Krav om avbøtende tiltak tas inn
i planprogrammet kapittel 7.2.4.
Reguleringsplanprosessen skal
gi svar på hvilke formål ulike
deler av området skal
istandsettes til.

R ingerike Idrettsråd Tiltakshavers kommentarer
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Ringerike Idrettsråd anmoder k ommunen å vurdere de
konsekvenser reguleringsplanen kan få for
orienteringsidretten og friluftslivet i kommunen.
Det er gitt spillemidler for orienteringskart for området, og
må derfor ses på som et idrettsanlegg. Det minnes om at
kommunen har gitt tilsku dd til kartene og ifølge
bestemmelsene for tilskudd fra Kulturdepartementet at
Dersom den fremtidige drift av anlegget er truet, skal
anleggseier uten ugrunnet opphold orientere
departementet om dette. Denne plikten påhviler også
kommunen.
Området er mye b rukt, og det er viktig at det legges
begrensninger slik at uttak skjer etappevis.

Det vises til kommentar til
fylkesmannens merknad ang.
landskap.

Ringerike Venstre Tiltakshavers kommentarer
Avisinnlegg i Ringerike Blad 26.05.11 vedlegges som
h øringsuttalelse.
Kilemoen er et kjent og populært rekreasjons - og
friluftsområde for turgåere, mosjonister, hundeklubber og
O - lag. Orienteringslag har godt merkede løyper i området,
og det er holdt stevner med ca 200 deltakere her fra tidlig
på 80 - tallet. De siste 2 - 3 årene har det ikke blitt arrangert
o - løp i dette området da grunneier uttrykte misnøye med
at parkeringen av mange biler i tilknytning til
arrangementet hindret ham i å ferdes med traktor.

Det finnes et rikt nett av stier innenfor planområdet , og det
blir derfor feil når Stange Eiendom AS bemerker i
saksfremlegget sitt at «Det er ingen skiløyper eller
merkede fotruter innenfor planområdet»

Fortsatt masseuttak i området vil være en viktig nærings -
og inntektskilde for kommunen. Det vil imidler tid også ha
store konsekvenser for landskapsbilde, nærmiljø og
friluftsliv, naturmiljø, fugleliv/fauna og vegetasjon,
kulturminner/miljø, forurensning, støy, støv, grunnvann
osv. Det må stilles spørsmål om hvor mye masser som
kan tas ut, over hvor stort ar eal, tempo og fremdrift.
Utbygging og planlagte aktiviteter innskrenker arealer og
forringer verdien for friluftsliv, rek r easjon og idrett. Fortsatt
masseuttak må ha som premiss at dette skjer på en
forsvarlig måte. Inngrep og uttak i nye områder må skje
e tappevis, og settes i stand/tilbakeføres til friluftsområde

Arealet er avsatt til fremtidig
grustak i kommuneplanens
arealdel.

Tas til etterretning og rettes i
planprogrammets kap. 7.2.3.

Reguleringsplanprosessen skal
gi svar på hvilke formål ulike
deler av området skal
istandsettes til.

Private

John Myrvang a.s Tiltakshavers kommentarer
John Myrvang har ingen merknader, men opplyser at de
har en avtale om uttak av grus fra grunneier Ole E Kihles
eiendom av 6/9 - 1958, hvor det er star tet uttak. Dette
uttaksområdet ligger i nær tilknytning til planområdet.

Tas til etterretning.

Inger Helene Oppen Gundhus og Ellen Oppen Tiltakshavers kommentarer
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Det forutsettes at reguleringsplanen ikke på noen måte
innskrenker en fremtidig utnyttelse av gnr 52 bnr 9. det
bes om at denne forutsetning blir inntatt i planen

Planen vil ikke innskrenke
fremtidig utnyttelse av gnr 52
bnr. 9.

Mary Blikken Gravdahl Tiltakshavers kommentarer
Saksbehandling og forvaltning
Undertegnede finner det beklagelig at det er ulik fremdrift
for planene rundt masseuttak og vannverket sine arealer,
og at det opereres med separate planer

Berørte interesser innenfor idrett og friluftsliv
Kilemoen er et kjent og populært rekreasjons - og
friluftsområde for turgåere, mosjonist er, hundeklubber og
O - lag. Orienteringslag har godt merkede løyper i området.
Det blir derfor feil når Stange Eiendom AS bemerker i
saksfremlegget sitt at «Det er ingen skiløyper eller
merkede fotruter innenfor planområdet». Punkt 6.2
Nærmiljø og friluftsl iv må vies mer plass og hensyn i
utredningsprosessen, og gis mulighet til medvirkning hele
veien.
Det må stilles spørsmål om hvor stort areal, hvor mye
masse som kan tas ut, tempo og fremdrift. Fortsatt
masseuttak må ha som premiss at inngrep og uttak i n ye
områder skjer etappevis, og hvor uttak er sluttført, må
området settes i stand/tilbakeføres som friluftsområde.
Planprogram og fremdriftsplan må inneholde både
tidsangivelse for og metode på hvordan uttaksområdet
skal settes i stand igjen.

Dette er en b eslutning som
kommunen har tatt.

Tas til etterretning og rettes i
planprogrammets kap. 7.2.3.

Arealet er avsatt til fremtidig
grustak i kommuneplanens
arealdel.

Reguleringsplanprosessen skal
gi svar på hvilke formål ulike
deler av området skal
i standsettes til.
Reguleringsplanen skal vise
hvordan uttaksområdet skal
settes i stand.

Berit Fredriksen og Helge Grønvold Tiltakshavers kommentarer
Kilemoen benyttes av mange til rekreasjon og trening fordi
det er sentralt og lett tilgjengelig i forhold til byen.
Kilemoen har utallige stier og merkede løyper på mykt og
skånsomt underlag. Områdereguleringsplan for Kilemoen
midtre vil gradvis forringe et populært turområde og bidra
til at det ødelegges og forsvinner. Eggemoen er likeledes
mye brukt til til svarende aktiviteter, og under sterkt press
når det gjelder videre utbygging. Byens befolkning
risikerer derfor å miste to av sine mest brukte områder til
rekreasjon og fysisk aktivitet.

Arealet er avsatt til fremtidig
grustak i kommuneplanens
arealdel.

5.1.1 Fastsetting av planprogrammet og oppfølgende medvirkningsmøte

Planprogrammet ble fastsatt av hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning den 31 .1 0 .2011 ,
sak 114/11 . Allmennheten, naboer og berørte parter ble invitert til et orienteringsmøte 19.
mars 2012 . Fra Ringerike kommune - planavdelingen møtte to representanter, fra
Svelviksand AS og Asplan Viak AS (plankonsulent) møtte 6 personer og øvrige fremmøtte
var 12 personer. Det ble orientert om eksisterende drift av sandtaket, status i planprosessen
samt e n orientering fra Ringerike vannverk. Fra de fremmøtte var det fokus på om det var
mulig med etappevis drift (unngå å «åpne» større område enn nødvendig), etappevis
istandsetting samt at det var viktig å opprettholde muligheter for friluftsliv.
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5.2 Offentlig ettersyn av forslag til områderegulering Kilemoen
sanduttak og innkomne merknader

Forslag til områderegulering ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 11.03.15 - 04.05.15. I
løpet av høringsperioden ble det mottatt 10 merknader. Nedenfor er en samme nstilling av
disse merknadene med kommentarer fra tiltakshaver.

Offentlige instanser

Buskerud fylkeskommune 20.04.15
Fylkesmannen i Buskerud 29.04.15
Fylkesmannen i Buskerud – uttalelse til søknad omdriftskonsesjon 25.03.15
Jernbaneverket 23.03.15
Ring erike kommune, Teknisk forvaltning avd. utbygging 23.03.15
Direktoratet for mineralforvaltning 05.05.15

Organisasjoner og næringsliv

Norges Miljøvernforbund 29.04.15
Ringerike Idrettsråd 05.05.15
Ringerike Venstre 04.05.15

Private

Hansen og Enerhau g Ikke datert

Offentlige instanser

Buskerud Fylkeskommune Tiltakshavers kommentarer

De tre registerter automatiske fredete kulturminnene
(kullgroper) er frigitt av Riksantikvaren uten vilkår.

Følgende tekst tas inn i reguleringsbestemmelsene:

Automa tisk fredete kulturminner i konflikt med tiltak i
planområdet – ID 138743, 138744 og 138745, som
er markert som bestemmelsesområde #1, #2, #3 i
plankartet, kan fjernes uten vilkår om arkeologisk
utgraving.

Tekst tas inn som
reguleringsbestemmelse

Fylkesm annen i Buskerud Tiltakshavers kommentarer

1. Støv: Vanningsanlegg alene ikke tilstrekkelig.
Mener at etablering av vegetasjon er viktig
supplerende tiltak mot støvflukt.

1. Vegetasjon etableres der
det er mulig med tanke på
driftsareal og eventuelt
etapper

2. Opprettholder
planforslaget
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2. Etappevis istandsetting av uttaksområdet (ikke
bare skråninger) og vegetasjonsetablerin g.
Sikres med reguleringsbestemmelse.

3. Anbefaler kommunen om å fastsette driftstider
i reguleringsbestemmelse.

4. Området er mye brukt til friluftsliv/orientering.
Kommunen må avveie næringsinteresser opp
mot friluftsinteressene.
Rekkefølgebestemmelse om et ablering av ny
tursti nord for planområdet

5. FM har innsigelse til planforslaget på grunn av
nasjonalt verdifullt (verdi A) naturmangfold –
sandfuruskog. Naturtypelokalitet – kalkskog av
nasjonal verdi (A). Mest verdifull og intakte på
Ringerike. Har kalkrik e løs - masser og
forekomst av flere krevende rødlistede
sandfuruskogsarter. Konflikt med nasjonale
naturverdier. Mener et redusert uttaksområde
likevel kan åpne for videre sanduttak.

6. Konsekvens for kvartærgeologisk verdi burde
komme tydeligere frem (Natur mangfoldloven)

7. Ønsker dialog om reduksjon av uttaksområdet.

3. Døgnkontinuerlig drift av
sandtørke til mating
tørrmørtelfabrikk.
Hovedanlegg med knuser
driftes ikke på natt. Salg
av sand døgnkontinuerlig.

4. Avhengig av det endelige
uttaksarealet og må
vurderes i sammenheng
med det. Nord for
planområdet kan
eksisterende sti(er)
benyttes.

5. I planbeskrivelsen er
kalkskog nevnt.
Ytterligere undersøkelser
konkluderer med at det
ikke er kalkskog i
planområdet. Rett
betegnelse er
sandfuruskog. Vurdere
mindre uttaksareal.
Foreslår at en eventuell
reduksjon gjøres i dialog
med NINA v/T E Brandrud
(tlf 90894492).

6. Mo i nordlig retning og
rygg mot Begna og
indu striområde blir bevart.

7. Følges opp.

Fylkesmannen i Buskerud – uttalelse til søknad om
driftskonsesjon

Tiltakshavers kommentarer

1. Støv. Påpeker at det er utfordringer knyttet til
støv fra åpne sandarealer, lagerområder og
transportarealer. Merker seg a t hele arealet
blir åpent før istandsetting påbegynnes. Mener
tiltak bør beskrives bedre.

2. Støvmålinger som følge av tilsyn 31. mai
2012. Merker at støvmålinger nå er
gjennomført. Alle målinger bortsett fra én
overholdt kravene. Overskridelsen antas å
sky ldes støv fra offentlig veg. Mener at
søstervirksomhet på Hurum viser at støv er et
problem fra åpne sandarealer, men poengterer
at de klimatiske forhold kan være annerledes
( trolig mer gunstig, anmerkning HT ).

3. Har ikke innvendinger mot at driftskonsesjon
gis. Usikkerhet om hva som håndteres i
reguleringsplan eller driftskonsesjon. Kapittel

1. Sees i sammenheng med
kommentarene til
planforslaget.

2. Anser at støv ikke vil
ove rstige krav i
forurensningsforskrift kap
30. Mer ugunstig klima
(vind og topografi) på
Hurum.

3. Reguleringsplan blir
bestemmende for
konsesjonsområdet.
Forurensningsforskrift
følges
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30 i forurensningsforskrift gjelder uavhengig av
driftskonsesjon og reguleringsplan.

Jernbaneverket Tiltakshavers kommentarer
Ingen merknader til planfors laget

Ringerike kommune, Teknisk forvaltning, avd.
utbygging

Tiltakshavers kommentarer

1 . Områdereguleringen er tilpasset forslaget til
områderegulering for Ringerike vannverk.
Hensynssoner er ivaretatt.

2. I hensynssone II B er det regnet med en
normal grunnvannstand på kote 1 47.
Områdeplanen forutsetter uttak ned til kote
1 45. Bemerker at det bør være en umettet
sone på 2 - 3 meter under bunn uttak.

3. Det spørres om driftskonsesjonen stiller krav
om registrering, rapportering og oppfølging
ved eventuelle utslipp til grunnen?

4. Det bør vurderes om reguleringsplanen skal
angi etterbruk av området eller alternativ ny
etter avslutning av tiltaket.

1 . Ikke i konflikt med
planforslaget.

2. Ivaretas i planforslaget.

3. Driftskonsesjon tar ikke
stilling til eventuelle
u tslipp. Sikres av
fylkesmannen i § 30 i
forurensningsforskriften.

4. Fordi tiltaket har lang
varighet bør etterbruk tas
stilling til senere, i første
omgang i kommuneplan,
dernest ny
reguleringsplan.

Direktoratet for mineralforvaltning Tiltakshavers komm entarer

Direktoratet sin oppfatning er at planforslaget har en
hensiktsmessig utforming. Planen legger til rette for
god utnytting av forekomsten og gir tilstrekkelig
fleksibilitet med tanke på drift av masseuttaket.
Direktoratet viser til informasjon om mineralloven
med tilhørende forskrifter på sin hjemmeside.

Bra

Organisasjoner og næringsliv

Norges Miljøvernforbund Tiltakshavers kommentarer

1 . Usikkerhet i planforslaget som gjør at føre - var -
prinsippet bør sikre grunnvannsmagasinet slik
det er i dag .

2. Mener Ringerike kommune bør oppmuntre til
mindre bruk av sand/grus.

1 . Ringerike kommune
v/vannverket har ikke
innvendigenger til
planforslaget.

2. -
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3. Uttaket svekker grunnvannsbeskyttelsen og er
derfor i strid med vanndirektivet.

4. Nord for planområdet ligger det kommunale
Ringerike vannverk – Kilemoen som forsyner
25000 personer. Med en flerdobling av
innbyggere er det behov for store mengder
grunnvann og NM mener tiltaket ikke er
bærekraftig og er i konflikt med kommunens
egen plan om befolkningsvekst.

5. NM mener behovet for drikkevann er viktigere
enn tilgang på byggeråstoff. Det forv entes at
planområde og uttaksdybde reduseres
betraktelig.

3. Tiltaket vil ikke svekke
grunnvannsmagasinet
sin kvalitet eller
kapasitet.

4. Den videre dialog med
FM vil fastsette
større lsen/volum på
uttaksområdet.

Ringerike Idrettsråd Tiltakshavers kommentarer

1. Påpeker at området er mye brukt til friluftsliv og
konkurranse. Det siste er ikke nevnt i KU.

2. Fremhever viktigheten av å finne
erstatningsarealer. Hensmoen og Hovsenga
står i fa re for å bli utbygd?

3. Ringerike Idrettsråd står på prioritert liste for
spillemidler i forbindelse med forestående NM
(spillemidlene godkjent av Ringerike kommune
4. jan 2014). Hevder at dersom regulering blir
«gjennomført» må spillemiddeltilskuddet på
127 .000, - tilbakebetales. Det er et urimelig krav
for klubben.

Tiltakshaver av den
oppfatning at et vedtak av
områdeplanen ikke vil være
til hinder for å gjennomføre
NM

Ringerike Venstre Tiltakshavers kommentarer

1. Merknaden handler i hovedsak om beskyttels e
av grunnvannsmagasinet.
Grunnvannsressursen vurderes til å være
viktigere og å ha mye større verdi en sand og
grus ressursen. Beskyttelsen av grunnvannet er
derfor svært viktig.

2. Ønsker at planområdet og uttaksdybde
reduseres.

3. For mange usikkerhetsmoment er som angår
grunnvannsressursen. I strid med «føre - var»
prinsipp

4. Grusen er viktig beskyttelse for grunnvann og
mener at gjenstående overdekning av umettet
sone er for lite.

Det vises til kommentarene
som er skrevet til
Miljøvernforbundet sin
merknad.
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Privat

Hansen og Enerhaug Tiltakshavers kommentarer
1. Merknaden er fra tre jenter på 11 og 14 år som

«elsker» å løpe og å gå turer på Kilemoen. De
skriver at mange har vokst opp med Kilemoen
som et frilufts - og fritidssted som de har brukt
mye.

2. Hvert år arrangeres «Hank Williams minneløp»
på 5 km, opp mot 200 deltakere. (mosjonsløp,
inntekter går til lokale samfunnsnyttige formål)

3. Bør ikke gjøre Kilemoen om til en «diger
sandkasse»

4. Påpeker at det er rådyr, elg og fugler.
5. Ønsker at fremtidige generasjone r skal få

oppleve Kilemoen slik den er i dag.

Kilemoen som friluftsområde
vil kunne oppleves og
brukes som friluftsområde
også i fremtiden. Det er en
avgrenset del av Kilemoen
som, etter lang tid, vil bli
benyttet som sanduttak.
Friluftsliv vil kunne
op prettholdes selv om det
blir på et redusert areal
sammenliknet med dagens
situasjon.

5.3 Behandling etter m ineralloven

Tiltakshaver har søkt Direktoratet for mineralforvaltning om driftskonsesjon i henhold til
mineralloven. I denne sammenheng vises til på g ående arbeid med reguleringsplanen og
den vedtatte kommuneplanen. Det er Direktoratet for mineralforvaltning som gir konsesjon
og vil ha ansvar for tilsyn med virksomheten .

6 B ESKRIVELSE AV PLANFO RSLAGET

6.1 Generelt

Planforslagets formål er primært å sikre sa nd og grusressurser til Østlands regionen . Forslag
til reguleringspl an fremmes som områderegulering (pbl. §12 - 2). Det er gjort avtale med
Ringerike kommune at S velviksand AS skal utarbeide forslag til områderegulering og dekk e
kostnadene med planarbeidet.

Planforslaget vil i sin helhet ligge innenfor areal som er avsatt til formålet i kommuneplanen.
P lanforslaget gir mulighet for å ta ut ca. 17 mill. m3 masser . Det forventes en langsiktig drift
på ca . 78 år gitt et årlig uttaksvolum på 330 000 tonn (dagens tonnasje) .

6.2 Hovedgrep

Planforslaget innebærer å ta ut den gjenværende del av grusressursen, men å la ryggen mot
Begnamoen i vest forbli urørt. Denne ryggen vil skjerme for innsyn til bruddet fra øst, og også
dempe miljøulemper som støvf lukt og støy. Det etableres en 3 0 meters inngrepsgrense mot
fv. 172 i vest.

Uttaket drives som hovedprinsipp nord over ned til kote 160. For å finne riktig gradering er det
imidlertid aktuelt å gå dypere enn kote 160 i noen områder. Deretter går uttaksretningen mot
sør, og d et tas ut sand ned til kote 145 frem til dagens uttaksområde (driftsområde på
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illustrasjonen nedenfor) . Dagens uttaksområde beholdes på nåværende nivå ( kote 160 ) og
skal benyttes som driftsområde som i dag, og med virksomheter knyttet til sand som råvare .

Figur 10 : Hovedprinsipp for driften. Det tas ut sand nordover ned til kote 160 (etappe 1 og 2). Deretter tas det ut
sand sørover ned til kote 145 (etappe 3).

Etappe 1 gir ca. 6,7 mill . m3 sand so m tilsvarer en levetid på ca. 31 år gitt et årlig utta k på
330 000 tonn . Etappe 2 , med et volum på 5,3 mill . m3, har en levetid på ca. 24 år gitt samme
årlige uttaksvolum, mens etappe 3 gir. ca. 5,2 mill . m3 sand so m tilsvarer en levetid på ca. 24
år.

Den sentrale delen av området vil stå igjen som en 250 dekar stor slette på kote 145. I
henhold til planprogrammet , og på grunn av den lange tidshorisonten med drift av sand - og
grustaket (ca. 80 år ), tas det ikke stilling til etterbruk i planforslaget . Det er imidlertid forutsatt
at området skal ryddes og at skråningene skal revegeteres med stedegen vegetasjon. Både
grunneier og tiltakshaver ønsker i dag at etterbruken blir industriformål. Det er e n lang
tidshorisont med dagens arealbruk før etterbruken kan fastsettes ved ny planbehandling i
både kommuneplan og etterfølgende ny reguleringsplan.

Sand som byggeråstoff forutsetter bestemte krav til fordeling av kornstørrelse. På grunn av
at det er for skjellig kornstørrelser i ulike deler av morenen, må man ta ut sand i ulike felt
samtidig. De ulike fraksjonene sorteres og blandes i et blandeverk sentralt i anlegget. På
grunn av dette, vil det som i dag bli parallelt uttak både østover og vestover i anl egget , samt
at området vil ha varierende uttaksdybde (dog ikke dypere enn kote 145) .
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Forslag til reguleringsplan for Kilemoen grustak

6.2.1 Adkomstløsninger

Atkomst til området vil bli fra eksisterende atkomst fra Follummoveien (kommunal veg) .
Området knytte r seg til hove dvegsystemet via f v . 172 og E16.

6.2.1 Eiendomsforhold

Grunneiere i planområdet er Marthe Kristine Kihle , Svelviksand AS og Stange Eiendom AS.

6.3 Arealer

Tabell 1 : Areal - og volum oversikt

Område kode Areal (m2) Uttaksvolum ( mill m3)

Råstoffutvinning BSM1 120 0 444 200 -

Råstoffutvinning BSM2 1200 119 6 00 17

Vegetasjonsskjerm 3060 388 700 -

SUM 95 2 5 00 17
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6 K ONSEKVENSUTREDNING

6.4 Krav om konsekvensutredning av planen

For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger f or miljø og samfunn, skal det som
ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet
(plan - og bygningsloven § 4 - 1). Reguleringsplanen skal inneholde planbeskrivelse og
konsekvensutredning av planens virkninger for milj ø og samfunn.

I Forskrift om konsekvensutredninger (§ 2 bokstav f og vedlegg 1) beskrives tiltak som alltid
skal kons ekvensutredes etter forskriften ” Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire
eller andre masser dersom minst 200 dekar samlet ove rflate blir berørt eller samlet uttak
omfatter mer enn 2 millioner m3 masse”.

Planforslaget faller inn under dette kriteriet ved at utvidelsesarealet for uttaksområdet er ca .
444 daa og at volumet er anslått til ca . 17 millioner m3.

Planprogrammet ble fa stsatt av hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 31.10.2011.

6.5 Metode

Formålet med en konsekvensutredning er å klargjøre vesentlige konsekvenser for miljø,
naturressurser eller samfunn av tiltaket. Konsekvensutredninger skal sikre at disse
virkningene blir tatt i betraktning under planlegging av tiltaket og når det tas stilling til om, og
eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres. I det følgende foreligger
konsekvensutredning av de enkelte tema i henhold til det fastsatte planprogrammet. Ak tuelle
problemstillinger og utredningsbehov fra planprogrammet står beskrevet innledningsvis i en
blå tekstboks i hvert kapittel.

Metodisk bygger konsekvensutredningen på Statens vegvesen håndbok 140 (Statens
vegvesen, 2006). Håndbok 140 er det grunnlegge nde metodeverktøyet som benyttes i
forbindelse med konsekvensutredninger i Norge. Konsekvensutredningen består grovt av
følgende deler:

Del 1 består av å beskrive og vurdere områdets karaktertrekk og verdi for det enkelte
tema. Verdien blir fastsatt langs en trinnløs skala som spenner fra liten til stor verdi.
Del 2 består av å beskrive og vurdere tiltakets omfang (påvirkning). Omfang er en
vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike temaene. Omfanget
vurderes i forhold til 0 - altern ativet som er dagens situasjon inkludert forventet endring
i analyseperioden (inkludert vedtatte planer).
Del 3 består av å kombinere verdien av området og tiltakets omfang for å få den
samlede konsekvensvurderingen. Konsekvenser er de fordeler og ulemper et tiltak
medfører i forhold til 0 - alternativet. Den samlede konsekvensvurderingen vurderes
langs en glidende skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor
negativ konsekvens ( - - - - ).

For u tredningstemaer som t ransport og trafikk, støy, støv, naturressurser og grunnvann er
ikke håndboken fulgt metodisk, men konsekvensene er utredet. Temaene er videre å finne
igjen i ROS - analysen.
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Konsekvensene for alle deltema og avbøtende tiltak er oppsummert og sammenstilt i kapittel
8 .

6.5.1 Alternativ 0 - grunnlag for sammenligning

Alternativ 0 er referansen som tiltaket skal sees i forhold til. Alternativ 0 er dagens situasjon .
Uttaksområdet ligger i hovedsak i et uregulert område.

6.6 Landskapsbilde

6.6.1 Innledning

Temaet landskap omtales i denne konsekvensut redningen som visuelle og estetiske
opplevelsesverdier i landskapet.

De visuelle virkningene av terrenginngrepet omtales under tema landskap. Endring av
utearealenes funksjonelle kvaliteter i forhold til støy støv og luftforurensing samt stedets
sosiale liv og betydning for de som bor eller bruker området omtales under nærmiljø og
friluftsliv.

Illustrasjoner og l andskapsanalysen ble u tarbeidet før ut taksområdets reduksjon.
Konsekvensen for landskapet vil dermed i realiteten v ære noe redusert for nær - og
fjernvirkning av Kilemoen sanduttak.

6.6.2 Metode

Arbeidet er utført med bakgrunn i befaring, kartmateriale, flyfo to og bilder, samt annet
tilgjengelig bakgrunnsmateriale. 3D - modell av foreslått uttaksområde har i tillegg vært et
viktig grunnlag for å vurdere omfang i forhold til tema landskap. Konsekvensutredningen
bygger på metoden beskrevet i Statens vegvesens hånd bok 140, Konsekvensanalyser .

Verdivurdering av landskapet beskrives ut fra en regional vurdering. Utgangspunktet for
vurderingen er at typisk landskap i regionen har middels landskapsverdi.

Aktuelle problemstillinger

Området er i dag preg et av sanduttak og industrivirksomhet. For å vurdere nær - og
fjernvirkning bør det undersøkes hvordan tiltaket ser ut fra bestemte standpunkter
(E 16 og Follummoveien samt en enkel vurdering av fjernvirkning fra
Haugsbygd/Åsbygda). Det skal også vurderes o m deler av området bør settes i
stand suksessivt/etter hvert.

Utredningsbehov

Det må utarbeides en landskapsanalyse som viser nær - og fjernvirkning i
driftssituasjonen og ved planlagt etterbruk. Mulige avbøtende tiltak skal beskrives,
for eksempel buffers oner/vegetasjonssoner.
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Omfanget beskriver hvor store positive eller negative endringer tiltaket antas å medføre for
landskapsbildet i det berørte området. Omfanget er en kombinasjon av inngrep,
synlighet/fjernvirkning og virkninger av foreslåtte avbøtende tiltak. Omfanget skal vurderes i
forhold til 0 - alternativet (referansealternativet) som er dagens situasjon.

Konsekvens for landskapet vil være fordeler og ulemper tiltaket vil ved å sammenholde verdi
og omfangsvurderingene.

Definisjon av plan - og influensområdet

Planområdet består av områder som blir direkte påvirket eller berørt av det planlagte tiltaket,
dvs. selve uttaksområdet, atkomst - /driftsveger inklusive fyllinger/sideareal samt arealer til
buffersoner.

Influensområdet er arealer utenfor det definerte planområdet som kan bli påvirket av det
planlagte tiltaket ved at tiltaket eksp onerer seg mot området . Dette gjelder for eksempel
Haugsbygd og Åsbygda som ligger 7 - 8 km øst for planområdet i høyereliggende områder .

Figur 11 : Plan - og influensområdet preges av ulike typer arealbruk og terrenginngrep; blant annet grustak,
pukkverk og industriområde

6.6.3 Dagens situasjon (0 - alternativet)

Overordnet landskapskarakter

Landskapet i plan - og influensområdet inngår i landskapsregion 08, Innsjø - og silurbygdene
på Østlandet (NIJOS, 2005). Regionen har en manglende enhet lig hovedform, men ulike
lave dalformer er det mest karakteristiske. Ringerike kan betraktes som en gjennomgangsdal
med vid dalbunn med jord - og skogbrukslandskap .

Kilemoen
grusuttak
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Landskapet i plan - og influensområdet

Elva Begna meandrerer i dalbunnen øst for planområdet . Vest for Begna har
breelvavsetninger dannet 2 karakteristiske parallelle rygger. Mellom ryggene er et
slette liknende landskap, isranddelta. Isranddelta markerer trinn i breens tilbak etrekning og
karakteriseres av store, flate sand - og grusavsetninger i t errenget med skrånende kant mot
siden. I dag kalles isranddeltaene gjerne for moer. Kilemoen ligger på det øverste platået ca.
19 5 m.o.h.

Det er ofte forekomster av dø d isgroper på deltaoverflaten, dette er også tilfellet på Kilemoen.
Dødisgroper er danne t etter siste istid ved at isklumper eller større isrester bl e begravd i
løsma sser ( l øsmaterialet isolerer og hindrer rask smelting). Når de beg ravde isklumpene
seinere smeltet bl e det liggende tilbake en grop i overflata.

Det store innholdet av sand og gr us i jordsmonnet gjør at furua trives her. Landskapet kalles
ofte for furumolandskap og karakteriseres av få landskapselementer og liten variasjon, men
med god sam menheng og inntrykksstyrke. L av bunnvegetasjon og små terrengvariasjoner
gir et åpent preg ut en en tydelig visuell avgrensning

Figur 12 : Åpen sandig furuskog karakteriserer planområdet som ennå ikke er benyttet til masseuttak.

Nord for det karakteristiske furumolandskapet går landskapet over i et ravinelandskap. I vest
da nner Oppenåsen den visuelle avgrensningen . I øst ligger Begna og isranddeltaet på
Hensmoen.

P lan - og influensområdet preges av ulike typer arealbruk og det er flere typer masseuttak
innenfor influensområdet som har dannet terrenginngrep. I Oppenåsen ligge r et steinbrudd,
på østsiden av Begna ligger et grustak på Hen. I selve planområdet driver Svelviksand
eksisterende grustak. Langs Follummoveien ligger et industriområde.
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Figur 13 : Eksisterende grustak på Kilemoen sett mot sør

6.6.1 Ve rdivurdering

Området karakteriseres som et fur u molandskap som er vanlig i regionen, men området er
berørt av inngrep, både steinbrudd , masseuttak og industriområde . Dette gir noe redusert
landskapsverdi og bryter opp helhetspreget i landskapet.

Samlet vur deres området å ha middels til liten landskapsverdi.

6.6.2 Vurdering av omfang

Synlighetsanalyse

Tiltaket innebærer et stort landskapsinngrep og en senkning av terrenget på opptil 50 meter i
selve uttaksområdet. Det er utarbeidet 3D - modell for følgende situasjon er:

Dagens situasjon (0 - alternativet)
Etappe 4: F erdig uttak med revegeterte skråninger

For å dokumentere tiltakets nær - og fjernv irkning er det tatt utsnitt/sti llbilder fra 3D - modellen.
Tiltakets eksponering vil reduseres ved vegetasjonsetablering i skrå ningene og på
uttaksflaten. I utsnittene fra 3D - modellen er det «tatt bilder» uten høyere vegetasjon.
Skråningene i masseuttaket skal suksessivt revegeteres/beplantes for å dempe den visuelle
virkningen, men dette er ikke vist i bildene fra 3D - modellen.

S tandpunktene er valgt ut i fra steder uttaksområdet vil eksponere seg mot eller områder der
folk i stor grad befinner seg. Følgende ståsteder er visualisert (fotostandpunktnummer vist i
parantes):

E16 (1)
Fv. 172 (2)
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Follummoveien (3)
Friluftsområdet på K ilemoen (4)
Boligområde på Hen (5)
Boligområde på Nedre Hen (6)
Boligområde på Nymoen (7)

I tillegg gjøres en overordnet vurdering av fjernvirkning fra Haugsbygd (8) og Åsbygda (9) i
henhold til planprogrammet.

Figur 14 : Oversikt over de ulike ståstedene som inngår i synlighetsanalysen.

Fotostandpunkt 1: E16
Uttaksområdet vil i liten grad være synlig fra E16 fordi veien ligger lavere enn uttaksområdet
samt at tett vegetasjon skjermer for innsyn . Tiltaket innebærer små endringer i forhold til
dagens situasjon/ referanse alternativet forutsatt at skogen mellom E16 og tiltaksområdet blir
bevart . Dersom skogen fjernes vil ferdig uttak eksponere seg mindre enn
referansealternativet fordi bakveggen i uttaksområdet ligger lengre vekk.
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Fi gur 15 : E16 ved avkjøringen fra fv.172 sett nordover (østover) (Kilde: Google Earth)

Figur 16 : Fotostandpunkt 1: Eksisterende situasjon. E16 ved avkjøringen til fv.172 sett nordover . Høyere
vegetasjon er ikk e vist

Figur 17 : Fotostandpunkt 1: Etappe 4. Grusuttaket ferdig tatt ut og skråningen vist grønn. Høyere vegetasjon er
ikke vist . Uttaksskråningen kommer lenger vekk, og er knapt synlig i 3D - modellen fra dette standpunktet.
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Fig ur 18 : Fotostandpunkt 1: Dagens situasjon sett fra E16 lenger nord. Uttaksskråningene er synlig, men i praksis
vil foranliggende terreng og vegetasjon skjerme for innsyn fra dette standpunktet.

Figur 19 : G rusuttaket ferdig tatt ut. Kun fabrikk - bygninger vil være synlig fra dette standpunktet. I praksis vil ikke
uttaksområdet være synlig pga. foranliggende terreng og vegetasjon.

Fotostandpunkt 2: f v. 1 72
Det er i overkant av 3 0 meter mellom fv. 172 og endeli g uttaksgrense . Dersom det bevares
en vegetasjonsbuffer i denne sonen, vil ikke tiltaket eksponere seg mot veien.

Figur 20 : Fotostandpunkt 2: f v. 172 sett mot nord. Fv. 172 ligger på nivå med Kilemoen og en vegetasjonsbuffer
mot ut taksområde vil dempe den visuelle eksponeringen. Tiltaket ligger øst for veien. (Kilde: Google Earth)
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Figur 21 : Fotostandpunkt 2: d agens situasjon uten høyere vegetasjon . Uttaksområdet er synlig, men i praksis vil
eksisterende veg etasjon mellom uttaksområdet og fv. 172 redusere/eliminere eksponeringen .

Figur 22 : Fotostandpunkt 2: s anduttaket ferdig tatt ut med grønne skråninge r uten høyere vegetasjon . Den
visuelle eksponeringen er tilnærmet lik dagens sit uasjon, men revegeterte skråninger vil dempe inntrykket i
forhold til dagens situasjon .

F otostandpunkt 3: F ollummoveien
Dagens uttaksområde er synlig fra Follummoveien. Vegetasjon på nabotomten demper
eksponeringen av uttaksskråningen. Industrib ebyggelse bidrar også til å redusere
uttaksområdets skala og underordner seg helheten i landskapet .
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Figur 23 : Fotostandpunkt 3: d agens uttaksområde sett nordover fra Follumm oveien . Skogsområdet lengre nord
på Kilemoen danner silhuettlinje n mot himmelen.

Figur 24 : Fotostandpunkt 3: u tsnitt fra 3D - modell som viser dagens uttaksområde sett nordover fra
Follummoveien, uten høyere vegetasjon

Figur 25 : Fotostandpunkt 3: u tsnitt fra 3D - modell so m ferdig uttaksområde med grønne skråninger sett nordover
fra Follummoveien, uten høyere vegetasjon . Uttaksskråningen er lengre fra, og bidrar til at bakveggen er lavere
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F otostandpunkt 4: f riluftsområdet på Kilemoen
Uttaksområdet vil utvides ca. 4 50 mete r nordover på den furukledde moen og bli
dominerende i landskapet. Moen har høy bruksfrekvens, og benyttes av befolkningen til
rekreasjon og friluftsliv.

Figur 26 : Fotostandpunkt 4: u ttaksområdet sett sørover fra den endelige ut takskanten. Masseuttaket vil utvides
ca. 650 meter nordover på den furukledde moen og terrenginngrep et vil bli dominerende i landskapet . Fra dette
standpunktet sees i dag bare skog.

Fotostandpunkt 5: b oligområde på Hen
Uttaksområdet vil ikke ekspon ere seg mot boligområdet på Hen. T iltaket ligger inn e på moen
og viktige morene rygger er bevart for å skjerme mot innsyn sett fra områder på vestsiden av
Begna.

Figur 27 : Fotostandpunkt 5: u tsyn fra boligområdet på Hen i retning mot tilt aksområdet . Uttaksområdet ligger inne
på moen, og vil ikke eksponere seg mot boligområdet.

Uttaksområde
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Fotostandpunkt 6: b oligområde på Nedre Hen
Tiltaket vil ikke være synlig fra dette standpunktet. Tiltaket ligger skjermet bak moreneryggen
som ligger øst for uttak sområdet.

Figur 28 : Fotostandpunkt 6: t iltaksområdet ligger bak moreneryggen som skal bevares, og vil ikke eksponere seg
mot boligområdet på Nedre Hen.
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Fotostandpunkt 7: b oligområde på Nymoen
Moreneryggen øst for uttaksområdet og vegetasjon vil skjerme for innsyn til uttaksområdet
sett fra Nymoen. Vegetasjon bidrar til at kun siloen og tørrmørtelfabrikken så vidt skimtes.

Figur 29 : Fotostandpunkt 7: b oligområdet på Nymoen sett mot uttaksområdet i eta ppe 4 uten høyere vegetasjon.

Figur 30 : Fotostandpunkt 7: v egetasjon bidrar til at kun siloen og tørrmørtelfabrikken så vidt skimtes fra
boligområdet på Nymoen.
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Fotostandpunkt 8: Haugsbygd
Kilemoen grusuttak er godt synlig fra e nkelte boligområder, gårder og veier i Haugsbygd som
ligger om lag 7 km fra uttaksområdet i luftlinje . En utvidelse av uttaksområdet i henhold til
foreslått reguleringsplan vil øke den visuelle eksponeringen, men tiltaket vil ikke bryte
silhuettlinjen og u nderor dne r seg helheten i landskapet. Den bevarte m oreneryggen øst for
uttaksområdet og istandsetting/revegetering av uttaksskråningene vil i stor grad dempe
eksponeringen .

Figur 31 : Fotostandpunkt 8: Haugsbygd - boligområde Blåv eissvingen sett mot dagens uttaksområde

Figur 32 : Fotostandpunkt 8: Løken gård med utsyn mot dagens uttaksområde som ligger om lag 7 km unna
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Figur 33 : Fotostandpunkt 8: Linnerudveien med utsyn mot dagens uttaksområde

Fotostandpunkt 9: Åsbygda
Åsbygda ligger lengre fra uttaksområdet. D agens og fremtidig uttaksområde vil i liten grad
eksponere seg mot området. Den lange avstanden mellom planområdet og Åsbygda
redusere r den visuelle virkningen av tiltaket.

Figur 34 : Fotostandpunkt 9: Åsbygda . Askilsrudveien med utsyn mot dagens uttaksområde
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Figur 35 : Fotostandpunkt 9: Åsbygda . Aurdalsveien med utsyn mot dagens uttaksområde

Avbøtende tiltak/istandsetting

En delig skråning mot omkringliggende terreng skal ikke være brattere enn 30 grader
(1:1,73). Skråningene skal revegeteres med stedegen vegetasjon. Dette gjøres f ortløpende
etter hvert som bun nivå i uttaksområdet er nådd slik at vegetasjonen kan etableres
suk sessivt. Vegetasjonen i skråningene vil etter hvert som den vokser til dempe den visuelle
virkningen.

Istandsetting av område etter endt drift vil bli sikret i driftsplanen. For å sikre at det
opprettholdes vegetasjon rundt uttaksområdet reguleres det inn en sone med
skjermvegetasjon rundt uttaksskråningene . Etter naturlig revegetering vil uttaket bli mindre
eksponert mot omgivelsene.

6.6.3 Konsekvensvurdering

Nærvirkning

For områdene som blir direkte berørt, vil tiltakets dimensjon være dårlig tilpasset
omgivel sene og i liten grad være tilpasset linjene i landskapet ved at de i større grad deler
opp en enhetlig terrengform ( furumoen på Kilemoen der det ikke er uttak i dag). D eler av
planområdet og området rundt er allerede i dag preget av inngrep. Sammenliknet m ed
dagens situasjon/0 - alternativet omfatter tiltaket en utvidelse av dagens uttak i lengde, bredde
og dybde og vil i større grad bryte skalaen i landskapet .
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Fjernvirkning

I det store landskapsrommet vurderes tiltaket å berøre deler av moreneryggen som et viktig
landskapselement. Imidlertid vil østre side av den karakteristiske moreneryggen i øst
bevares. Denne ryggen er viktig å bevare for å etterlate spor av det kvartærgeologiske
landskapet samt at den fungerer som en visu ell skjermingssone sett fra øst s lik at tiltaket
ikke blir synlig fra bebyggelsen på Hen og Nedre Hen.

Tiltakets eksponeringsgrad varierer avhengig av avstand og hvor man befinner seg i forhold
til planområdet. Fra nord er ut taket mindre synlig enn fra sør/ øst høyere oppe i terrenget.
E ksponeringen mot boligområdene i Åsbygda og Haugsbygd vil øke noe fordi de ligger
høyere i terrenget . Uttaket vil ikke eksponere seg mot E1 6, fv. 172 eller boligområdene på
Hen på grunn av skjermende vegetasjon og fordi områdene ligger på nivå med , eller l avere
enn , selve uttaksområdet.

Tiltaket vil innebære et ytterligere inngrep i Kilemoen med en senk n ing av terrenget. Etter
avbøtende tiltak slik som naturlig revegetering av skråningene , vil uttaksområdet bli mindre
eksponert mot omgivelsene og på sikt gl i inn som en naturlig del av den skogkledde åssiden
sett fra avstand . Reguleringsplanen sikrer at det blir bevart terreng og vegetasjon som en
buffersone rundt området.

Plan - og influensområdet er gitt middels til liten verdi og middels negativt omfang s om gir
middels til liten negativ konsekvens ( -- / - ) . Landskapet endres totalt på selve furumoen, og
vil lokalt gi store negative konsekvenser for landskapet. I forhold til eksponering mot der folk
bor, ferdes eller kjører, vil landskapet ikke bli radikalt e ndret.

Konsekvenser i anleggs - og driftsfasen

Driftsperioden for uttaksområdet er anslått til å være ca. 80 år forutsatt dagens uttaksvolum.

Konsekvenser for landskapet i anleggs - og driftsperioden er knyttet til endret
landskapskarakter i masseuttaket o g eksponering mot omgivelsene. Anleggsperioden vil
medføre større negative konsekvenser for landskapet enn det fremtidige anlegget som er
revegetert og kan tilbakeføres til LNF - område eller benyttes til andre formål. Vegetasjon og
markdekke må fjernes og e ksponeringen av uttaksområdet vil øke gradvis . For å begrense
de visuelle virkningene er det viktig at anleggsområdet ikke omfatter mer enn nødvendig
areal , at uttaksskråningene revegeteres, og at ryggen i øst bevares slik at den kan fungere
som en visuell skjermingssone sett fra øst .

Illustrasjone ne og analysen av uttakets kons ekvens for næ r - og fjernvirk ning er noe
endret da uttaksomr ådet er redusert med 244,2 daa i planområdets nordlige del.
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6.7 Nærmiljø og friluftsliv

6.7.1 Innledning

Temaet friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på
miljøforandring og naturopplevelse. Nærmiljø defineres som samspillet mennesker imellom
og mellom mennesker og deres omgivelser.

Områdets betydning for trivsel, samvær og fysisk aktivitet skal vurderes under nærmiljø og
friluftsliv. Områdets visuelle kvaliteter behandles under tema landskapsbilde.

Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvalite ter og bruk på grunn av luftforurensning,
støynivå og/eller støytiltak behandles under tema nærmiljø og friluftsliv. Lydnivå er en
objektiv faktor som kan dokumenteres ved målinger og beregninger, og som myndighetene
har satt grenseverdier til. Opplevelse av lyd er imidlertid en subjektiv faktor, som vil oppleves
forskjellig fra person til person. Normalt defineres en endring i støynivå på 3 dB som en
merkbar endring i støynivået.

Nasjonale, regionale og lokale mål og retningslinjer

Det er et overordnet pol itisk mål at alle skal ha mulighet til å utøve helsefremmende,
trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv og fysisk aktivitet i det daglige livsmiljøet og i
omkringliggende naturområder. Disse føringene er gitt i Stortingsmelding 23 (2001 - 2002)
Bedre mil jø i byer og tettsteder og Stortingsmelding 39 (2000 - 2001) Friluftsliv – en veg til
høgare livskvalitet . Barn og unge har et særskilt fokus i politiske målsetninger gjennom
rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.

Ringerike kommune har satt i gang et arbeid med å kartlegge bynære friluftsområder og
Kilemoen er en av 18 områder som inngår i undersøkelsen . Formålet med kartlegging en er å
skaffe oversikt over hvilke områder som brukes til friluftsliv, hvor mye hvert område brukes
og hvilke aktiviteter som utføres i de ulike områdene. Denne kunnskapen skal bidra til å
danne et beslutningsgrunnlag i politiske avgjørelser.

Aktuelle problemstillinger

Området benyttes mye i friluftslivssammenheng, og er spesielt attraktivt for
orienteringsidrett fordi den flate moen i kombinasjon med dødisgroper i nord og det
kuperte s kogsområdet i Oppenåsen i vest gir unike variasjoner. Det finnes et rikt
nett av stier og merkede fotruter innenfor planområdet som brukes av mange både
til turgåing og trening. Et mindre areal blir disponibelt til friluftsliv, idrett og
orientering etter gjennomføring av tiltak. Temaet må sees i sammenheng med
utredningstema om støy, vibrasjoner og støv.

Utredningsbehov

Det er behov for å gjøre registreringer med tilhørende analyse. Eventuelle
foreninger og/eller idrettslag kontaktes for å avklare mulig bruk. Avbøtende tiltak må
vurderes.
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6.7.2 Metode

Metodisk bygger utredningen på Statens vegvesen Håndbok 140 Konsekvensutredninger
(Statens Vegvesen 2006) og DN - håndbok 18 - 2001 - Friluftsliv i konsekvensutredninger etter
plan - og bygningsloven (DN 2001). Verdivurderingen for nærmiljø og friluftsliv er knyttet til
kriterier som tilgjengelighet, bruksfrekvens, brukere, egnethet, funksjon,
opple velseskvaliteter, symbolverdi, kunnskapsverdier, tilrettelegging, utstrekning og graden
av inngrep.

Registreringene er gjort på bakgrunn av befaring i området, bruk av kartmateriale, flyfoto,
bilder og 3D - modell, samt annet tilgjengelig bakgrunnsmateriale og høringsuttalelser.
Kommunen har også bidratt med informasjon på bakgrunn av arbeidet med kartlegging av
bynære friluftsområder i Hønefoss .

Plan - og influensområde

Planområdet omfatter området som blir direkte berørt av uttaksområdet med tilhørende
anle gg. Influensområdet er områder som kan bli berørt av tiltaket med for eksempel endret
miljøbelastning i form av støy og støv, endret opplevelseskvalitet eller endret tilgjengelighet ,
se figur nedenfor .

Figur 36 : Utsnitt O - kart Op penåsen - Kilemoen 2011, Ringerike O - lag. Planområdet er angitt med rød stiplet strek
Influensområdet for friluftsliv er vist med lilla flate.
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6.7.3 Dagens situasjon

Deler av planområdet består av det eksisterende sand - og grustaket. Den ubebygde delen
av planomr ådet består hovedsakelig av tørr furuskog. Terrenget er lettgått og flatt med lite
bunnvegetasjon.

Det ligger en bolig langs Follummoveien , ellers er det ikke støyfølsom bebyggelse i
nærheten av planområdet. Brukere av skogsområdet nord for uttaksområdet kommer i
hovedsak med bil fra andre steder i kommunen.

Hele området dekkes av et orienteringskart utgitt av Ringerike O - lag (utsnitt forrige side) . På
kartet er det avmerket flere stier og skogsbilveger med god fremkommelighet. Det er ikke
tilrettelagt tur parkering eller merkede stier innenfor planområdet. Det er imidlertid mulig å
parkere langs skogsbilveger i området .

Kilemoen er et av områdene som Ringerike O - lag bruker mest , og er godt egnet til
orienteringsaktiviteter, både nybegynneropplæring, trening , tur - orientering og konkurranser i
tillegg til turer og rekreasjon i området .

Området er del av et større sammenhengende område ( Oppenåsen/Heggen og Rognerud )
som er en viktig kvalitet for friluftslivet generelt og for o rienterings idrett. Området byr på et
variert landskap med raviner og dødisgroper nord på Kilemoen , den flate furumoen sentralt
og mer kupert skogsli med blandingsvegetasjon i vest (Oppenåsen/Heggen og Rognerud).

Figur 37 : Det finnes et rikt nett av stier og grusve ger innenfor planområdet

Alternative friluftsområder

Det finnes alternative friluftsområder nord og vest for planområdet , det vil si resten av
Kilemoen samt Rognerud og Oppenåsen/Heggen . Ifølge R ingerike O - lag (ROL) kan
orienteringsidretten «relativt enkel t flytte organisert trening og konkurranser til andre og nye
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områder, men for den daglige aktiviteten og treningsturen, er lett tilgang til friluftsområder i
nærmiljøet avgjørende» . ROL påpeker imidlertid at det er viktig for orienteringsidretten at det
fi nnes moer på Ringerike av en slik størrelse at de kan brukes til orientering.

Ringerike kommunes kartlegging av 18 bynære friluftsområder

I Ringerike kommunes kartlegging av 18 bynære friluftsområder svarte 26,3 % (av 813 svar )
at de bruker Kilemoen som f riluftsområde. Kilemoen er det området som fikk 4. flest svar i
undersøkelsen. Dette underbygger at dagens bruksfrekvens på Kilemoen er stor. Kilemoen
er i kommunens kartlegging klassifisert som et B - område (område med store friluftsverdier).

Rognerud og O ppenåsen/Heggen er friluftsområder som ligger i nærheten av Kilemoen. I
Ringerike kommunes kartlegging svarte 18,6 % at de bruker Rognerud som friluftsområde,
mens 13,5 % svarte at de brukte Oppenåsen/Hegg en som friluftsområde. O mrådene
benyttes til turgåi ng, trening, orientering (kun Kilemoen og Oppenåsen/Heggen), plukking av
bær eller sopp og til skiturer. Områdene brukes hele året. Bruksfrekvensen er vesentlig
høyere på Rognerud enn Oppenåsen/Heggen.

6.7.4 Verdivurdering

Ved verdisetting av plan - og influens o mrådet vurderes planområdet og influensområdet hver
for seg og samlet. Det tas utgangspunkt i vurderingskriterier gitt i D N H åndbok 25 - 2004.

Tabell 2 : Oppsummering av planområdets verdi for friluftsliv (tabell jf. DN Håndbok 25 - 20 04) Tallene fra 1 til 5 er
en gradering/skala av kriteriene fra lite (fra 1) til mye (til 5).

Kriterier 1 2 3 4 5 Merknad

Bruk Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?

Liten x Stor 35 % bruk er
planområdet 2 - 8
ganger i mnd , 30 %
bruk er området 1 - 2
i mnd . 35 % bruk er
området mer enn 8
ganger i mnd .
( totalt 214 svar,
spørreu s. Ringerike
kommune) .
Eksisterende
masseuttak er ikke
tilgjengelig for
friluftsliv.

Deler av
planområdet er e n
av de mest brukte
områdene til R OL
(ukentlig) .

Regionale/nasj
onale bruk ere

Brukes området av
personer som ikke er lokale

Aldri x Ofte Brukes i størst grad
av
lokal befolkningen.
Brukes av folk i
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hele regionen ved
orienteringsarrang -
ementer (årlig eller
sjeldnere ).

Opplevelses -
kvaliteter

Har området spesielle
natur - eller kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

Ingen x Mange Den inngrepsfrie
delen av
planområdet er
e nsartet åpen
furuskog med
innslag av
d ødisgroper,
kullgroper

Har området et spesielt
landskap?

Lite x Svært Furomolandskap
som er vanlig i
regi onen

Symbolverdi Har området spesiell
symbolverdi

Ingen x Ett av de mest
brukte områdene
for orientering av
ROL

Funksjon Har område en spesiell
funksjon (adkomstsone,
korridor, parkeringsplass
el.)?

Ingen
spesiell
funksjon

x Spesi -
ell
funk -
sjon

Planlagt
uttaksområde er en
del av løypenettet
på Kilemoen , og
brukes blant annet
til fotturer,
( hunde )trening o g
orientering .

Egnethet Er området spesielt godt
egnet for en eller flere
enkeltaktiviteter som det
ikke finnes like gode
alternative omr åder til?

Dårlig x Godt Området er meget
godt egnet til blant
annet orientering,
men det finnes
alternative områder
i kommunen som
allerede er i bruk,
f or eksempel
Eggemoen.

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for
spesielle aktiviteter eller
gr upper?

Ikke
tilrette -
lagt

x Høy
grad
av til
rette le
gging

Innenfor
planområdet finnes
ett nett av ikke -
merkede stier og
grusveger . Brukere
ønsker b enker,
grillplasser, skilting
og e n vei som
brøytes . Området
er tilrettelagt for
orientering.
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Kunnskaps -
verdier

Er området egnet i
undervisningssammenheng
eller har området spesielle
natur - eller
kulturvitenskaplige
kvaliteter?

Få x Mange Kvartærgeologisk
landskap med
isranddeltaer og
dødisgroper

Inngrep Er området inngrepsfritt? Utbygd x I nngre
psfritt

Deler av
planområdet er
allerede et
masseuttak,
området grenser til
industriområde i
sør .

Utstrekning Er området stort nok for å
utøve de ønskede
aktiviteter?

For lite x Stort
nok

2/3 av Kilemoen
inngår i
planområdet,
resten inngår i
influensområdet.

Potensiell bruk Har området potensial
utover dagens bruk?

Liten x Stor Området er
allerede godt egnet
til ulike
friluftsformål.

Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god,
eller kan den bli god?

Dårlig x God Tilgjengelighe ten
kan bli bedre med
for eksempel bedre
parkeringsmulighet
og merkede stier .
75 % sier de bruker
bil som
tilkomstmiddel , 45
% sykkel og 35 %
til fots .

Tabell 3 : Oppsummering av influensområdets verdi for friluftsliv (tabell jf. DN Håndbok 25 - 2004)

Kriterier 1 2 3 4 5 Merknad

Bruk Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?

Liten x Stor Nordre del av
Kilemoen inngår i
influensområdet
som har høy
bruksfrekvens, se
tabell ovenfor.

Regionale/nasj
onale brukere

Brukes området av
pers oner som ikke er lokale

Aldri x Ofte Brukes mest av
lokalbefolkningen.
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Opplevelses -
kvaliteter

Har området spesielle
natur - eller kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

Ingen x Mange Ensartet åpen
furuskog.
Dødisgroper,
kullgroper

Har området et spesielt
landskap?

Lite x Svært Et variert landskap;
Furomolandskap ,
ravinelandskap i
nord og varierende
skogsterreng/skråli
med blandingsskog
i vest.

Symbolverdi Har området spesiell
symbolverdi

Ingen x Ett av de mest
brukte områden e
for orientering av
ROL

Funksjon Har område en spesiell
funksjon (adkomstsone,
korridor, parkeringsplass
el.)?

Ingen
spesiell
funksjon

x Spesie
ll
funksjo
n

Influens område t er
en del av
løypenettet på
Kilemoen og brukes
blant annet til
fotturer, treni ng,
plukking av sopp og
bær, skiturer.

Egnethet Er området spesielt godt
egnet for en eller flere
enkeltaktiviteter som det
ikke finnes like gode
alternative områder til?

Dårlig x Godt Kilemoen er meget
godt egnet til blant
annet orientering,
men det finnes
alternative områder
i kommunen som
allerede er i bruk,
for eksempel
Eggemoen.

Tilrettelegging Er området tilrettelagt for
spesielle aktiviteter eller
grupper?

Ikke
tilrette -
lagt

x Høy
grad
av
tilrettel
egging

Et rikt nett av ikke -
merkede stier og
grusveger. Brukere
ønsker økt
tilrettelegging .
Deler av o mrådet er
tilrettelagt for
orientering.

Kunnskaps -
verdier

Er området egnet i
undervisningssammenheng
eller har området spesielle
natur - eller
kulturvitenskaplige
kvaliteter?

Få x M ange Kilemoen er et
k vartærgeologisk
landskap med
isranddeltaer og
dødisgroper
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Inngrep Er området inngrepsfritt? Utbygd x Inngre
psfritt

Større
skogsområder uten
inngrep. Grenser til
pukkverk i sør.

Utstrekning Er området stort nok for å
utøve de ønskede
aktiviteter?

For lite x Stort
nok

Influensområdet
alene er ikke stort
nok for å være
egnet til orientering.
Området grenser til
andre
friluftsområder som
Rognerud og
Oppenåsen/
Heggen.

Potensiell bruk Har området potensial
utover dagens bruk?

Liten x Stor Området er
allerede godt egnet
til ulike
friluftsformål.

Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten god,
eller kan den bli god?

Dårlig x God Tilgjengeligheten
kan bli bedre.
Brukerne av
området er stort
sett lokale, og
adkomste n langs
fv. 172 kan
oppfattes som
utrygg for gående
og syklende. Det er
relativt lik fordeling
mellom dem som
går, sykler eller
bruker bil som
tilkomstmiddel .
Tilgjengeligheten
kan bli bedre med
fortau langs fv. 172 ,
økt
parkeringskapasitet
og merkede stie r .

Planområdet: Kilemoen er det området som fikk 4. flest svar i Ringerike kommunes
kartlegging av 18 bynære friluftsområder . Dette underbygger at dagens bruksfrekvens på
Kilemoen er stor . I følge håndbok 25 vil områder som får en firer på kriteriet « Bru k »
verdsettes som Svært viktig friluftslivsområde. Tiltakshaver har grunn til å tro at den
pågående reguleringsplanprosess har hatt betydning for at flere har avgitt svar i
spørreundersøkelsen samt at det var mulig for samme person til å avgi svart gjentat te
ganger. Man kan således anta at undersøkelsen kan være «farget» av denne
planprosessen.
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I følge kriteriene til Statens vegvesens håndbok 140 vurderes plan området til å ha middels
til stor verdi for friluftsliv . Dette begrunnes med at deler av plan områd et brukes svært
ofte/av svært mange og at området er særlig godt egnet til friluftsliv, spesielt
orienteringsidrett. En del av planområdet er imidlertid ikke egnet til friluftslivsaktiviteter
(eksisterende masseuttak) , og dette trekker verdien noe ned .

Inf luensområdet : Influensområdet benyttes i likhet med planområdet til turg åing, trening,
orientering , plukking av bær eller sopp og til skiturer . O mrådene brukes hele året .
Influensområdet vurderes samlet som svært viktig med middels til stor verdi for frilu ftsliv .

6.7.5 Vurdering av omfang

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer tiltaket vil
medføre i plan - og influensområdet. Omfanget vurderes i forhold til 0 - alternativet.

Tabell 4 : Omfangsvurde ring i planområdet (i henhold til kriterier i håndbok 140)

Kriterier Stort
positivt
omfang

Middels
positivt
omfang

Lite/intet omfang Middels
negativt
omfang

Stort negativt omfang

Bruksmuligheter Tiltaket vil ødelegge
bruksmulighetene for
planområdet p å grunn av
arealbeslag. Det er
imidlertid snakk om en
lang tidshorisont (ca.100
år)

Barriere for ferdsel
og opplevelse

Tiltaket vil på sikt
medføre at planområdet
er uegnet til friluftsliv på
grunn av anleggsdrift og
terrenginngrep.

Attraktivitet Tiltaket vil i stor grad
redusere områdets
attraktivitet.

Identitetsskapende
betydning

Planområdet vurderes
ikke å ha noen direkte
identitetsskapende
betydning, men er et
viktig område for
rekreasjon og fysisk
aktivitet som vil gå tapt.



Sanduttak på Kilemoen – forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 63

Tabell 5 : Omfangsvurdering i influensområdet (i henhold til kriterier i håndbok 140)

Kriterier Stort
positivt
omfang

Middels
positivt
omfang

Lite/intet
omfang

Middels negativt
omfang

Stort negativt omfang

Bruksmuligheter Støy - og støvb idraget
fra sandtaket vil trolig
ikke påvirke bruken
av området, men
arealreduksjon på
moen vil redusere
bruken av området.

Barriere for ferdsel
og opplevelse

Eksisterende
løypenett/forbindelser
i influensområdet
opprettholdes, men
tilgjengelig løypen ett
på Kilemoen
reduseres gradvis .

Attraktivitet Tiltaket vil gjøre
området mindre
attraktivt for tradisjonelt
friluftsliv, og spesielt
orienteringsidretten,
fordi tilgjengelig areal til
friluftsliv gradvis
reduseres.

Identitetsskapende
betydning

Tiltaket vil kunne
forringe
influensområdets
betydning som en
viktig arena for
rekreasjon og fysisk
aktivitet .

Beregningsresultatene viser at eksisterende støyømfintlig bebyggelse blir liggende utenfor
de beregnede støysonene for LDEN fra Kilemoen san dtak med over 5 dB margin for
situasjonene som er beregnet. Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk
støvnedfall ved målestasjonene jamfør grenseverdien i forurensningsforskriften .

Oppsummert vil tiltaket få stort negativt omfang for friluf tsliv i selve planområdet da et viktig
område for friluftsliv på sikt gå r tapt .

I influensområdet vil tiltaket få middels til stort negativt omfang for friluftsliv fordi
tilgjengelig areal for friluftsliv på Kilemoen gradvis reduseres i størrelse, og på si kt vil påvirke
bruken av området . Kilemoen vil ikke lenger bli like attraktiv for orienteringsidretten. D et
finnes arealer for friluftsliv i Oppenåsen/Heggen og Rognerud, men her er terrenget mindre
lettgåt t og har lavere bruksfrekvens .
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6.7.6 Konsekvensvurderin g

Planområdet er vurdert å ha middels til stor verdi og tiltaket vurderes å gi stort negativt
omfang. Dette gir i henhold til konsekvensviften i håndbok 140, stor negativ konsekvens .

Influensområdet er vurdert å ha middels til stor verdi og tiltaket vurde res å gi middels til stort
negativt omfang. Dette gir i henhold til konsekvensviften i håndbok 140, middels til stor
negativ konsekvens.

6.7.7 Avbøtende tiltak

Det bør opparbeides en øst - vest - tverrforbindelse nord for planområdet som erstatter dagens
tverrforb indelse i planområdet .
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6.8 Naturmiljø

6.5.1 Innledning

I forbindelse med planer om utvidelse av eksisterende sand - og grustak ved Kilemoen er det
gjennomført en konsekvensutredning av deltema naturmiljø innenfor planområdet.

Figur 38 : Eksisterende grustak ved Kilemoen (Foto: Rune Solvang).

Aktuelle problemstillinger

Det er ikke registrert noen prioriterte naturtyper innenfor planområdet på temakart
for naturmiljø i kommunens kartdatabase, men det er behov for mer detaljerte
avklaringer. Det kan være pro blemstillinger knyttet til omdisponering av
naturområder. Området er registrert som beiteområde for elg.

Utredningsbehov

Det vil gjennomføres en kartlegging av naturverdier i planområdet basert på
feltbefaring. Eksisterende dokumentasjon vil gjennomgås. Det vil være spesiell
fokus på eventuelle leveområder for truede arter. Utredningen skal dekke
naturmangfoldlovens §§ 8 - 1 2 .
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6.5.2 Metode

Kartlegging og verdisetting av naturmiljø/biologisk mangfold i planområdet er basert på
nasjonal metodikk for naturtypekartlegging, dvs. kartlegging av spesielt viktige områder for
biologisk mangfold (Direktoratet for Naturforvaltning 1996; Direktoratet for naturforvaltning
2007) ; se for øvrig www.naturbase.no hvor kjente lokaliteter ligger ute.
Naturtypek artleggingen er basert på DN - håndbok 13 - 2007 (oppdatert versjon) hvor 56
prioriterte naturtyper av særlig verdi for biologisk mangfold er presentert , samt nye faktaark
som kom i 2012 i forbindelse med revidering av DN - håndbok 13 - 2007 . Lokaliteter som
oppfyller kravene til naturtypelokalitet verdisettes etter kriterier til A, B og C - verdi, se tabell
under.

Tabell 6 : Verdisetting basert på DN - håndb ok 13 og Statens Vegvesen håndbok 140.

Verdi 1

(DN -
håndbøkene)

Verdi KU2

(SVV håndbok 140)

Nasjonal -

lokal
verdiskala

Naturforhold

A – svært viktig Stor verdi Nasjonal verdi Svært viktig natur

B – viktig Middels til stor verdi Regional verdi Viktig natu r

C – lokalt viktig Middels verdi Høy lokal verdi Lokalt viktig natur

Ingen verdisetting Liten verdi Ordinær øvrig natur

Ingen relevans for
fagtemaet

Bebygde areal

Begrepsbruken for verdi - og konsekvensutredning er benyttet i utredningen selv om
k onsekvensutredning ikke er etterspurt. Begrepsbruken er basert på Statens vegvesen sin
håndbok 140 ”konsekvensanalyser”; (H140) revidert utgave 2006 (Statens vegvesen 2006) .
For nærmere informasjon om kriteriene for verdi - , omfangs – og konsekvensvurderingene
vises det til Statens vegvesen (2006). Trinn 1 i en konsekvensutredning er kartlegging og
karakteristikk av verdier, trinn 2 er omfangsvurdering og trinn 3 er konsekvensvurderingen.
For rødlistearter henvises det til Kålås m. fl. (2010).

Utredningen bygger på eksisterende dokumentasjon og feltarbeid. Fel tarbeid ble gjennomført
av Rune Solvang, Asplan Viak, 18. 9.2011. Terje Spolén Nilsen, lokal soppekspert, ble også
engasjert for å befare og vurdere området i forhold til jordboende sopp. Han befarte området
5.10.2011. I tillegg ble i alle fall deler av pla nområdet besøkt av deltagere på Norsk sopp - og
nyttevekstforenings «høstsopptreff» i 2013, jf. funn lagt ut på Artskart. Alle
forvaltningsmessige interessante funn av sopp er lagt inn i Artsobservasjoner/Artskart. Kilder
til informasjon er foruten egen kar tlegging, Direktoratets for Naturforvaltning naturbase
( www.naturbase.no ), artskartdatabasen fra Artsdatabanken ( www.artsdatabanken.no ) samt
dokumentasjon fra lokalkjente informanter.
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6.5.3 Dagens situasjon

Generell naturbeskrivelse

Planområdet er delvis bebyg d av anlegg knyttet til det eksisterende sand - og grustaket. Den
ubebygde delen av planområdet består hovedsakelig av tørr furuskog , såkalt sandfuruskog .

Løsmasser og berggrunn

Løsmassene i planområdet er dominert av et tykt lag med sand og grus som ble avsatt av en
breelv under siste istid. Området er veldrenert og tørt da løsmassene har en høy porøsitet.
Derfor finnes bare tørketålende vegetasjonstyper i planområd et. Det finnes i dag et grustak
som tar ut løsmasser og som gir grunnlag til sekundære åpne habitater. Berggrunnen i
området består av forskjellige typer gneis (diorittisk gneis og øyegneis) eller grovkornet
granitt (http://www.ngu.no/no/hm/Kart - og - data/). Berggrunnen har lite n betydning for
vekstforholdene i området på grunn av den store løsmasseoverdekningen uten nevneverdige
kildeframspring.

Figur 39 : Løsmassekart for Kilemoen (kilde: http://geo.ngu.no/kart/losmasse/, 4.4.2013) .
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Flora og fauna

Planområdet består av en relativt flat furumo. Tresjiktet domineres av furu men det er også
innslag av gran og bjørk. Karplantefloraen i planområdet består av arter som er tilpasset
næringsfattige og veldrenerte og tørre voksesteder. Blan t de vanligste artene er blåbær,
tyttebær, røsslyng, blokkebær, hårfrytle og krekling. Lodden vaniljerot ble registrert på to
voksesteder.

«Lavskog i lav - furu - utforming» (vegetasjonstype A1a i Fremstad 1997) er den mest vanlige
vegetasjonstypen i området m ed vanlige lavarter som lys reinlav, islandslav og kvitkrull. I
områder med mer sluttet vegetasjonsdekke finnes en tykk mosematte bestående
hovedsakelig av furumose og etasjemose. Blåbær dominerer i feltsjiktet. Her klassifiseres
vegetasjonstypen som «blåb ærskog i blåbær - utforming» (vegetasjonstype A4a i Fremstad
1997).

Sandfuruskoger og sjeldne sopparter

Sandfuruskoger på furumoer kan ha interessante naturverdier knyttet til jordboende sopper,
dvs. sopp som lever på bakken og som lever i symbiose (sopprot ) med trærne. I tillegg kan
sandfuruskog ha verdi for enkelte karplanter som for eksempel mogop (NT). Det har relativt
nylig blitt oppdaget at denne naturtypen kan ha store biologisk mangfoldverdier nettopp for
jordboende sopp. Oppmerksomheten rundt dette temaet er så nytt, at sandfuruskog i dagens
versjon av håndbok 13 om kartlegging og avgrensning av naturtypelokaliteter ikke er med
som en av skogtypene som skal registreres. Den er heller ikke med i MIS - instruksen
(Miljøregistreringer i skog, Baumann m. f l. 2002). For å bedre på kunnskapsmangelen ble det
i februar 2013 publisert en rapport som heter « Verdifulle sandfuruskoger og
sandfuruskogsopper. En foreløpig oversikt over viktige områder for biologisk mangfold »
(Brandrud & Bendiksen 2012). Under kapitte let « Hva er verdifull sandfuruskog », heter det i
denne rapporten bl.a. at : « Sandfuruskogen kan defineres som furuskog på sand, eller
sand/grus - dominerte løsmasser. I hovedsak omfatter dette breelv - bresjøavsetninger, gjerne i
form av mektige dalfyllinger (… ). Som regel er disse sand/grus - forekomstene furudominert,
og har ofte god bonitet. Løsmassene er gjerne fattige, men kan ha innslag av rikere
mineralkorn, og noen har et betydelig kalk - innhold, eventuelt fra kalkrikt grunnvann.
Vegetasjonen i feltsjiktet er gjerne fattig, dominert av nøysomme surbunnsarter som reinlav,
furumose og lyngarter. Men blant de jordboende soppene er det ofte innslag av mer
mineralkrevende arter. Ikke alle sandfuruskoger er like biologisk verdifulle. Sandfuruskogene
oppviser i stø rre grad enn beslektede skogtyper som kalkfuruskog en markert
typemessig/regional variasjon som habitat for spesialisert og sjeldent biomangfold. Ut i fra
dagens artskunnskap er det først og fremst de tørreste, kontinentale, lav eller
lav/mosedominerte utf ormingene som er hotspot - habitat for sjeldent biomangfold. Særlig rike
er områder med (i) tynn humus, (ii) godt sortert finsand (ofte tidligere flygesandområder) og
(iii) (kalk)rikere mineralpartikler. Mange arter er også begunstiget av partier med åpen sa nd.
Disse rike områdene kan man finne bl.a. på eskerrygger, terrasseskråninger, samt områder
som tidligere hadde sandflukt (flygesandområder). Disse tørre, lavdominerte typene huser
særlig mange habitatspesifikke, jordboende mykorrhizasopper. Enkelte sande lskende
karplanter er også mest knyttet til noe rikere utforminger, som bittergrønn (EN, sterkt truet),
grannjamne (EN) og mogop (NT, nær truet). Foreløpig vet man antageligvis for lite om
artsinventar og utbredelse til skarpt og skille ut de typene/område ne med sandfuruskog som
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har særlig verdi. I forvaltningen har man hittil hatt lite kartlegging og lite fokus på
sandfuruskog. Med et økt kartleggingsfokus nå, bl.a. med inkludering av sandfuruskog i DN
håndbok 13, vil antakeligvis utfordringen være å ”skil le klinten fra hveten”, dvs. å skille de
verdifulle fra de mindre verdifulle sandfuruskogene. Dette er ingen enkel oppgave, da
sandfuruskogene ofte er svært likartede med hensyn til vegetasjon og skogstruktur. For å få
til dette, er det behov for å gjennom føre mer artskartlegging, for å øke kunnskapsgrunnlaget
om artsinnholdet i de ulike utformingene og de ulike regionene, samt effekter av ulik
kulturpåvirkning og isolasjon/fragmentering (…).

Basert på tilgjengelige kartleggingsdata, er det følgende tre omr åder/regioner som peker seg
ut med mange velutviklede, rike sandfuruskoger av stor verdi for biomangfoldet i Norge: 1)
Glomma - dalføret med sidedaler i Åmot - Elverum; 2) Øvre Sjoa - området i Vågå - Sel (NV -
Gudbrandsdalen) og 3) avsetninger langs Randselva - Store lva på Ringerike, samt sør for
Krøderen i Modum.

På Ringerike er det registrert flere verdifulle sandmoer langs Randselva - Storelva, først og
fremst Eggemoen nord for Hønefoss, Prestmoen på vestsiden (nord for Juveren - Synneren)
og Hvervenmoen og Helgelandsm oen - Mosmoen på østsiden av elva (Brandrud & Bendiksen
2012). Sistnevnte hhv. i Hole og Jevnaker kommune r , de andre i Ringerike. Kilemoen mot
Ådalen/Hallingby er en annen kjent forekomst. Disse moene kan antageligvis betegnes som
middels godt kartlagt. Furu moene på Ringerike utmerker seg også ved flere forekomster av
den truete karplanten bittergrønn (Chimaphila umbellata, EN), som har et av sine viktigere og
mer livskraftige habitater her. Det utarbeides nå en egen handlingsplan for denne arten
(Stabbetorp og Bratli 2012, in prep.).

Alle de nevnte moene er karakterisert ved en mer eller mindre kalkpåvirkning, delvis
gjennom noe rikere sedimenter, og stedvis gjennom påvirkning av kalkrikt grunnvann. Det
sistnevnte er særlig påtagelig i brattskråningene omkrin g Eggemoen, der grunnvann presses
fram over leirsedimenter, og en får en svært rik lågurtfuruskog. Av viktige arter som er funnet
på Ringeriksmoene, kan nevnes gullslørsopp (Cortinarius aureofulvus, NT), slimsneglehatt
(Limacella illinita, VU, sårbar), blå fotstorpigg (Sarcodon glaucopus, VU), lakrismusserong
(Tricholoma apium, NT), samt svartgubbe (Sarcosoma globosum, CR, kritisk truet),
sistnevnte riktignok i granskog nærmere flom - nivå mot elva. Det er funnet få av de typiske
sandfuruskogslørsoppene her, o g artsinventaret minner generelt mer om det som er
registrert i Nordvest - Gudbrandsdalen enn det i Åmot - Elverum - området. »

Registreringer utført i 2011 og 2013 bekrefter at o mrådet har klare verdier for til dels sjeldne
og truede sandfuruskogs sopparter.

Omr ådet er et kjent beiteområde for elg. Fuglelivet i området antas å være typisk for
skogsmiljøet i Buskeruds furuskoger med forekomster av hovedsakelig trivielle arter. Det er
ikke kjent hekkeforekomster av truede arter i dette området. Befaringstidspunktet var for sent
å kunne registrere hekkende arter. Under befaringen ble det registrert flaggspett, dompap,
fuglekonge, blåmeis, svartmeis, granmeis, toppmeis, svarttrost og duetrost.
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Spesielt viktige områder for biologisk mangfold

Det er registrert é n natur typelokalitet basert på DN - håndbok 13 - 2007 , dvs. spesielt viktig
lokalitet for biologisk mangfold, i planområdet. Beskrivelsen er basert på standard mal for
beskrivelser av lokaliteter etter DN - håndbok 13. Lokaliteten er gitt verdi A - svært viktig.
Lokalite ten er beskrevet i avsnittet under.

Rødlistearter og fremmede arter

Seks rødlistede sopparter er registrert i planområdet, og i tillegg minimum én
rødlistekandidat. Blåfotstorpigg (VU, sårbar) danner mykorrhiza med gran og furu og
forekommer mest i kalkfu ruskog men også i mindre baserik sandfuruskog. Arten er bare
registrert i gammel skog og er kjent fra bare cirka 40 lokaliteter i Norge. Det antas at
populasjonen har gått ned med over 30 % de siste 50 årene på grunn av skogsbruk og
arealbeslag gjennom utb ygging av kalkbarskoger. Blåfotstorpigg ble funnet med to adskilte
forekomster nært det eksisterende grustaket i sør ( UTM 32vNM6790574833 og UTM
32vNM6790574812).

Figur 40 : Forekomst av blåfotstorpigg (Sårbar , store gule firkanter ) og andre rødlistearter ( i kategoriene nær trua
og kunnskapsmangel ) i følge Artskart. Den oransje mindre firkanten over funnet av blåfotstorpigg, er et funn fra
1889 av planten mogop (nær trua). Plasseringen av dette er usikkert, da det på funnetiketten k un er oppgitt
«Kilemoen». Dette betyr at det funnet ikke nødvendigvis ligger innenfor planområdet. Funnet over denne, er funn
av furufåresopp (NT). Denne er o gså funnet utenfor planområdet.
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Furufåresopp (NT, nær truet) har færre kjente lokaliteter i Norge enn blåfotstorpigg men
mørketallet ligger betydelig høyere slik at det antas at arten har opptil 600 lokaliteter i landet.
Arten danner mykorrhiza med furu og er mest utbredt i lågurtfuruskog og sandfuruskog
(www.artsportalen.artsdatabanken.no).

Av sjeldne karplantearter finnes et historisk funn av mogop (NT) fra 1889 av Ove Dahl. Et
belegg ligger i herbariet ved Universitetet i Oslo – naturhistorisk museum. Arten er høyst
sannsynlig utgått på lokaliteten.

Ingen fremmede arter er registrert i området.

Fig ur 41 : Blåfotstorpigg (VU) registrert ved Kilemoen (Foto: Terje Spolén Nilsen).
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6.8.1 Beskrivelse av naturtypelokaliteten i området

Lokalitetsnr Naturbasen Kilemoen
Naturtype Kalkskog
Utforming Tørr kalkfuruskog
Verdisetting S vært viktig (A )

Figur 42 : Sandfuruskog på Kilemoen med et utbredt nett av stier (foto: Rune Solvang).

Innledning:
Lokaliteten og avgrensningen er basert på kartlegging i forbindelse med konsekvensutredning
for mulig utvidelse av eksisterende grustak på Kilemoen. Lokaliteten ble befart av Rune
Solvang, Asplan Viak den 18.9.2011. Lokaliteten ble i tillegg befart av Terje Spolén Nilsen,
den 05.10.2011 for å undersøke soppforekomster. Funn av sopp i forbindelse med
registreringer i 2013 av Ringerike soppforening er inkludert.
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Figur 43 . Grov avgrensning av sandfuruskogen på Kilemoen.

Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten dekker store deler av Kilemoen som består av tykke løsmasseavsetning er nord og
ø st for det eksisterende grustaket.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av rik sandfuruskog hovedsakelig av «lavskog i lav - furu - utforming»
(vegetasjonstype A1a i Fremstad 1997) med vanlige lavarter som lys reinlav, islandslav og
kvitkrull. I områder med mer sluttet vegetasjonsdekke 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
1997). Sandfuruskoger har ikke fått sitt eget faktaark i DN håndbok 13 enda (er under
utarbeidelse) , og derfor er klassifiseringen foreløpig etter dette faktaarket . Tørr kalkfuruskog
er den kategorien som pr i dag er mest passende selv om kalkinnh oldet antakelig er forholdsvis
lavt i løsmassene.

Artsmangfold:
Karplantefloraen i naturtypelokaliteten er fattig og trivielt med dominerende arter som furu,
blåbær, krekling og røsslyng. Det er gamle registreringer av mogop (NT) av Ove Dahl (1889)
på Ki lemoen, men dagens status er usikker . Soppfloraen derimot er rik. Gjennom registreringer
i 2011 ble det påvist 29 arter, inkludert de to rødlistede arter, blåfot storpigg (VU) og
furufåresopp (NT). Ellers ble det registrert følgende vanlige sopparter: Ridde rmusserong,
brunkjøtt bukkesopp, sennepslørsopp, ru stbrunpigg, rødskive kanelslørsopp, rødrandkjuke,
vanlig svovelsopp, furuskjellpigg, furuskrubb, rødbrun steinsopp, rimsopp, dråpemusserong,
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rødbrun pepperriske, seig kusopp, brungul musserong, rød stubbemu sserong, vanlig
lakssopp, meltraktsopp, fiolkjuke, furuskjellpigg, sleipslørsopp, fløyelspluggsopp,
aprikosslørsopp, sotvokssopp, gullkjuke, flekkjuke og kantarell. I 2013 ble ytterligere rødlistede
sopparter funn og andre sjeldne arter som ennå ikke er vu rdert i rødlistesammenheng. Dette
var moslørsopp ( Cortinarius pinophilus VU; ett funn i nordre del, Furufåresopp ( Albatrellus
subrubescens NT; flere nye funn), Rosenfotkremle ( Russula roseipes NT; flere steder),
Lakrismusserong ( Tricholoma apium NT; flere steder), 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. leucoph anes ), glødeslørsopp ( C. odhinni ), mørk moslørsopp ( C. suberi ),
trevlesoppen Inocybe sambucina , ustripet kastanjemusserong ( Tricholoma stans ) , blå
brunpigg ( Hydnellum caeruleum ) og teglrød kragemusserong ( Tricholoma focale ).

Fremmede arter:
Ingen fremmed e arter ble registrert.

Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten grenser direkte mot det nåværende grustaket i sør og nord og er påvirket gjennom
støv fra virksomheten uten at dette vurderes å være negativt . Flere turstier og skogs bil veier
krysser gjenn om lokaliteten. Turstier anses som positivt for naturverdiene da dette medfører
blottet mineraljord. Skogstrukturen består overveiende av eldre skog, men det er lite død ved
og biologisk gamle trær på grunn av utstrakt plukkhogst av eldre trær.

Skjøtsel og hensyn:
Skogen bør få lov til å utvikle seg fritt. Det er lite dødved i området og det ville være positiv om
dødvedmengden økes over tid. Sjeldne sopparter i området lever i direkte tilknytning til
furutrærne ( gjennom mykorrhiza) slik at hogst av furut rær ved forekomstene av sjeldne
sopparter kan ød elegge levevilkårene av soppene. Særlig flatehogst er ødeleggende, mens
plukkhogst trolig vil være akseptabelt for å sikre dagens dokumenterte verdier.

Verdisetting:
Lokaliteten gis verdien svært viktig ( A ) på grunn av at dette er en av de aller mest verdifulle
sandfuruskogene på Ringerike og i regionen for øvrig. Spesielt verdifullt i tillegg til at lokaliteten
domineres av eldre skog , er innslaget av mest sannsynlig kalkrike løsmasser og forekomsten
av en rekke krevende rødlista sandfuruskogsarter. Så langt er to trua arter funnet, begge i
kategorien sårbar (VU) og tre nær trua (NT) samt é n rødlisteart i kategorien kunnskapsmangel
(DD). Videre er det gjort funn av den meget sjeldne slørsoppen Cortinarius vi olilamellatus som
kan bli inkludert på neste rødliste.

6.5.4 Verdivurdering

Sandfuruskogen på Kilemoen er verdisatt som en svært viktig naturtypelokalitet og Brandrud
og Bendiksen (2013) nevner sandfuruskogene ved Kilemoen å være noen av de mest
verdiful le sandfuruskogene med henhold til soppforekomster i Ringerike. I notat av
17.10.2013 til Asplan Viak, vurderer også Brandrud lokaliteten til å ha klare og viktige verdi er
for biologisk mangfold og basert på nye registreringer, konkluderer han med at Kilem oen er
den biologisk mest verdifulle av de større, intakte sandfuruskogsmoene på Ringerike.
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Tabell 7 : Verdivurdering etter DN - systemet og Statens Vegvesen Håndbok 140 (2006)

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse Verdi

1 Kilemoe n Kalkskog (verdi A ). Sandfuruskog med rik soppflora
inkl. trua arter . Mest verdifulle kjente sandfuruskogen
på Ringerike

Stor

6.5.5 Vurdering av omfang og konsekvens

Sandfuruskogen på Kilemoen er verdisatt som en svært viktig naturtypelokalitet og områd et
er vurdert å være noen av de mest verdifulle sandfuruskogene med henhold til
soppforekomster i Ringerike.

Det foreligger utredning i form av Notat; Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 2015 . Av
dette notatet fremgår det dersom 70 - 100% av lokalitete n sandfuruskog står igjen, vil verdien
med stor sannsynlighet ikke endres. Notatet har vært diskutert med Tor Erik Brandrud fra
NINA, som har vært med på å kartlegge naturtypen i Norge. Det går også frem av notatet at
formen på uttaksområdet er viktig. På bakgrunn av dette er det arealformål i
områdereguleringen avsatt til råstoffutvinning er redusert med 244 daa, fra det opprinnelige
planforslaget. Dette resulterer i at dagens lokalitet med sandfuruskog blir redusert til et areal
på ca. 805 daa fra dagens størrelse på 1155 daa. Forslag til nytt uttaksområde BSM1 i
planforslaget for Kilemoen sanduttak sikrer at 70 % av lokaliteten med sandfuruskog blir
bevart.

Tiltakets konsekvens er vurdert som liten negativ, da 70 % av biologisk verdifull
sandfuruskog ivar etas. Den største andelen av A - lokaliteten med verdifull sandfuruskog
utenfor planforslaget og vil bestå slik de er i dag.

Tabell 8 : Omfangs - og konsekvensvurdering for naturtypelokaliteten som ligger delvis innenfor planområdet et ter
Statens Vegvesen Håndbok 140 (2006)

Lok _i d -
Lokalitet

Omfangsvurdering Omfang Konsekvens

1

Kilemoen

Arealbeslag i forbindelse med
utvidelse av grustaket er
redusert, sammenlignet med
det opprinnelige
planforslaget. 70 % av den
biologisk verdifulle
s and furuskogen i varetas.

Liten negativ

( - - - )

6.5.6 Usikkerhet

Kunnskapsstatus for sopp på Kilemoen er vurdert som god . Lokaliteten er sjekket for sopp i
to soppsesonger. Fruktifiseringen av sopp varierer år til år, s lik at det mest sannsynlig er en
del krevende arter som så langt ikke er dokumentert fra området. For å fange opp
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variasjonsbredden av slike sopparter bør et område undersøkes flere ganger i løpet av en
feltsesong og helst over flere år for å få en god ov ersikt over artsinventaret av jordboende
sopp . Dette gjør jordboende sopp til en utfordrende artsgruppe å kartlegge . På den annen
side er området godt nok undersøkt til å fastsette verdien til « stor » , og at
kunnskapsgrunnlaget er godt nok til at konsekvens en for tiltaket kan fastsettes med
sikkerhet .

6.9 Naturressurse n – sand og grusforekomsten

6.9.1 Innledning

Akershus, Oslo og deler av Buskerud har tett befolkede områder og opplever
befolkningsvekst. Veksten medfører behov for investeringer i bygg - og anlegg. Det er behov
for stor tilgang på byggeråstoffer som sand, grus og pukk. All bygging av infrastruktur er
avhengig av slike byggeråstoffer og det er viktig at tilgangen på ressurser er god.

6.9.2 Regionalt behov

Det regionale behovet for byggeråstoffer er i den ne sammenheng vurdert til å omfatte
Buskerud, Oslo og Akershus. I de tre fylkene er det om lag 1,5 millioner innbyggere. I følge
statistikk fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) varierer det gjennomsnittlige årlige
forbruket av sand og grus mellom 2,5 og 3 tonn pr innbygger for regionen. Det medfører et
regionalt behov på 4,5 mill ioner tonn sand og grus pr år . I all hovedsak blir sand og grus til
ovenfor nevnte fylker produsert i Buskerud og Akershus.

6.9.3 Ressursens størrelse og kvalite t

Sand og Grusress ursen på Kilemoen er langt større enn det som er avsatt i gjeldende
kommuneplan og det som forslår regulert i denne sammenheng.

NGU beskriver ressursen slik: Forekomsten omfatter selve isranddeltaet Kilemoen og
elveterrassen Begnamoen, mellom jernbanen og Kil e moens terrassekant. På Begnamoen
ligger et relativt grovt 5 - 10 m mektig elveavsatt topplag over middels til finkornet sand

Aktuelle problemstillinger

Vurdere ressursens egnethet som byggemateriale. Området er registrert som en
meget viktig sand - og grus ressurs i kommunens kartdatabase.

Utredningsbehov

- Det regionale behovet for sandtak kartlegges
- Ressursens kvalitet og størrelse skal beskrives
- Ressursens varighet basert på årlig uttaksmengde skal beskrives.
- Redegjøre for eventuelle kvartærgeologi ske verdier
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tilhørende det opprinnelige isranddeltaet. På Kilemoen synes grovere materiale å være
lokalisert i de sørvestlige områdene, ved A /S Svelviksand og i de nordre delene. Sentrale
deler av moen synes å være oppfylt med fin - sand. Bergarts - og mineralsammensetningen
tyder på god kvalitet. Det produseres en rekke fraksjoner og spesialprodukter i massetaket.
Det er etablert produksjon av be tongelementer i uttaksområdet og en stor del av
produksjonen blir eksportert til Osloområdet. Forekomsten er klassifisert som en nasjonal
viktig forekomst .

Dagens totale størrelse på den gjenstående ressursen er ca 75 . millioner tonn (NGU). Det er
vurdert ut fra en mektighet (dybde) på 33 meter. Planforslaget omfatter regulering av ca. 30
millioner tonn for areal som er avsatt i kommuneplanen med et uttaksnivå ned til kote 145.

For å gi kommunene et bedre grunnlagsmateriale i arealplanleggingen og de bes te
forutsetningene ved avveininger mot andre verdier knyttet til arealbruken, har NGU
kl assifiser t forekomstene i Grus - og Pukkdatabasen som meget viktig, viktig, lite viktig eller
ikke vurdert. Forekomster av nasjonal eller regional interesse har fått en spesiell koding og er
klassifisert ut fra kriterier som:

Forekomster av nasjonal interesse:

Forekomster med mulighet for betydelig eksport, også uåpnede.

Forekomster med mulighet for betydelige leveranser til et stort hjemmemarked.

Forekomster med mulighet for oppstart og drift innen et tidsperspektiv på minst 50 år.

6.9.4 Planf orslagets varighet

Varigheten av planforslaget vil være avhengig av etterspørsel i markedet. Det betyr at
merkbare svingninger i produksjonsmengde vil forkomme. Dagens årlige uttaks - mengder de
senere år varierer 200.000 tonn og 300.000 tonn.

Tabellen ne denfor angir ulik varighet at planforslaget ved ulik gjennomsnittlig uttaksmengde
pr år.

Planforslaget i millioner
tonn

Årlig uttaks - mengde Varighet i år

30 300.000 100
30 400.000 75
30 500.000 60

6.9.5 K vartærgeologiske verdier

K vartærgeologisk verdi i denne sammenheng (planforslaget) er knyttet til området/moen vest
for Begna og øst for Fv 172 Vestre Ådal.

De kvartærgeologiske verdier knyttet til området beskrives i hovedsak som fire elem e nter.

1. Forming av landskapet ved siste istid og etterkommende t id med landheving og
danning av elveløpet til Begna.
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2. « Dødis - gropene » , som er former på overflaten som fremkom etter at store
isbreklumper/blokker som ble begravet i løsmasser smeltet . Dødisgropene ser ut som
grytehull eller runde tjern.

3. Grus og sand i mo en, som er byggeråstoffet. Det øverste laget består av grus med
sand under . Fordelingen mellom grus og sand er antatt til å være henholdsvis
20/80%. Grus - og sandlaget antas å ha en mektighet («tykkelse på laget») større en
det som reguleringsplanforslage t omfatter. Størrelsen på sandkorna avtar med
dybden og etter hvert blir det ett tett lag bestå ende av leire.

4. Grunnvannsma g asinet er et resultat av at grus - og sand ressursen «slipper inn» vann
fra elva. Det tette leirlaget under grus - og sandressursen gjør at det magasineres
opp store vannmengder opp til et visst nivå. Vannet blir filtrer es i sanden og er en
viktig ressurs for Ringerike kommune. Inntaket til Ringerike kommune sitt vannverk
ligger i bunnen av en stor dødisgrop (nærmere beskrevet i kap 7. 9.2 ) .

6.9.6 Konsekvens vurdering i forhold til kvartærgeologiske verdier

Det har vært sanduttak på Kilemoen siden 1960 tallet. Driften hittil har påvirket moens
landskapselement. Fremtidig drift vil påvirke endringen av lanskapselementet.

Vannverket sitt dri kkevannsinntak ligger utenfor planområdet og vil ikke påvirkes av
reguleringsplanforslaget . Planforslaget vil redusere dagens beskyttelse av
grunnvannsmagasinet som følge av at en stor del av grus - og sandressursen blir tatt ut.

Planforslaget er utarbei det i samarbeid med Ringerike Vannverk. Planforslaget vil ikke
påvirke vannverket sin klausulerings plan med hensyn til sikring av selve drikkevannsinntaket
og arealet omkring inntaket.
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6.10 Kulturminner og kulturmiljø

6.10.1 Innledning

Bakgrunnen for reguleri ngs planen er søknad om dispensasjon fra kommuneplan,
reguleringsplan og bygningslovens § 70 for oppføring av tørrmørtelfabrikk. I denne
forbindelse er det utført arkeologisk registrering i henhold til k ulturminneloven av 1978, § 9.

Formålet med denne regis trering var å avklare og påvise forholdet til automatisk fredede
kulturminner.

6.10.2 Metode

Metoden som ble valgt for den arkeologiske registreringen var overflateregistrering, hvor det
ble gått systematisk over hele planområdet. Dette for å se etter kulturminne r som var synlige
på overflaten.

Kulturminner ble målt inn med GPS og fotografert digitalt.

6.10.3 Tidligere registreringer i området

Id. nr. i Askeladden Beskrivelse

22968

Ca. 100 m sør for planområdet. 2 Hauger. Haug 1: rund haug,
uklart markert og noe stein blandet med grop i midten, d 2,4m,
dybde 0,8m. Bevokst med furutrær, lyng og mose. D 7m, h
0,2 - 0,8m.
3m SV for 1: Haug 2: rund haug, noe steinblandet. Går i SV i
ett med terrenget. Grop i midten, d 1,5m, dybde 0,6m. Bevokst
med furutrær, lyng og mose. D 8m , h 0,3 - 1m.

91713

Ca. 500 m sør for planområdet. Funn av 7 strukturer på et
jorde hvorav 1 er definert som et stolpehull, 1 er definert som
en mulig ildsted og 5 fremstår som strukturer med udefinerbar
funksjon. Grunnforholdene i området består av et 0,3 - 0,4 m

Generelt

Buskerud fylkes kommune, utviklingsavdelingen , har i september/oktober 2010
foretatt arkeologisk registrering i henhold til kulturminnelovens § 9. Det ble funnet
tre automatisk fredete kulturminner innenfor det foreslåtte planområdet i
planprogrammet. Alle tre funn er kullgroper. Kullgroper er rester etter
kullfremstillingsanlegg som ble brukt i forbindelse med jernfremstilling og smiing i
jernalder og middelalder.

Utredningsbehov

Arkeologiske registreringer i forhold til kulturminne lovens § 9 ansees for oppfylt.
Resultatet av arbeidet innarbeides i reguleringsplanforslaget. Automatisk fredete
kulturminner må søkes Riksantikvaren om frigivelse.
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tykt pløyelag etterfulgt av fin rødlig sand med innslag av
småstein.

91715
Ca. 1000 m sør for planområdet. Område med 17 strukturer
hvorav 5 er tolket som kokegroper el. ildsteder, 9 er tolket som
kulturlagsrester samt tre strukturer med udefinerb ar funksjon.

91718
Ca. 500 m sør for planområdet og 80 m vest for Id.nr. 91713.
Èn kullgrop.

71142
Ca. 100 m sør for planområdet. Gravfeltet består av 3
rundhauger og 2 langhauger og et ubestemt antall raserte
hauger. Alle bevarte hauger ligger på 52/4, V for fylkesveien.

6.10.4 Beskrivelse av funn

Den arkeologiske registreringen ble utført 30.09.10, 01.10.10 og 04.10.10 av Ida C. Wendel
og Tine Schenck.

Det ble gjort 3 funn innenfor planområdet, alle funnene består av kullgroper. Kullgroper er
rester etter k ullfremstillingsanlegg som ble brukt i forbindelse med jernfremstilling og smiing i
jernalder og middelalder. Funnene ligger i en VNV - ØSØ gående linje i nordvestre del av
planområdet.

Kullgrop 1 (ID - nummer 138744):

Denne kullgropen ble funnet først og ligg er lengst nordvest i planområdet. Gropa er tydelig i
terrenget og har en nokså tydelig voll. Den måler 5 m i diameter i ytre mål og 1,5x2m i indre
mål. Den har en oval form og er ca. 60 cm dyp. Formen er dog noe ujevn grunnet
skogsvekst. Ved bruk av jordbo ret kunne det påvises et 15 cm tykt kullholdig lag som startet
15 cm under dagens overflate i bunnen av gropa.

Figur 44 : Kullgrop 1, bilde tatt mot SØ. Foto: Ida C. Wendel.
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Kullgrop 2 (ID - nummer 13843):

5x6 meter i ytre mål, men ingen tydelig voll. Indre mål er 1,5x2,5 meter. Gropen er 1 meter
dyp og er således tydelig i terrenget. Lite kull.

Figur 45 : Kullgrop 2, bilde tatt mot SSØ. Foto: Ida C. Wendel.

Kullgrop 3 (ID - nummer 13845):

Ligger lengst mot sø røst av de tre gropene. Måler 3x4 m i ytre mål og 1,5x2,3m i indre mål.
Dybde 70 cm. Vollen er høyest og tydeligst i østlig del. Gropen er markant i terrenget. Kull
påvist.

Figur 46 : Kullgrop 3, bilde tatt mot SSØ. Foto: Ida C. We ndel.
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Figur 47 :Registrerte kulturminner på Kilemoen 2010

6.10.5 K onklusjon

Hele planområdet ble undersøkt i henhold til k ulturminneloven av 1978 § 9. Buskerud
fylkeskommune utførte i september/oktober 2010 arkeologisk registrering i henh old til
kulturminneloven § 9. Det ble da funnet tre automatisk fredete kulturminner i form av
kullgroper innenfor planområdet. Planforslaget er behandlet av Riksantikvaren.
Riksantikvaren har gitt dispensasjon fr a kulturminneloven for tre kullgroper (1387 43, 138744
og 138745). Dispensasjon er gitt ute n vilkår om arkeologisk utgravinger av de berørte
kullgropene.
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Som følge av at areal avsatt til råstoffutvinning er redusert, og formålsgrensen for uttak er
trukket sørover , vil kullgropene med Id 138743 og 138744 ikke be røres av tiltak. D isse vil
legges inn i plankart med hensynssone H730 , Båndleg ging etter lov om kulturvern .

Kullgrop med ID 1 38745 er markert i plankartet som bestemmelsesområde og er gitt
nummerering #3.

Følgende tekst er tatt inn i områdereguleringens bestemmelser:

«Automatisk fredete kulturminne i konflikt med tiltak i planområdet – id 13 8745, som
er m arkert med bestemmelsesområde i plankartet, kan fjernes ut e n vilkår om
arkeologisk utgraving»

Avbøtende tiltak

Det foreslås ingen avbøtende tiltak. Ku lturminne er frigitt slik at tiltaket kan gjennomføres.

6.11 Forurensning (støv , støy )

Aktuelle problemstillinger

Utvidelse av uttaksområdet fører til lengre levetid for grust aket. Forlenget levetid vil
ikke medføre økt støy (gitt samme produksjonsvolum), men støy over flere antall år.
Økt varighet for naboer kan virke sjenerende, men naboene er i hovedsak
industrivirksomheter som Asak, Kolo Veidekke og Unicon.

Utredningsbeh ov

Det er behov for å utføre støyberegninger for Svelviksand sin totale aktivitet på
området (inklusiv trafikkstøy fra adkomstvei). Det skal utarbeides støykotekart.
Beregningsresultatene vurderes opp mot retningslinjene i rundskriv T - 1442. Tiltak
mot stø y skal vurderes og i nødvendig grad fastsettes i planen. Eventuelle tiltak mot
støv skal beskrives. Forurensningsforskriftens § 30 legges til grunn for støv.
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6.11.1 Stø v

Generelt om støvnedfall

Konsentrasjon av mineralsk andel svevestøv fra virksomhetens totalvirksomhet avhenger
blant annet av knuse - og bearbeidingsprosesser, transport som fører til oppvirvlet støv fra
driftsveier/kjøreflater, uttaksområdets størrelse/be liggenhet og påvirkning fra ytre faktorer
(særlig vind og nedbør).

Det er generelt i lengre tørre perioder med lite nedbør at høye konsentrasjoner av støvnedfall
kan forekomme i områder ved støvende bedrifter.

Støvnedfall kan begrenses blant annet ved bru k av vanningsanlegg, beplantning/vegetasjon,
innbygging av kildene, endring av driftsrutiner, samt redusert drift.

Grenseverdi for konsentrasjonsnivå

Virksomheter med mindre enn 500 m til nærmeste nabo skal gjennomføre
støvnedfallsmålinger målt i 30 - dagers intervaller. Måleperioden skal vare minst et år og skal
ikke avsluttes før målingene dokumenterer at kravene i forurensningsforskriftens § 30 - 5
overholdes.

Forurensningsforskriften § 30 - 5 angir grenseverdien i følgende setning:

«Utslipp av steinstøv/støv/ partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at
mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m2 i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel
målt ved nærmeste nabo, eller nabo som eventuelt blir mer utsatt, jf. § 30 - 9.»

NILU (Norsk Institu tt for Luftforskning) bruker til sammenligning følgende inndeling for målt
konsentrasjon av nedfallsstøv:
< 5 g/m2/30 døgn: Lite forurenset
> 5 g/m2/30 døgn: Forurenset
>15 g/m2/30 døgn: Meget forurenset.

Metode

Faktorer som påvirker målte nedfallsverdier er:

Avstand til trær og bygninger
Bakgrunnskilder som kan generere vegstøv
Nedfall fra trær etc.

Plassering av støvsamlere, behandling og analyser er utført etter standarden NS4852.

Målestasjoner og resultater

Støvmålingene ble startet opp 1.10.2012 og e r utført i to fastsatte målepunkter med analyser
av støvnedfall hver 30. dag. Det ene målepunktet er ved Follummoveien 8, det andre
målepunktet er på parkeringsplassen inne på området til Svelviksand AS, avd. Kilemoen.

Oversikt over området og plassering av de 2 målepunktene er vist i figurene nedenfor. Se
tabell nedenfor for detaljer for målepunktene.
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Tabell 9 : Detaljer for målepunktene.

Målepunkt Periode for analyse Merknad

1 1.10.2012 – 2.10.2013 Måleresultater for hver 30. da g foreligger.

2 1.10.2012 – 3.7.2013 Måleresultater for hver 30. dag foreligger.
Målingene i punkt 2 ble avsluttet etter 10

måleperioder for heller å fokusere på støvnedfall
ved nærmeste nabo (målepunkt 1), samt pga.
lave målte konsentrasjoner av støvnedf all i alle

måleperiodene.

Figur 48 : Venstre bilde: Plassering av målestasjon 1, Follummoveien 8, sør for boligen. Høyre bilde: Plassering
av målestasjon 2, på parkeringsplassen sør for administrasjonsbygningen
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Figur 49 : Oversikt over plassering av målepunktene for kartlegging av støvnedfall.

Måleresultatene som foreligger for målestasjonene er vist i tabellene nedenfor.

Tabell 10 : Måleperiode 1.10.2012 – 31.10.2012.

Prøveident ifikasjon Fra
dato

Til
dato

Antall
dager

Vannuløselig
støv (mg)

Vannuløselig
støv (g/m2/30d)

Målestasjon 1 1.10.2012 31.10.2012 30 34,7 1,11

Målestasjon 2 1.10.2012 31.10.2012 30 97,1 3,09

Tabell 11 : Måleperiode 31.10.2012 – 29.11.2012.

Prøveidentifikasjon Fra
dato

Til
dato

Antall
dager

Vannuløselig
støv (mg)

Vannuløselig
støv (g/m2/30d)

Målestasjon 1 31.10.2012 29.11.2012 29 10,8 0,36

Målestasjon 2 31.10.2012 29.11.2012 29 42,7 1,41

Tabell 12 : M åleperiode 29.11.2012 – 31.12.2012.

Prøveidentifikasjon
Fra

dato
Til

dato
Antall
dager

Vannuløselig
støv (mg)

Vannuløselig
støv (g/m2/30d)

Målestasjon 1 29.11.2012 31.12.2012 32 21,6 0,64

Målestasjon 2 29.11.2012 31.12.2012 32 78,1 2,33
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Tabell 13 : Måleperiode 31.12.2012 – 30.1.2013.

Prøveidentifikasjon
Fra

dato
Til

dato
Antall
dager

Vannuløselig
støv (mg)

Vannuløselig
støv (g/m2/30d)

Målestasjon 1 31.12.2012 30.01.2013 30 10,8 0,34

Målestasjon 2 31.12.2012 30.01.2013 30 40, 6 1,29

Tabell 14 : Måleperiode 30.1.2013 – 1.3.2013.

Prøveidentifikasjon
Fra

dato
Til

dato
Antall
dager

Vannuløselig
støv (mg)

Vannuløselig
støv (g/m2/30d)

Målestasjon 1 30.1.2013 1.3.2013 30 10,2 0,32

Målestasjon 2 30.1.2013 1 .3.2013 30 11,5 0,37

Tabell 15 : Måleperiode 1.3.2013 – 2.4.2013.

Prøveidentifikasjon
Fra

dato
Til

dato
Antall
dager

Vannuløselig
støv (mg)

Vannuløselig
støv (g/m2/30d)

Målestasjon 1 1.3.2013 2.4.2013 32 201,0 6,0

Målestasjon 2 1.3.2013 2.4.2013 32 69,8 2,08

Tabell 16 : Måleperiode 2.4.2013 – 4.5.2013.

Prøveidentifikasjon
Fra

dato
Til

dato
Antall
dager

Vannuløselig
støv (mg)

Vannuløselig
støv (g/m2/30d)

Målestasjon 1 2.4.2013 4.5.2013 32 43,9 1,31

Må lestasjon 2 2.4.2013 4.5.2013 32 53,9 1,61

Tabell 17 : Måleperiode 4.5.2013 – 3.6.2013.

Prøveidentifikasjon
Fra

dato
Til

dato
Antall
dager

Vannuløselig
støv (mg)

Vannuløselig
støv (g/m2/30d)

Målestasjon 1 4.5.2013 3.6.2013 30 2 6,5 0,84

Målestasjon 2 4.5.2013 3.6.2013 30 48,9 1,56

Tabell 18 : Måleperiode 3.6.2013 – 3.7.2013.

Prøveidentifikasjon
Fra

dato
Til

dato
Antall
dager

Vannuløselig
støv (mg)

Vannuløselig
støv (g/m2/30d)

Målestasjon 1 3.6.2013 3. 7.2013 31 3,85 0,12

Målestasjon 2 3.6.2013 3.7.2013 31 66,2 2,04

Tabell 19 : Måleperiode 3.7.2013 – 4.8.2013.

Prøveidentifikasjon
Fra

dato
Til

dato
Antall
dager

Vannuløselig
støv (mg)

Vannuløselig
støv (g/m2/30d)

Målestasjon 1 3.7.2013 3.8.2013 31 11,45 0,35
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Tabell 20 : Måleperiode 4.8.2013 – 2.9.2013.

Prøveidentifikasjon
Fra

dato
Til

dato
Antall
dager

Vannuløselig
støv (mg)

Vannuløselig
støv (g/m2/30d)

Målestasjon 1 3.8.2013 2.9.2013 31 83,7 2,58

T abell 21 : Måleperiode 2.9.2013 – 2.10.2013.

Prøveidentifikasjon
Fra

dato
Til

dato
Antall
dager

Vannuløselig
støv (mg)

Vannuløselig
støv (g/m2/30d)

Målestasjon 1 2.9.2013 2.10.2013 30 21,4 0,68

Figur 50 : Grafisk fremstilling av måleresultatene

Vurdering av måleresultatene

Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall ved begge
målestasjonene for de måleperiodene som til nå er gjennomført. Med unntak av en liten
overskridelse ved målestasjon 1 i mars 2013 er alle målte verdier lavere enn grenseverdien i
forurensningsforskriften, dvs. < 5 g/m2/30d.

Det bemerkes at boligen Follummoveien 8 er relativt nær vegen og følgelig utsatt for
oppvirvlet støv fra veg og forbipasserende massetr ansport med åpen last. Transport til/fra
Svelviksand avd. Kilemoen benytter Follummoveien som adkomstveg og passerer følgelig
boligen Follummoveien 8 i underkant av 20 meter avstand.

Selv om målingene i hovedsak viser at støvnedfallskonsentrasjonen med god margin er
under grenseverdien gitt av forurensningsforskriften kan en vurdere noen enkle tiltak for å
begrense støvnedfall ved boligen Follummoveien 8 dersom det skulle vise seg nødvendig.
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Registrerte verdier under grenseverdien antyder at støvreduserende tiltak ikke er pålagt,
men beboer(e) kan fortsatt være plaget av støv (særlig ved konsentrasjoner tett opp mot
grenseverdi).

For denne aktuelle situasjonen der det benyttes adkomstveg i nær avstand til bolig kan tiltak
mot støvnedfall eksempelvis være å begrense oppvirvlet støv/sand fra forbipasserende
massetransport og fra vegbanen ved å innføre feierutiner, vanning/spyling av kjøretøyene
med last før de forlater sanduttaket, samt tildekking av lasten.

Basert på de hittil utførte måleresultatene ved nærm este bolig sør for masseuttaket,
forventes det at støvnedfallsproblematikken ikke blir betydelig forverret for fremtidig situasjon
sammenlignet med dagens situasjon. Med utgangspunkt i den foreslåtte reguleringsplanens
avgrensning og uttaksplanen fremgår d et at avstanden mellom nabo og uttaksområdet øker
etter hvert som en graver ut masser lenger inn i området, mot nord, for fremtidig situasjon.
Avstand mellom nærmeste bolig og produksjonsområdet forventes å være nokså lik for
dagens situasjon og fremtidig uttakssituasjon. Måling av støvnedfall kan utføres for å
avdekke de faktiske forhold etter hvert som dette ev. skulle være nødvendig/aktuelt i
fremtiden.

6.11.2 Støy

Regelverk

T - 1442/2012

Gjeldende støyregelverk ved etablering av ny støyende virksomhet er
Miljøve rndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T -
1442/2012. Retningslinjen er utarbeidet i tråd med EU - regelverkets metoder og
målestørrelser, og er koordinert med støykrav gitt av Forurensningsforskriften og teknisk
forskrift ti l plan - og bygningsloven. T - 1442 er lagt til grunn i beregningene for sandtaket på
Kilemoen fordi grunnlaget for støyvurderingen er en pågående reguleringsplanprosess.

Med retningslinjen T - 1442 ble betegnelsen LDEN innført. LDEN er A - veid ekvivalent støyni vå for
dag - kveld - natt (day - evening - night) med 10 dB / 5 dB ekstra tillegg på natt / kveld.
Tidsperiodene dag, kveld og natt omfatter:

Dag: kl. 07 - 19, kveld: kl. 19 - 23 og natt: kl. 23 - 07.

LDEN er nærmere definert i EUs rammedirektiv for støy, og periodeinnd elingene er i tråd med
disse anbefalingene. LDEN - nivået skal i kartlegging etter EU - direktivet beregnes som
årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over et år. Også i retningslinje
for behandling av støy i arealplanlegging er årsmidd elverdier lagt til grunn.

Etter EU - direktivets bestemmelser skal LDEN beregnes som frittfeltsverdier ved en
mottakerhøyde på 4 meter og kravet skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal
uteplass. Man skal imidlertid ta praktiske hensyn til den situasjonen man har ved
beregningene.

I retningslinje T - 1442/2012 utdypes dette med:

”Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen
som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jf. definisjon i kap. 6.”
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I kap. 6, Definisjoner, står det videre:

”Med uteplass forstås balkong, hage, lekeplass eller annet nærområde til bygning som er
avsatt til opphold og rekreasjonsformål. Uteplassen må være egnet til formålet, og bør
således ha gunstig eksponering i forhold til sol, vind etc. Terreng/landskapsformer/størrelse
må være tilpasset bruken, og tilrettelagt/opparbeidet for formålet.”

T - 1 442/201 2 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for
arealbruken. Kort oppsummert e r retningslinjene slik: (Se T - 1 442/201 2 for detaljer)

Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggel se kan oppføres dersom
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Øvrige områder (hvit sone), angir en sone med tilfredsstillende støynivå, avbøtende tiltak
anses her ikke som nødvendige.

Retningslinjen T - 1 442/201 2 angir grenseverdier utendørs for støy fra industri uten
helkontinuerlig drift. Kriteriene for soneinndeling er gjengitt i Tabell 23. Kriterier for
soneinndeling for vegtrafikkstøy er gitt i Tabell 23.

Tabell 22 : Kriterier for soneinndeling for støy fra industri uten helkontinuerlig drift.

Ekvivalentnivå (driftsdøgn) 1 Maksimalnivå i nattperioden (23 - 07)

Gul sone
øvrig industri

Uten Impulslyd:

LDEN 55 dB

Levening 50 dB

lørdag: LDEN 50 dB ,

søndag: LDEN 45 dB

Med Impulslyd:

LDEN 50 dB

Levening 45 dB

lørdag: LDEN 45 dB ,

søndag: LDEN 40 dB

Med og uten impulslyd:

Lnight 45 dB

LAFmax 60 dB

Rød sone
øvrig industri

Uten Impulslyd:

LDEN 65 dB

Leven ing 60 dB

lørdag: LDEN 60 dB ,

søndag: LDEN 55 dB

Med Impulslyd:

LDEN 60 dB

Levening 55 dB

lørdag: LDEN 55 dB ,

søndag: LDEN 50 dB

Med og uten impulslyd:

Lnight 55 dB

LAFmax 80 dB

1 = På gru nn av stor variasjon i driftsmønster skal ekvivalentnivå beregnes som døgnmiddel (verste
døgn).
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Tabell 23 : Kriterier for soneinndeling for vegtrafikkstøy.

Ekvivalentnivå (år) Maksimalnivå i nattperioden (23 - 07)

Gul sone veitra fikk LDEN 55 dB L5AF 70 dB

Rød sone veitrafikk LDEN 65 dB L5AF 85 dB

Når minst ett av kriteriene for den aktuelle støysonen er oppfylt, faller arealet innenfor sonen.

Anvendelse av retningslinjen T - 1442/2012

Ved utarbeidelse eller revidering av regulerin gsplan gjelder de samme støygrensene som
ved planlegging av ny virksomhet. Iht. retningslinjen T - 1 442/201 2 skal boliger og annen
støyfølsom bebyggelse ikke ha støynivåer som overstiger nedre grense for gul sone. For
aktivitet tilknyttet masseuttaket som vu rderes i dette notatet gjelder samme støykrav som for
industri uten helkontinuerlig drift. Utdypninger:

Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå over år, unntaket er kategorien
øvrig industri som pga. stor variasjon i driftsmønster skal beregnes som
døgnmiddelverdier (verste driftsdøgn).
For innendørs støy fra alle utendørs lydkilder gjelder krav i teknisk forskrift /
NS81 75:201 2 klasse C.
Grenseverdien med impulslyd kommer til anvendelse når denne typen lyd opptrer
med i gjennomsnitt mer enn 1 0 g anger pr. time. Med impulslyd menes kortvarige,
støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der impulslyden er av typen
«highly impulsive sound» som definert i T - 1 442/201 2 kap. 6.
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer e nn 1 0 hendelser pr.
natt.
Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom ekvivalent støynivå åpenbart
er bestemmende for støysonenes utbredelse.

Inndelingen i gul og rød sone i støysonekartene som er beregnet i dette notatet er definert ut
fra Tabell 22. Soneinndelingene uten impulslyd er lagt til grunn på bakgrunn av utstyrsparken
som benyttes og støykarakteristikken som de ulike aktivitetene tilknyttet sandtaket genererer.

Forurensningsforskriften

Forurensningsforskriften, FOR 2004 - 06 - 01 nr 931 : Forskrift om begrensning av forurensning,
angir i § 30 - 7 grenseverdiene for avgitt støy fra produksjon av pukk, grus, sand og singel.
Grenseverdiene er gjengitt i Tabell 24 nedenfor og gjelder utendørs ved e ksisterende
støyfølsom bebyggelse. Ved sammenligning av grenseverdier for gul støysone i T - 1 442/201 2
med grenseverdier gitt av forurensningsforskriften, har man overenstemmelse mht.
støykriterier for eksisterende og ny industrivirksomhet.

Tabell 24 : Grenseverdier for bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner og barnehager. Grenseverdier angitt som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade.

Mandag -
Fredag

Kveld mandag -
fredag

Lør dag Søn -
/helligdager

Natt (kl. 23 –
07)

Natt (kl. 23 –
07)

LDEN 55 dB Levening 50 dB LDEN 50 dB LDEN 45 dB Lnight 45 dB LAFmax 60 dB
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LAFmax, er gjennomsnitt av de 5 - 1 0 høyeste forekommende støynivåene LAF (A - veid støynivå
med Fast respons) fra en indust ribedrift i nattperioden kl. 23 - 07.

Med impulsstøy eller rentonelyd er grenseverdiene 5 dBA lavere. Den strengeste
grenseverdien legges til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 1 0
hendelser pr. time. Med impulslyd menes kortvarige, støtvi se lydtrykk med varighet på under
1 sekund og der impulslyden er av typen «highly impulsive sound » som definert i T - 1 442
kapittel 6.

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på
bedriftsområdet og lossing /lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg - og
anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke
omfattet av grensene.

NS 8175:2012

Krav til innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder i boliger er gitt av teknisk forskrift i Plan - og
Bygningsloven og NS 8175:201 2 «Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike
bygningstyper». Kravene er gjengitt i Tabell 25 nedenfor.

Tabell 25 : Utdrag av NS 8175:2012. Lydklasser fo r boliger. Høyeste grenseverdier for innendørs A - veid
maksimalt og ekvivalent lydtrykknivå, Lp,AFmax og Lp,A,24h fra utendørs lydkilder. Klasse C er minstekrav.

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C

I oppholds - og soverom fra utendørs
lydkilder

Lp,A,2 4h (dB) 30

I soverom fra utendørs lydkilder Lp,AFmax (dB)

Natt, kl. 23 - 07

45

Forutsetninger og metode

Generelt

Støy er beregnet med programmet Cadna A, versjon 4.3.1 44. Oppdraget er løst på grunnlag
av mottatt digitalt kartmateriale i 3D, informasjon in nhentet på befaringer og møter, samt
støymålinger utført på stedet.

Etter EU - direktivets bestemmelser skal LDEN beregnes som frittfeltsverdier ved en
mottakerhøyde på 4 meter. Kravet skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal
uteplass. Med hen syn på beregningshøyde skal man imidlertid ta praktiske hensyn til den
aktuelle situasjonen og tilpasse beregningshøyden til denne. Eksempelvis bør beregning av
støy på uteplasser foretas ved en høyde på 1,5 til 2 meter over mark. 4 meter
beregningshøyde e r som regel representativt for en lav 2. etg.

Det er beregnet støykoter samt støy i utvalgte beregningspunkter. Støykoter er linjer trukket
opp og interpolert mellom et endelig antall beregningspunkter satt i et rutenett. Støykoter er
derfor generelt noe m er unøyaktige enn beregninger gjort i enkeltpunkter. Det er i
beregningsmodellene benyttet rutenett på 1 0 x 10 meter mellom beregningspunktene. Alle
beregnede støyverdier presentert i dette notatet er beregnet som frittfeltsverdier, dvs. uten
fasaderefleks jon. Støy utenfor mest støyutsatte fasader er beregnet og vurdert.
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Figur 51 viser sammenheng mellom økt omfang av støyende aktivitet og økning i støynivå.
Som det fremgår av figuren skal det være en betydelig endring/økning i stø yende aktiviteter
før dette gir seg utslag i en endring av støynivået.

Figur 51 : Sammenheng mellom økning i støyende aktivitet i % og økningen i støynivå i dB. Eksempelvis vil en
dobling av driftstiden for alle støyende aktivitet er i et massetaksområde gi en økning av LDEN med ca. 3 dB
dersom øvrige forutsetninger (støykildetyper, plassering, osv.) holdes konstant.

For å forstå betydningen av forskjell i støynivå og hvordan dette oppfattes er det viktig å vite
at verdier for støyn ivå er forholdstall og at desibelskalaen er logaritmisk. Dette innebærer at
et økt støynivå med 1 0 dB krever en tidobling i lydenergi.

Ulik økning av støynivå gir forskjellig reaksjon. En dobling av lydenergien (3 dB økt støynivå)
vil være merkbart, men d et må en tidobling av lydenergien (10 dB økt støynivå) til for at
støynivået skal oppfattes som dobbelt så høyt. Det samme gjelder for reduksjon av støynivå,
det kreves en reduksjon på 2 - 3 dB for å utgjøre en merkbar forskjell av oppfattet støynivå.
Se Tabell 26 for oversikt.

Tabell 26 : Oversikt over menneskelig reaksjon på økt støynivå.

Økning Reaksjon

1 dB Knapt merkbart

2 - 3 dB Merkbart

4 - 5 dB Godt merkbart

5 - 6 dB Vesentlig endring

8 - 10 dB Dobbelt så høyt

% øk ning i støyende aktivitet
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Driftsituasjon

For dagens situasjon befinner de dominerende stasjonære støykildene seg i
produksjonsområdet i sør. De mobile støykildene arbeider ved stuffen (de r grus/sand tas ut) ,
i produksjonsområdet og mellom stuffen og produksjonsområdet .

For fremtidig driftssituasjon planlegges plasseringen av de stasjonære støykildene i
produksjonsområdet beholdt, dvs. knuseverk, sandtørker, osv. beholder dagens plassering.
Forskjellen mellom dagens situasjon og fremtidig sitasjon blir da hovedsakelig at de mobile
støykildene flytter seg lenger inn i bruddet mot nord, nordvest og nordøst, samt får en lengre
transportvei. Bruk av transportbånd mellom fremtidig uttaksområde og produksjonsområdet
er aktuelt. Dette medfører at fyllpunktenes lokasjon endres, men har en liten konsekvens for
endring av støysituasjonen.

Kap 6.2 viser hovedprinsipp for driften. Uttaksplanen innebærer å ta ut sand nordover ned til
ca. kote 1 60 (etappe 1 og 2). Deretter tas det ut sand sørover ned til ca. kote 1 45 (etappe 3).
Dagen s uttaksområde beholdes på nåværende nivå (ca. kote 1 60). Ryggen mot Begnamoen
forblir urørt og vil begrense støvflukt og støy fra området.

Utstyrspark og driftstider

Tabell 27 viser en oversikt over utstyrsparken som er lagt til grunn for støyberegningene.
Informasjon om utstyr, driftstider og plassering ble innhentet på befaring torsdag 1 3.9.2012 i
forbindelse med støymålingene.

Tabell 27: Utstyrspark for Kilemoen sandtak.

Støyende aktivitet/type utstyr Ca. normal plassering Normal driftstid

Konknuser, kjeftknuser og 2 stk sikteverk Produksjonsområdet Kl. 7 - 1530

Hjullaster: 4 stk Mobilt utstyr, flyttes med driftssituasjon Kl. 7 - 1530

Gravemaskin Mobilt utstyr, flyttes med driftssituasjon Kl. 7 - 1530

M obile siktere: 3 stk Mobilt utstyr, flyttes med driftssituasjon Merknad1

Sandtørker 1 Høy grønn bygning på
produksjonsområdet

Kl. 6 - 22 .30

Sandtørker 2 Ved siden av sandtørker 1, på
produksjonsområdet

Kl. 6 - 22 . 30 , i drift
50 % av tiden

Pusseanlegg Nordvest fo r tørkere, på
produksjonsområdet

3 kvelder pr. uke:
frem til kl. 21

Tipping/lasting Produksjonsområdet -

Lastebiltrafikk3 Til/fra produksjonsområdet -

1 Et mobilt sikteverk er plassert ved sandtørker og er som regel i drift fra kl. 6 - 22 30. . Et annet mobilt sikteverk benyttes ca. fra
kl. 7 til 1530, med utvidet drift frem til kl. 22 . 30 ca. 2 dager pr. uke. Et tredje mobilt sikteverk benyttes sporadisk (ukentlig) ved
behov, men inngår ikke i maskinparken av utstyr som brukes daglig.

2 For laste biltrafikk er det i beregningene lagt til grunn et årlig uttaksvolum på 300.000 tonn og 15 tonn lastekapasitet pr.
lastebillass. Dette er representativt også for en fremtidig situasjon da det ikke legges opp til økning i årlig uttaksmengde.
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Som det fremgå r av Tabell 27 er det flere kilder til støy, noen stasjonære med fast plassering
og noen mobile som forflytter seg avhengig av driftssituasjon. Variasjon i plassering, driftstid,
terrengskjerming, osv. forekommer. Det er ikke muli g å simulere alle variasjoner og det er
derfor en viss usikkerhet i beregningene, i tillegg til at det vil forekomme praktiske avvik. Det
skal imidlertid relativt store avvik til før disse påvirker beregningene av ekvivalentnivåene i
nevneverdig grad, ref. Figur 51 . Kildeplasseringene som er brukt i beregningsmodellene
gjenspeiler representative plasseringer for den normale driften.

For fremtidig situasjon er det gjort beregning med mobile støykilder i aktivitet i den østlige
dele n av uttaksområdet for 1. etappe. For 2. etappe er det gjort beregning med mobile
støykilder i aktivitet i den vestlige delen av uttaksområdet.

Som grunnlag for utarbeidelse av støysonekartene er det benyttet erfaringsdata for
tilsvarende støykilder, som e r komplettert med, samt kontrollert opp mot støymålingene utført
ved virksomheten.

Aktivitet som avgir støy foregår normalt i dagperioden. Normal driftstid for de dominerende
støykildene er man - fred kl. 7 - 1 530. På søndager/lørdager/helligdager og i natt perioden
foregår det ikke produksjon. Enkelte av de mindre støyende kildene er normalt i drift inn i
kveldsperioden og dette er hensynstatt i beregningene. Overtidsarbeider forekommer i
perioder ved behov, normalt ikke lenger enn til kl. 20 og aldri lenger enn til kl. 22. Med
utgangspunkt i Figur 51 utgjør eksempelvis utvidet drift frem til kl. 19 en 30 % økning i
driftstiden sammenlignet med normal arbeidstid. Dette utgjør videre ca. 1 dB økt støynivå for
beregningsparameteren LDE N. Ev. utvidet drift ved bruk av de dominerende støykildene inn i
kveldsperioden utgjør en større forskjell pga. tillegget som legges til i parameteren LDEN for
støy i kveldsperioden. I tillegg finnes det et 5 dB skjerpet krav for avgitt ekvivalent støyniv å i
kveldsperioden, Levening < 50 dB (kl. 1 9 - 23).

I T - 1442 står det definert at det skal beregnes støysoner for verste døgn. For Kilemoen blir
det et døgn med utvidede driftstider/overtidsarbeid. Å belyse kun en slik situasjon vil si lite
om støynivåene so m normalt oppstår som følge av drift ved Kilemoen. Det er følgelig valgt å
gjøre beregninger både med normale driftstider og utvidede driftstider for å kunne gjøre en
mer helhetlig vurdering av støysituasjonen og hvilke støynivåer naboer og omgivelsene
uts ettes for. Behov for støyreduserende tiltak er vurdert helhetlig ut fra støysonekartene for
de ulike situasjonene. Se Tabell 28 for oversikt over utførte beregninger.

Lastebiltrafikk

I beregningene er det tatt med lastebiltrafikk til svarende et årlig uttaksvolum på 300.000 tonn
med en forutsatt lastekapasitet på 1 5 tonn pr. lastebillass. Dette tilsvarer totalt 40.000
lastebilkjøringer inn/ut av bedriftsområdet pr. år.

Beregninger og vurderinger

Industristøy

Det er utført støyberegnin ger for sandtaket på Kilemoen med utgangspunkt i driftstider og
forutsetninger som beskrevet i avsnittene under forutsetninger og metode.
Beregningsresultatene er vurdert opp mot gjeldende grenseverdier i T - 1442.

Tabell 28 viser en oversikt over beregnede støysonekart.
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Tabell 28: Beregnede støysonekart.

Driftssituasjon Støyindikator Beregningshøyde
(relativt til terreng)

Driftstid Støysonekart

Dagens situasjon LDEN 4 meter

Normale driftstider.
Dominerende støykilder i

drift kl. 7 – 1530.

Vedlegg B

Utvidede driftstider.
Dominerende støykilder i

drift kl. 7 – 19.

Vedlegg C

Fremtidig situasjon, etappe 1 LDEN 4 meter

Normale driftstider.
Dominerende støykilder i

drift kl. 7 – 1530.

Vedlegg D

Utvide de driftstider.
Dominerende støykilder i

drift kl. 7 – 19.

Vedlegg E

Fremtidig situasjon, etappe 2 LDEN 4 meter

Normale driftstider.
Dominerende støykilder i

drift kl. 7 – 1530.

Vedlegg F

Utvidede driftstider.
Dominerende støykilder i

drift kl. 7 – 19.

Vedlegg G

Beregningsresultatene viser at bruddkanten effektivt bidrar til å skjerme avgitt støy mot nord
og vest. Mot sør og sørøst er det mer åpent. Her dekker gul støysone et område på opp mot
400 meter utenfor produksjonsområdet. Avstanden fra sa ndtaket til nærmeste bolig er lang.
Naboen i Follummoveien 8 ligger ca. 800 meter unna produksjonsområdet der den
dominerende støyende aktiviteten foregår. Ved boligen i Follummoveien 8 er beregnet
støynivå fra den totale aktiviteten ved sandtaket mer enn 5 dB under grenseverdien for gul
støysone.

Forskjellen i støyberegningene for normal driftssituasjon (vedlegg B) og utvidede driftstider
(vedlegg C) utgjør ca. 1 dB forskjell i avgitt støynivå (LDEN). For fremtidige driftssituasjoner
(etappe 1 og 2) bereg nes mindre endringer i støysonenes utbredelse mot sør, samt ved
naboen i Follummoveien 8, da plasseringen av de dominerende støykildene tilknyttet
produksjonsområdet i hovedsak vil ha tilsvarende plassering som i dag. Størst forskjell blir
det i det ubebyg de skogsområdet i nord der de mobile støykildene etter hvert forflytter seg
med bruddkanten når masser graves ut. Dette f r emgår av de beregnede støysonekartene i
vedlegg D til G, sammenlignet med støysonekart for dagens situasjon (vedlegg B og C).

For de u bebygde skogsområdene finnes det ikke grenseverdier for støy. Det bemerkes at et
sandtak har begrenset behov for å utøve støyende aktiviteter på toppen av terrenget der
lyden bærer godt. Som regel arbeider de mobile støykildene nede i uttaksområdet og er p å
den måten skjermet av bruddkanten. Dette bidrar til å begrense støybelastningen vesentlig
og er positivt for blant annet personer som utøver friluftsaktiviteter i disse områdene og er
opptatt av minst mulig støy fra slike maskiner i skogsområdene.
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Sum støy

Marginen på over 5 dB til grenseverdien for gul støysone for LDEN betyr at sum støy fra annen
industri i området (f. eks John Myrvang AS; Vestsiden pukkverk) ikke vil medføre
overskridelse ved Follummoveien 8. Det vises til

Tabell 29, logaritmisk summering av to støykilder kan gi et bidrag på opptil 3 dB, avhengig av
differansen i støynivå. Dersom en støyutsatt nabo eksempelvis har beregnet støynivå LDEN =
47 dB fra Kilemoen sandtak og LDEN= 43 dB fra en annen støyende virkso mhet gir dette totalt
sett LDEN = 48,5 dB hos den aktuelle naboen.

Tabell 29 Logaritmisk summering av støy fra kilder med ulikt støynivå.

Støy fra massetransport

Trafikken til sandtaket tar av fra E16 til Vestre Ådal ( f v. 1 72) o g benytter videre
Follummoveien inn til produksjonsområdet. Det er utført punktberegning av støynivå fra
massetransport for å vurdere støysituasjonen ved den mest utsatte boligen, Follummoveien
8. Beregningen er vist i Figur 52.

Støy fra massetransport til/fra sandtaket forutsettes uendret for en fremtidig situasjon og
medfører isolert sett ikke krav på støyreduserende tiltak for boligen Follummoveien 8.

Vestre Ådal og Follummoveien benyttes av flere, blant annet andre industrivirksom heter og
boliger i området. I forbindelse med støvmålingene har boligen ved Follummoveien 8 blitt
befart månedlig i perioden oktober 201 2 til september 2013. Total vurdering av
støyforholdene ved Follummoveien 8 basert på observasjoner og beregninger:

Støy som følge av forbipasserende tunge kjøretøy på Vestre Ådal, og særlig
Follummoveien, vurderes som den klart mest sjenerende støykilden for boligen.

Vestre Ådal har bratt stigning og lyden bærer godt i det åpne terrenget mellom vegen
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og boligens uteplass i sør. Vegen benyttes blant annet for tungtrafikktransport til/fra
annen industri i området.

Follummoveien har liten stigning forbi boligen, men passerer i nær avstand (rundt 30
meter) fra boligens uteplassområde.

Skjermingstiltak på eiendommen, eksemp elvis lokalt skjermingstiltak rundt boligens
avsatte uteplassområde mot syd, ville begrenset sjenerende støy fra passerende
tungtrafikk i stor grad.

Støy fra trafikken til/fra sandtaket på Kilemoen utgjør isolert sett et støybidrag under
grenseverdien for gul støysone. Med utgangspunkt i grenseverdiene i T - 1442 og
utførte støyberegninger utøses ikke krav om støyreduserende tiltak for eiendommen
Follummoveien 8 som følge av reguleringsplanen. Basert på reguleringsplanen,
uttaksmengder, estimert lastebiltraf ikk, kildeplassering, osv. forventes det ikke økt
støy ved boligen Follummoveien 8 fra aktiviteten tilknyttet sandtaket for en fremtidig
situasjon sammenlignet med dagens situasjon.

Figur 52 : Beregnet støysonekart (LDEN) som vis er bidrag fra kun lastebiltrafikken til/fra sandtaket på Kilemoen,
årlig uttaksvolum på 300.000 tonn pr. år er lagt til grunn. 4 meter beregningshøyde over terreng, uten trafikkbidrag
fra øvrig industri og boliger i området.
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Oppsummering

Støv

Det registrer es generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall ved begge
målestasjonene. Med unntak av en liten overskridelse ved målestasjon 1 i mars 2013
er alle målte verdier lavere enn grenseverdien i forurensningsforskriften, < 5
g/m2/30d.

Boligen Follummove ien 8 er ligger relativt nær Follummoveien og følgelig utsatt for
oppvirvlet støv fra kjøretøyer . Enkle tiltak for å begrense støvnedfall ved boligen kan
vurderes innført.

Basert på de utførte støvmålingene forventes det at støvnedfallsproblematikken ikke
blir betydelig forverret for fremtidig situasjon sammenlignet med dagens situasjon.
Med utgangspunkt i den foreslåtte reguleringsplanens avgrensning og uttaksplanen
fremgår det at avstanden mellom nabo og uttaksområdet øker etter hvert som en
graver ut ma sser lenger inn i området, mot nord, for fremtidig situasjon. Avstand
mellom nærmeste bolig og produksjonsområdet forventes å være nokså lik for
dagens situasjon og fremtidig uttakssituasjon. Måling av støvnedfall kan utføres for å
avdekke de faktiske forh old etter hvert som dette eventuelt skulle være
nødvendig/aktuelt.

Støy

Beregningsresultatene viser at eksisterende støyømfintlig bebyggelse blir liggende
utenfor de beregnede støysonene for LDEN fra Kilemoen sandtak med over 5 dB
margin for situasjonene s om er beregnet.

Ved svært ugunstige forhold støymessig og utvidet drift inn i kveldsperioden vil
marginen kunne bli mindre, men beregningsresultatene viser at det ikke er fare for
overskridelse basert på produksjon og aktivitet med dagens maskinpark og
dr iftsrutiner.

Støysonenes utbredelse fra aktiviteten tilknyttet sandtaket er størst mot sør og sørøst
der det er åpent og lite skjerming fra terreng. Uttaksskråningen bidrar effektivt til å
begrense avgitt støy til omgivelsene.

Forskjellen mellom dagens situasjon og fremtidig sitasjon blir hovedsakelig at de
mobile støykildene driftes lenger inn i uttaket mot nord, nordvest og nordøst, samt får
en lengre transportvei.

At aktiviteten tilknyttet de mobile kildene som regel foregår nedsenket i terreng og på
den måten er skjermet av bruddkanten er ideelt for å begrense avgitt støy til
omgivelsene. Blant annet kan personer som utøver friluftsaktiviteter i nærområdene
rundt sandtaket være opptatt av minst mulig støy fra slike maskiner i skogsområdene
her.
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N ærmeste nabo sør for produksjonsområdet vil ha en tilnærmet tilsvarende
støybelastning for en fremtidig driftssituasjon som for dagens situasjon forutsatt at de
dominerende stasjonære støykildenes plassering innenfor produksjonsområdet
beholdes. Reduksjon i støynivå som følge av at de mobile støykildene driftes lenger
inn i bruddområdet blir liten. Grunnen til dette er at bidrag fra kilder med lavere avgitt
støynivå (mobile kilder) enn de dominerende støykildene blir lite relativt til det totale
støybidrage t fra produksjonsområdet. Logaritmisk summering av to støykilder med
eksempelvis 8 dB forskjell i avgitt støynivå gir et bidrag på 0,6 dB relativt til om kilden
som avgir lavest støynivå ikke var i drift.

Avbøtende tiltak

Støv

Målte verdier er i hovedsak l avere enn grenseverdien i forurensningsforskriften, < 5
g/m2/30d, og tiltak er følgelig ikke påkrevd. Fordi boligen Follummoveien 8 er relativt vegnær
og derfor utsatt for oppvirvlet støv fra veg og forbipasserende billass kan det vurderes å
innføre noen e nkle tiltak for å begrense støvnedfall dersom det skulle vise seg nødvendig:

Tildekking av last, alternativt vanning/spyling av last og kjøretøy.
Feierutiner på Follummoveien.

Støy

Massetransport til/fra sandtaket på Kilemoen utgjør isolert sett et støybi drag under
grenseverdien for gul støysone. Med utgangspunkt i grenseverdiene i T - 1442 og utførte
støyberegninger konkluderes det med at reguleringsplanen ikke utløser krav om
støyreduserende tiltak for eiendommen Follummoveien 8 eller annen støyfølsom
beby ggelse. Tungtrafikken forbi eiendommen kan oppfattes som sjenerende. Dette kan
effektivt begrenses ved oppføring av skjermingstiltak, men er ikke et påkrevd tiltak som følge
av reguleringsplanen.
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6.12 Grunnvann

6.12.1 Innledning

Uttak av løsmasser på Kilemoen som planlagt foregår fra en sand/grus - avsetning som også
har store grunnvannsressurser. Grunnvann innenfor avsetningen som utnyttes per i dag
ligger nord for planområdet (Ringerike vannverk). Foreliggende vurdering omfatter Ringerike
vannverk og grunnvannsres sursene som ligger innenfor planområdet.

Tilgjengelige opplysninger om grunnvannsressursen innenfor reguleringsområdet er hentet
fra tilgjengelig kart, databaser og våre rapporter vedr. vannverket. Det er i tillegg gjort enkle
supplerende undersøkelser. Gr unnvannsressursen som utnyttes av Ringerike vannverk er
godt kartlagt.

Løsmassegeologi

Hele området (vannverk og masseuttaksområde) er en del av den store breelvavsetningen
på Kilemoen (se figur nedenfor). Kilemoen er et isranddelta som ble avsatt mot sør.

Vannverksområdet med brønner ligger i nordlige deler av avsetningen der iskanten lå under
oppbyggingen av deltaet eller deler av dette. Her er det omfattende dødisterreng mens
deltaflaten forøvrig er relativ flat med enkelte erosjonsspor (elveløp) og lav e terrasser.

Tidligere undersøkelser av NGU viser at den sørlige delen består av vekselvis sand - og
gruslag. I de sentrale deler er det påvist finsandmektigheter på over 60 meter, mens man i
den nordlige delen finner igjen grovere masser.

Aktuelle problemstillinger

Området for fremtidig masseuttak grens er til LNF - områder – område for grunnvann.
Det ligger en grunnvannskilde innenfor influensområdet. Fremtidig uttaksnivå må
avklares i forhold til grunnvannskilde og grunnvannstand.

Utredningsbehov

Det skal gjøres en faglig (hydrologisk) vurdering av grun nvannmagasinets kapasitet
og eventuelle virkninger tiltaket vil ha på grunnvannsmagasinet. Fremtidig drift
vurderes opp mot ressursens beliggenhet og eventuelle avbøtende tiltak beskrives.
Det forutsettes en tett dialog med vannverket og NVE slik at begges interesser
ivaretas. Fare for forurensning utredes i ROS - analysen.
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Figur 53 : Løsmassekart (kvartærgeologisk kart) over Kilemoen og omegn.

6.12.2 Ringerike Vannverk

Nord for planområdet ligger Ringerike vannverk Kilemoen som er et kommunalt
grunnvannsanlegg og som forsyner ca. 25 000 personer i Hønefoss og omegn. Vannv erket
forsynes fra flere produksjonsbrønner (per i dag 5 filterbrønner i løsmassene) i dødisgroper
innenfor breelvavsetningen på Kilemoen. Årlig vannforbruk er i VREG registrert til om lag 2,8
mill. m3. Dette tilsvarer et gjennomsnittlig forbruk på ca. 88 l/s. Vannverket oppgir at
eksisterende grunnvannsbrønner de siste årene har levert 80 - 90 l/s. Vannverket forsyner
boliger, næringsmiddelindustri, skoler, helseinstitusjoner, gårdsbruk og hytter /fritidsboliger
med mer.

Det er utarbeidet en klausuleringspl an med beskyttelsesbestemmelser for influensområdet til
vannverkets produksjonsbrønner. Restriksjoner med hensyn på ulik arealbruk og aktiviteter
er knyttet til fire soner (0 – III) med underinndeling som vist på figuren nedenfor. Vannverket,
med vist besk yttelse av grunnvannskilden, er godkjent av Mattilsynet.
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Figur 54 : Beskyttelsessoner for Ringerike vannverk rundt brønnområder i Dødisgropa og ved Tjorputten (revidert
6.3.2014)

Vannverket har produksjonsbrønner i to områder – ved Tjorputten (sone 0 i øst på figuren
ovenfor) og i en stor dødisgrop (sone 0 i vest på figuren ovenfor). Utstrekningen av
influensområdet for produksjonsbrønnene kan estimeres ut i fra beregninger av
influensradius under prøvepumping og fra registrert senk ning i magasinet ved drift av
vannverket.

Ved uttak fra produksjonsbrønnene i dødisgropa er det registrert senkning av
grunnvannsnivået i hele tilrenningsområdet (yttergrensen av sone IIA), og
grunnvannsstrømmen går dermed mot produksjonsbrønnene i fra he le dette området.
Registreringer i observasjonsbrønn 1 50 m sør for Tjorputten viser grunnvannsnivå ned mot
kote 1 43,5 med totaluttak ca. 1 60 l/s.

Under drift av vannverket er det registrert svak senkning av grunnvannsnivået i en
observasjonsbrønn lengst sø r i sone II og influensområdet strekker seg derfor noe lenger sør
enn dette. Influensområdet til brønnene ved Tjorputten vil likevel, ifølge observasjoner og
beregninger utført for vannverket, falle innenfor yttergrensen til tilsigsområdet i sør, dvs.
inne nfor sone III. Det gjelder også ved et framtidig omsøkt uttak på inntil 1 00 l/s.

Nydannelsen av grunnvann til vannverkets produksjonsbrønner vil hovedsakelig skje ved
infiltrasjon fra Begna, mens en mindre andel grunnvann vil dannes ved nedbørsinfiltrasjon på
avsetningen innenfor influensområdet. Ved senkning av grunnvannsspeilet rundt brønnene
under uttak, vil mer elvevann mates inn i magasinet (indusert nydannelse). Elveinfiltrasjonen
vil trolig stå for > 90 % av nydannelsen til magasinet. Det er estimert at omsøkte
uttaksmengde på inntil 1 00 l/s vil utgjøre kun 0,1 2 % av midlere vannføring i Begna.
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Betingelser for soneinndelingskart:
Soneinndelingen inkluderer nyetablerte brønner ved Tjorputten. Brønnene ved Tjorputten er
prøvepumpet med ca. 70 l/s. Sam tidig uttak fra dødisgropa har vært 80 - 90 l/s, dvs. totalt
uttak har i en periode vært ca. 1 60 l/s. Foreliggende forslaget til soneinndeling er basert på et
samlet uttak på maks. 1 60 l/s fra brønnområdene i dødisgropa og Tjorputten (brønnområde
1 , 2 og 3). Sonegrensene her vil bli overført til et endelig plankart.

Det presiseres at det kun kan tas ut inntil 1 00 l/s fra brønnene ved Tjorputten ihht. Søknad
om konsesjon, (til behandling, NVE). Ved uttak fra produksjonsbrønnene i dødisgropa er det
registrert s enkning av grunnvannsnivået i hele tilrenningsområdet (yttergrensen av sone IIA),
og grunnvannsstrømmen går dermed mot produksjonsbrønnene i fra hele dette området.

Influensområdet til brønnene ved Tjorputten vil likevel, ifølge observasjoner og beregning er
utført for vannverket, falle innenfor yttergrensen til tilsigsområdet i sør, dvs. innenfor sone III.
Det gjelder også ved et framtidig omsøkt uttak på inntil 1 00 l/s.

Sone III, Det ytre verneområdet , omfatter arealer som vil kunne influere på grunnvanne ts
kvalitet (usikre deler av tilsigsområdet og deler av nedbørsfeltet som drenerer mot
tilsigsområdet). I forslag til beskyttelsesbestemmelser for sone III tillates uttak av grus, så
lenge dette foregår i henhold til godkjente driftsplaner.

6.12.3 Grunnvann inne nfor planområdet

Det er etter all sannsynlighet et stort grunnvannsmagasin i løsmasser innenfor planområdet.
Dette er grunnvann i breelvavsatte masser av sand og grus over fjell. På grunnlag av
tidligere kartlegginger og undersøkelser og også nye observasj oner er det her forsøkt å
karakterisere grunnvannsforholdene innfor planområdet. Med grunnvannsforhold menes
grunnvannsmagasinets eller forekomstens utstrekning, volum og egnethet for uttak av
grunnvann samt strømningsforhold og nivåvariasjoner. Dette er f orhold som er vesentlig ved
en konsekvensvurdering.

Utførte undersøkelser i 2013/14

Grunnvannsressursen innfor planområdet er lite kartlagt. Tidligere undersøkelser av
løsmassene ifm kvartærgeologisk kartlegging viser at den sørlige delen av Kilemoen bestå r
av vekselvis sand - og gruslag. I de sentrale deler er det påvist finsandmektigheter på over 60
meter, mens man i den nordlige delen finner igjen grovere masser. Planlagt masseuttak er i
de sentrale deler av Kilemoen.

Det ble på 1 970 og 80 - tallet gjort en kelte grunnvannsboringer med observasjoner av
lagdeling og dyp til grunnvann (undersøkelses - og observasjonsbrønner). Lokaliseringen av
disse er i utgangspunktet ikke oppgitt presist men vist på kart i figuren nedenfor. Ved
befaring i felt i august 201 3 bl e det gjort forsøk på å gjenfinne alle de gamle brønnene for i
første omgang logging av grunnvannsnivå. Kun brønn 3 og 6 ble gjenfunnet og stedfestet
med koordinater. Brønner med relevante grunnvannsdata er vist i tabell 30.
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Tabell 30 : Data for observasjonsbrønner

Brønn
nr

alder Total -
dyp

Dyp til
grunnvann
ved boring

Dyp til
grunnvann
2013

Kotehøyde
brønntopp

Kotehøyde
grunnvann

Lagdeling

1 ukjent 19 17,5 151 - 154? 134 - 137 Sand og grus
3 1978 90 57,5 53,90 197.03 143,13 Sa nd til 28 m

over finsand
4 1978 60 54 Ca 197 Ca 143 Sand og

finsand
Pb 4 4,70 149,7 143,6*
6 ukjent 28 26,7 Ca 194 Ca 167
8 10,10 155.45 145,35

* Grunnvannsnivå i Pb 4 er registrert i en periode med uttak på 160 l/s. Uttak ved drift av van nverket er inntil 80 –
90 l/s og konsesjon for uttak er maks 100 l/s.

Tabellen viser tidspunkt for boring, totaldyp under brønntopp (ca. terreng), dyp til grunnvann i
meter fra brønntopp ved bortidspunkt og nye observasjoner av grunnvannsnivå foretatt
augu st 2013, nivelleringer av brønntopp foretatt november 2014 samt lagdeling observert
ved boring. Alle brønner er boret i løsmasser og ingen av brønnene er boret til fjell.

Figur 55 : Kartutsnitt med lokalisering av eldre grunnvann sbrønner. Brønner med nye observasjoner av
grunnvannsnivå er vist med rødt (www.ngu)
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Figur 56 : Brønn 3 med koordinater

Figur 57 : Brønn 6 med koordinater

Figurene ovenfor viser brønnene med koordinater. A vvik i koordinater er oppgitt til 10 m
(GPS).

Nivå og strømning

Den naturlige grunnvannstrømmen ( ro - tilstand uten pumpebelastning) går fra
Begna/Tjorputten og mot sør - sørøst med en gradient på ca. 0,5 % (0,005). Grunnvannets
strømning innenfor Kilemoen er styrt av et lavereliggende elvenivå nedenfor et stryk i Begna
sørøst for Kilemoen. Ut fra en gradient på 0,5 %, en hydraulisk konduktivitet på 1x10- 3 m/s
(grusig grovsand), og en effektiv porøsitet på 20 % (sand/grus) blir hastigheten på den
naturlige gru nnvannsstrømmen ca. 2 m/døgn, men vil sikkert variere fra mindre enn 0,1
m/døgn i finsand/sand til over 10 m/døgn i grov grus.

I brønnområdet ved Ringerike vannverk ligger grunnvannsnivået på ca. kote 147 - 145 ved
ro - tilstand, dvs. uten uttak av grunnvan n. Dersom gradienten er den samme ned til
nordgrensen for planområdet som i vannverksområdet, vil grunnvannet her ligge på ca. kote
140 . Dette harmonerer i størrelsesorden med nivåmålinger gjort i brønner som ligger i
nordenden av planområdet (3 og 4, fig 5). Nye observasjoner i brønn 3 viser et
grunnvannsnivå på kote 143,13.

I sørenden av planområdet vil grunnvannet, basert på samme gradient ligge på kote 134 .
Også dette harmonerer med grunnvannsobservasjoner i brønn (1, fig 3) som ligger i
sørenden av pl anområdet (grunnvann på ca. kote 134 - 137).
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Observasjoner i brønn 6 indikerer at det også forekommer hengende grunnvann på ca. kote
167 i sentrale deler av Kilemoen. Det skyldes sannsynligvis lag med mye finsand/silt og lav
permeabilitet. Det kan ikke ut elukkes at det forekommer flere finstoffrike lag med periodisk
hengende grunnvann i sentrale deler av Kilemoen. Hengende grunnvann er lag med
vannmetning, ofte lokalt og også periodisk, som skyldes tettende lag høyt oppe i
avsetningen. Dette er grunnvann u ten interesse som vannressurs.

Karakterisering av grunnvannsmagasinet

Grunnvannsmagasinet i løsmasser innenfor reguleringsområdet er i svært liten grad
undersøkt og kartlagt. Ut fra tolkning av løsmassene, er det grunn til å anta at det ligger et
grunnvan nsmagasin med utstrekning under hele planområdet. Grunnvannsnivået ligger på
ca. kote 143 i nord og faller med en naturlig gradient til under ca. kote 137 i sørenden av
planområdet. Det er boret til ca. kote 87 innenfor området (brønn 2, fig 5) uten å påtr effe fjell.
Det indikerer at grunnvannsmagasinet har en mektighet på mer enn 55 meter. Dybden til fjell
er sannsynligvis størst langs en nord - syd - akse langs sentrale deler av planområdet.

Påviste løsmasser under grunnvannsnivå i nordlig del av planområdet består av relativt fin
sand (boring 3 og 4, fig 3). Det er grunn til å anta at massene i den sentrale og nordlig delen
av planområdet har relativt lav permeabilitet og at grunnvannsmagasinet i denne delen har
begrenset transmissivitet.

Dette er forhold s om gjør denne delen av grunnvannsmagasinet mindre egnet for utnyttelse
og uttak av større mengder grunnvann. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det forekommer
lag med grovere materiale med større potensiale for uttak av grunnvann i dypere deler av
grunnv annsmagasinet innenfor denne delen av planområdet.

Sør i planområdet er det ved gamle boringer påvist sand og grus. Det kan være potensiale
for uttak av grunnvann i lag med høy permeabilitet/transmissivitet innenfor denne delen av
planområdet.

Grunnvannskv aliteten i de deler av grunnvannsmagasinet som er kartlagt ved Ringerike
vannverk er god. På grunnlag av dette og ut fra løsmassenes sammensetning, er det grunn
til å forvente god grunnvannskvalitet med begrenset behov for vannbehandling ved
produksjon av drikkevann.

6.12.4 Vurdering av omfang og konsekvens

Planlagt masseuttak vil ikke gå ned til grunnvannsnivå og ikke påvirke grunnvannet direkte
med inngrep i grunnvannssonen. Ved uttak ned til kote 145 kan det påtreffes hengende
grunnvann noe som kan gi periodisk vannutslag i massetaket men for øvrig ikke er av
betydning.

Med uttak ned til kote 145 i nord og, som per i dag, ned til kote 140 i sør, vil det stå igjen i
størrelsesorden 2 - 3 m med umettet sone i nord der grunnvannet står høyest (ca. kote 143 -
142) og i sør der grunnvannet står på ca. kote 137 - 135 og der det er tatt ut masser til
dypeste nivå (kote 140).

Grunnvannsnivået styres i dag av nivået i Begna og i noen grad av nedbør innenfor området.
Endringene i nivå vil gå sakte og sannsynligvis gjensp eile årstidsvariasjoner mhp
elvevannstand og nedbør/infiltrasjon. Umettet sone er i dag på i størrelsesorden 50 – 60 m



Sanduttak på Kilemoen – forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 108

og grunnvannsnivå reagerer lite på nedbør som vil ha svært langs oppholdstid før det når
grunnvannet. En umettet sone på ned mot 2 m vil gi kortere oppholdstid for nedbør og
raskere svingninger i grunnvannsnivå enn tidligere fordi grunnvannet vil reagere på
nydannelse av grunnvann ved store nedbørsmengder og snøsmelting.

Dagens mektighet og sammensetning av umettet sone gir svært god beskyt telse av
underliggende grunnvannsmagasin. Beskyttelse oppnås ved lang oppholdstid før infiltrert
vann når grunnvannet og derved mulighet for nedbryting, tilbakeholdelse og adsorpsjon av
tilførte stoffer. En umettet sone ned mot 2 m vil gi betydelig reduser t naturlig beskyttelse av
grunnvannet avhengig av kornstørrelse og sortering på gjenværende løsmasser over
grunnvann.

6.12.5 Konklusjon

Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres uten å påvirke
grunnvannsuttaket og den delen av grunnvannsmagasinet som per i dag forsyner Ringerike
vannverk Kilemoen. Grunnvannsnivået i nordgrensen av planområdet (B3) ligger minst 0,5 m
lavere enn grunnvannsnivået i beskyttelsessone II, selv under forhold med svært stort uttak
av grunnvann i vannverksområdet. Også grun nvannets strømningsretning i det meste av
sone III vil gå mot sør.

Planlagt masseuttak vil ikke direkte påvirke grunnvannsmagasinet som ligger innenfor
planområdet. Indirekte påvirkning omfatter redusert naturlig beskyttelse og noe større og
raskere grunnv annsfluktuasjoner ved fjerning av det meste av umettet sone. Gjenværende
beskyttelse er akseptabel og tiltaket bør kunne aksepteres. Også endringene i
grunnvannsfluktuasjoner bør kunne aksepteres. Denne vurderingen er basert på at nedre del
av umettet son e og øvre del av grunnvannsmagasinet består av sand/finsand med gode
beskyttelsesegenskaper og begrenset mulighet for uttak av store mengder grunnvann.

Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan gjennomføres uten at muligheten framtidig
uttak av grunnvan n innenfor området begrenses forutsatt at grunnvannet gis tilstrekkelig
beskyttelse i driftsfasen. Risiko for forurensing av grunnvannet i driftsperioden må avklares i
egen ROS - analyse.

Det er stor usikkerhet til verdien av grunnvannsforekomsten innenfor planområdet mhp
mulighet for uttak av større mengder grunnvann på en effektiv måte pga. innholdet av finstoff
i massene. Det avgjørende for uttaksmulighet vil være forekomsten av godt sorterte grove
masser og muligheten for etablering av produksjonsbrønner (filterbrønner).

6.12.6 Usikkerhet

Det er noe usikkerhet i observasjoner av grunnvannsnivå, men forholdet er ikke avgjørende
for foreliggende vurdering.

Det er stor usikkerhet mhp grunnvannsmagasinets karakter og egnet for uttak av grunnvann.
Avgjørende her vi l være utbredelse og mektighet av grove masser (mellomsand – grus)
egnet for uttak av grunnvann samt grunnvannets kvalitet. Forholdet bør kartlegges før og
under framtidig drifting av masseuttaket.
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6.12.7 Forslag til tiltak

Grunnvannsressursen innfor planområde t bør kartlegges før og under videre uttak av
masser. Dette kan best gjøres ved etablering av undersøkelsesbrønner innenfor dagens
driftsområde (kote 140 – 145) og framtidig uttaksområde.

Vi vil anbefale at det bores minimum tre undersøkelsesbrønner ned t il fjell for uttak av
sandprøver og grunnvann innenfor planområdet. Boringene vil gi viktige opplysninger om
løsmassenes sammensetning og kvalitet, grunnvannsnivå og mulighetene for uttak av
grunnvann innenfor området. Omfanget av undersøkelser bør for øvr ig avgjøres i samråd
med kommunen/vannverket og på grunnlag av bl.a. en vurdering av behovet for framtid uttak
av grunnvann som vannforsyning til Hønefoss og omegn.

Avhengig av grunnvannsmagasinets verdi vil det være viktig å beskytte dette best mulig.
Sko gsjord, organiske masser (torv) og jord med et visst innhold av organisk materiale som
tas bort ved utvidelse av massetaket bør brukes ved etablering av vegetasjon på avsluttede
arealer. Også masser som ikke benyttes til salg kan egne seg til oppfylling/is tandsetting etter
gjennomført masseuttak. Dette kan være finstoffrike masser (silt/finsand) fra massetaket som
normalt er masser med begrenset anvendelsesområde og verdi til annet bruk.
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6.13 Transport og trafikk

6.13.1 Bakgrunn

Kilemoen sanduttak skal planlegge s for en langsiktig drift av uttaksområdet. Det er ikke
planlagt at den daglige virksomheten ved Kilemoen sanduttak skal øke, dvs at trafikken til - fra
anlegget vil være som i dag. Planområdet har atkomst på Follummoveien som er tilknyttet
Fv. 172 med et v ikepliktkryss. Det viktigste krysset mht atkomsten til - fra Kilemoen området er
vikepliktkrysset med E16 ca. 500 m øst for planområdet.

6.13.2 Dagens situasjon

Dagens biltrafikk – ÅDT 2013

Kilemoen sanduttak har i dag en biltrafikk på ca 90 biler ÅDT, 30 personb iler og 60
lastebiler. Det er regnet med at 60 % av trafikken til - fra Sanduttaket går sydover på E16 og
at 30 % går nordover og østover på E16. Atkomsten til Kilemoen på Follummoveien som er
tilknyttet Fv172 med et vikepliktkryss. Krysset mellom Fv172 og E 16 er også et
vikepliktkryss, hvor trafikk til - fra Fv172 har vikeplikt.

Figuren nedenfor viser atkomstvegen til Kilemoen og dagens trafikk på atkomstvegene til
området, biler på årsdøgn ÅDT 2013 .

Aktuelle problemstillinger

For grustaket og eksisterende virksomheter vil planforslaget ikke medføre økt
trafikk. Trafikkbildet vil imidlertid vare over vesentlig flere år. Planlagt etab lering av
tørrmørtelfabrikk vil generere noe trafikk. Trafikksituasjonen etter at grustaket er
avsluttet er det nå ikke grunnlag for å gi nærmere vurderinger av.

Utredningsbehov

Omfanget av den samlede trafikkgenerering for dagens virksomheter til Svelvik sand
vil bli beskrevet. Det skal redegjøres for evt. vesentlige endringer av dagens trafikk
på tilførselsvegsystemet med beskrivelse av eventuelle avbøtende tiltak. Det skal
vurderes hvordan planforslaget følger opp rikspolitiske retningslinjer for samordn et
areal - og transportplanlegging og hvordan nasjonale føringer knyttet til klima og
energi blir fulgt opp.
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Figur 58 : Dagens biltrafik k på atkomstvegene til Kilemoen – biler ÅDT 2013.

Dagens ÅDT på vegene i Hønefoss er hentet fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB). Biltrafikken
til - fra Kilemoen sanduttak, og fordelingen av denne trafikken på vegnettet, er beregnet på ut
fra opplysninger fra Sve lviksand AS. Lastebiltransporten til - fra Kilemoen forde ler seg som
følger på vegnettet:

E16 syd - 60 %
E16 nord - 15 %
Fv. 172 syd - 5 %
Fv. 7 vest - 5 %

Figuren nedenfor viser biltrafikken på den delen av vegnettet i Hønefoss som har transport
med laste biler fra Kilemoen sanduttak. Lastebiler med transport til - fra Kilemoen sanduttak er
vist med blå tall.

Kilemoen sanduttak
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1.7008.900

8.600

300
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Figur 59 : Dagens biltrafikk på vegene i Hønefoss nord – biler ÅDT 2013.

Dagens timetrafikk og krysskapasitet

Timetrafikken i k ryssene er beregnet ut fra dagens ÅDT, med en timeandel på 12 % på
lokalvegene, og med timeandel 10 % på E16.

Krysskapasiteten er beregnet med programmet SI DRA versjon 5.0, og følgende
beregningsdata for dimensjonerende time er presentert i figurene.

Kapas itetsutnyttelse - biltrafikk på tilfart til krysset / teoretisk kapasitet på tilfarten
Forsinkelse på bil - gjennomsnitt forsinkelse i sekunder pr bil

Atkomstkrysset til Kilemoen

Figuren nedenfor viser timetrafikk og beregnet kapasitetsutnyttelse og forsin kelse på
tilfartene i atkomstkrysset til Kilemoen i dimensjonerende morgen - og ettermiddagstime
2013, og dagens kryssutforming.

Figur 60 : Timetrafikk, kapasitetsutnyttelse og forsinkelse i atkomstkrysset til Kilemoen i M - time og E - time 2013.
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Atkomstkrysset Kilemoen har i dag lav kapasitetsutnyttelse alle de tre tilfartene. Høyest
belastning er det på tilfarten fra Follummoveien , med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,03 - 0,04
og 10 - 11 sekunder forsinkelse pr bil.

Kryss E16 - Fv172

Figu ren nedenfor viser beregnet timetrafikk og kapasitetsutnyttelse og forsinkelse på
tilfartene i krysset E16 - Fv172 i dimensjonerende morgen - og ettermiddagstime 2013.

Figur 61 : Timetrafikk, kapasitetsutnyttelse og forsinkelse i kry sset E16 - Fv172 i M - time og E - time 2013.

Krysset E16 - Fv172 har i dag lav kapasitetsutnyttelse alle de tre tilfartene. Høyest belastning
er det på tilfarten fra Fv172 i morgentimen, med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,24 og 34
sekunder forsinkelse pr bil.

F iguren nedenfor viser utforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av krysset
E16 - Fv. 172.
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Figur 62 : Dagens kryssutforming av krysset E16 - Fv172 som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen i M - time
og E - time 2013.

Trafikkulykker

Det har vært tre ulykker i krysset E16 - Fv172 i løpet av de 10 siste årene, to ulykker i 2005 og
en ulykke i 2011. To av ulykkene i krysset har som årsak venstresving fra E1 6 til Fv172,
foran møtende kjøretøy på E1 6 . Den ene av disse var en dødsulykke med MC. En ulykke
skyldes påkjøring bakfra på Fv172 ved nedbremsing inn mot E16.

Figuren nedenfor viser ulykker på E1 6 i krysset med Fv172, og ulykker på Fv172 ved
Kilemoen.



Sanduttak på Kilemoen – forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 115

Figur 63 : Ulykker siste 10 år i kryssområdet E10 - Fv172, og på Fv. 172 ved Kilemoen.

2005 - B 2005 - MC
20 11 - B

2005 - B

200 4 - S
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6.13.3 Situasjon i 2033

Dagens biltrafikk – ÅDT 2033

Kilemoen sanduttak planlegger ikke økning av den daglige virksomheten, slik at fremtidig
biltrafikk fortsatt vil være 90 biler ÅDT, 30 personbiler og 60 lastebiler. Det er regnet med at
60 % av trafikken til - fra Sanduttaket går sydover på E16 og at 30 % går nordover og østover
på E16 som i dag. Det er regnet med en generell trafikkvekst på vegene frem til 2033 på 28
%, i tråd med offisiell prognose for Buskerud.

Figuren nedenfor viser atkomstvegen til Kilemoen og fremtidig trafikk på atkomstvegene til
området, biler pr årsdøgn ÅDT 2033.

Figur 64 : Fremtidig biltrafikk på atkomstvegene til Kilemoen – biler ÅDT 2033.

Figure n nedenfor viser biltrafikken på den delen av vegnettet i Hønefoss som har transport
med lastebiler fra Kilemoen sanduttak. Lastebiler med transport til - fra Kilemoen sanduttak er
vist med blå tall.
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Figur 65 : Fremtidig biltrafikk p å vegene i Hønefoss nord – biler ÅDT 2033 (blå tall er lastebiler) .

Fremtidig timetrafikk og krysskapasitet

Timetrafikken i kryssene er beregnet ut fra beregnet ÅDT i 2033 (med generell trafikkvekst
33 %), med en timeandel på 12 % på lokalvegene, og med ti meandel 10 % på E16.

Krysskapasiteten er beregnet med programmet SI DRA versjon 5.0, og følgende
beregningsdata for dimensjonerende time er presentert i figurene:

Kapasitetsutnyttelse - biltrafikk på tilfart til krysset / teoretisk kapasitet på tilfarten
Fo rsinkelse på bil - gjennomsnitt forsinkelse i sekunder pr bil

Atkomstkrysset til Kilemoen

Figuren nedenfor viser dagens timetrafikk og beregnet kapasitetsutnyttelse og forsinkelse på
tilfartene i atkomstkrysset til Kilemoen i dimensjonerende morgen - og et termiddagstime
2033.
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Figur 66 : Timetrafikk, kapasitetsutnyttelse og forsinkelse i atkomstkrysset til Kilemoen i M - time og E - time 2033.

Atkomstkrysset Kilemoen har i dag lav kapasitetsutnyttelse alle de tre tilfartene. Høyest
bela stning er det på tilfarten fra Follummoveien , med beregnet kapasitetsutnyttelse 0,04 - 0,07
og 11 - 12 sekunder forsinkelse pr bil.

Kryss E16 - Fv172

Figuren nedenfor viser beregnet timetrafikk og kapasitetsutnyttelse og forsinkelse på
tilfartene i krysset E16 - Fv172 i dimensjonerende morgen - og ettermiddagstime 2033.

Figur 67 : Timetrafikk, kapasitetsutnyttelse og forsinkelse i krysset E16 - Fv172 i M - time og E - time 2033.

Krysset E16 - Fv172 får fortsatt lav kapasitetsutnyttelse i alle de t re tilfartene. Høyest
belastning er det på tilfarten fra Fv172 i morgentimen, med beregnet kapasitetsutnyttelse
0,36 og 44 sekunder forsinkelse pr bil.

Med redusert fartsgrense i kryssområdet, fra 80 km/t til 60 km/t kan forsinkelsen fra Fv. 172
reduseres til ca 20 sekunder pr bil. Dette vil også øke trafikksikkerheten i krysset.

6.13.4 Konsekvensvurdering

Krysset Fv. 172 - Follummoveien har i dag en biltrafikk på 960 biler ÅDT og Follum mo veien
har 30 0 biler ÅDT, som gir lav belastning i dag. Generell trafikkvekst på 28 % frem til 2033
gir en beregnet trafikk på 1.230 biler ÅDT og 380 biler ÅDT på de to vegene.
Trafikkavviklingen er fortsatt god, og krysset kan ta noe trafikkvekst.
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Krysset fv. 172 - E16 har i dag en biltrafikk på 8.900 biler ÅDT (E16) og 370 biler ÅDT
(Fv172) , som gir lav belastning i dag. Generell trafikkvekst på 28 % frem til 2033 gir en
beregnet trafikk på 11.400 biler ÅDT og 470 biler ÅDT på de to vegene. Beregnet
kapasitetsutnyttelse på tilfartene i krysset er fortsatt lav, men forsinkelsen for biler fra Fv. 172
øker fra 24 sek pr bil til 44 sekunder pr bil. Med redusert fartsgrense i kryssområdet fra
dagens 80 km/t til 60 km/t kan forsinkelsen for trafikk fra Fv172 reduseres til ca . 20 sekunder
pr bil.

6.14 Samfunnsmessige konsekvenser - sysselsetti ng

6.14.1 Vurdering

Kilemoen Sandtak ligger i Ringerike kommune og drives av Svelviksand AS, som også driver
sandtaket på Verket i Hurum. Selskapet har også et sandutsalg i Tønsberg.

Selskapet eies av Stangegruppen AS i Drammen, hadde i 2012 2 4 ansatte (23 ved utgangen
av 2010). Av disse var 1 1 knyttet til sandtaket i Hurum og de resterende 13 til Kilemoen. I
tillegg er 5 årsverk knyttet til mørtelfabrikken eiendom på Kilemoen.

Selskapet leverer sine produkter til bygg - og anleggssektoren. Samlet uttak av sand i 2012
var i størrelsesordenen 320 000 tonn eller ca. 200 000 m3.

Selskapet forventer ikke vesentlig økt uttakshastighet fra det utvidede uttaksområdet. Det
antydes ca. 350 000 tonn per år, knapt 10 prosent mer enn dagens uttak (2012). Dette vil
neppe øke antall sysselsatte med mer enn 0,5 eller høyst 1 årsverk.

Selskapet hadde en samlet salgsinntekt på 64,5 mill.kr. i 2011 (56,0 mill.kr. i 2010 og 56,7
mill.kr. i 2009). Overskudd før skatt utgjorde i 2011 på 12 prosent av omsetningen (9 prosent
i 2010 og 1 7 prosent i 2009). Selskapets egenkapital utgjorde ved inngangen til 2012 70
prosent av samlet balanse. Selskapet har således en sunn økonomi med overskudd på
driften og høy egenkapitalandel1.

Selskapet betalte foretaksskatt til staten med 2,3 mill.kr. i 2 011 (1,5 mill.kr. i 2010 og 2,6
mill.kr. i 2009). Samlet lønnskostnad var samme år 14,3 mill.kr. Med fradrag av
arbeidsgiveravgift til staten (1,75 mill.kr.) og pensjonskostnader (0,5 mill.kr.) er de lokale
lønnsutbetalinger fra bedriften ca. 12,1 mill.kr. Av dette må ca. 50 % - 6,1 mill.kr. antas å
gjelde virksomheten på Kilemoen, hvor de fleste ansatte trolig skatter til Ringerike kommune
(og noen til omegnskommunene innenfor pendlingsomlandet). Regional kommune - og

1 Kilde: Brønnøysundregistrene: Selskapets årsberetninger for 20 10 og 2011

Utredningsbehov

Det gjøres en enkel vurdering av sysselsetting og bidrag i kommunaløkonomisk
sammenheng ved å bruke statistisk oversikt fra Stangegruppen supplert med
kommunale (og eventuelle regionale data). Vurdere bidrag til fra
tiltaket/sysse lsetting i forhold til kommunal (og eventuelt regional) økonomi.
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fylkesskatteinntekt (antatt 13 % av løn nsinntekt) kan på det grunnlag beregnes til 1,6 mill.kr. i
2012.

Ca. 20 prosent av de som har ansettelse på Ringerike, pendler fra omkringliggende
kommuner2. Når vi også trekker fra fylkeskommunens andel, blir antatt skatteinntekt til
Ringerike kommune ca. 1 mill.kr. Et eventuelt økt uttak med 10 prosent kan gi Ringerike
kommunes skatteinntekter et lite løft på kanskje ca. 0,5 mill.kr.

I 2011 var det iht. SSB sysselsatt 14 042 personer i Ringerike kommune. Virksomheten gir
således ikke noe stort og betydel ig bidrag til sysselsettingen (ca. 0,1 prosent), men inngår i
underskogen av små og mellomstore bedrifter som samlet sett gir et stort bidrag til
verdiskapningen og skatteinntektene i regionen.

Det er flere virksomheter i umiddelbar nærhet av sandtaket so m er direkte avtakere av
sandtakets produkter og som drar fordel av beliggenheten nær sandforekomsten. Uten
fremtidig drift i sandtaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å flytte til annen beliggenhet
i nærheten av et annet sandtak. Vi har ikke kunne tallfeste en slik eventuell tilleggseffekt.

6.15 Gjennomføring og istandsetting

Det vises til kapittel 6 - b eskrivelse av planforslaget og kapittel 7.3 landskapsbilde for
gjennomføring av planen og istandsetting av uttaksområdet .

Den lange tidshorisonten ti lsier at det er vanskelig å fastsette etterbruken etter at grustaket
er ferdig tatt ut. Mulig etterbruk kan imidlertid, avhengig av kommunens behov, for eksempel
være utbyggingsområder (næring/industri), deponiområde eller LNF/friluftsområde.
Kommuneplanen er det rette verktøyet for å avklare etterbruken på grunn av den lange
driftsperioden.

2 Kilde: SSB tabell 09893 Sysselsatte 15 - 74 år, etter arbeidssted og innpendling (K)

Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet skal settes i stand. Det skal
vurderes om og hvordan etappevis istandsetting av uttaksområdet kan gjennomføres og
eventuelt til hvilke form ål (blant annet vurdert ut fra driftsmessige/sikkerhetsmessige
hensyn). Det legges opp til bred medvirkning. Friluftslivs - og interesseorganisasjoner
samt Ringerike vannverk må spesielt inkluderes i prosessen med å vurdere hvilke
arealer som i ettertid ska l istandsettes og benyttes til de ulike formålene.

Mineralloven sikrer Direktoratet for Mineralforvaltning retten til å kreve driftsplan for
tiltaket samt føre tilsyn med masseu ttaket. Mineralloven med direktoratets tilsyn sikrer
naturmangfoldlovens § 12.
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6.16 Risiko og sårbarhetsanalyse

6.16.1 Bakgrunn

I følge plan - og bygningslovens § 4 - 3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for
utbygging påse at risiko - og sårbarhetsa nalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal
vise alle risiko - og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet,
og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Denne ROS -
analysen skal ivareta dette kravet.

Planforslaget legger til rette for drift av sand - og grusuttak, samt produksjon av varer knyttet
til sand og grus som råvare. For nærmere detaljer om planområdet vises det til
planbeskrivelsen.

6.16.2 Metode

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste b asert på krav i NS5814 og rundskriv fra DSB3.
Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. I
risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter.

Mulige uønskede hendelser er ut fra en gen erell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som
kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen ). Forhold som er med i
sjekklista, men ikke er tilstede i pl anområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?”
og kun unntaksvis kommentert.

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:

Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede; en
hendelse har stort omfang.
Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig); en hendelse har
middels stort omfang.
Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca hvert 10. år); en hendelse har
lite omfang.
Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sja nse for hendelsen; skjer sjeldnere enn
hvert 100. år; en hendelse har marginalt omfang.

Kriteriene for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser:

Personskade Miljøskade Skade på eiendom,
forsyning mm

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er
uvesentlig

2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre til
skade dersom
reservesystem ikke fins

3 Systematisk samfunnssikkerhets - og beredskapsarbeid i kommunene (2001), Samfunnssikkerhet i
arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2010).



Sanduttak på Kilemoen – forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 122

3. Alvorlig Behandlingskrevende
skader

Midlertidig/behandlings -
krevende skade

System settes ut av drift
over lengre tid; alvorlig
skade på eiendom

4. Svært alvorlig Personskade som
medfører død eller varig
mén; mange skadd

Langvarig miljøskade System settes varig ut av
drift; uopprettelig skade
på eiendom

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1 .

Tabell 31 Matrise for risikovurdering

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig
12

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Hendelser i røde felt: Umiddelbare tiltak nødvendig.
Hendelser i oransje felt: Tiltak nødvendig.
Hendelser i gule felt: Overvåkes; tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte.
Hendelser i grønne felt: Tiltak vanligvis ikke nødv endig.
Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.

Analysen er utarbeidet på grunnlag av dokumentasjon som er framskaffet i planprosessen og
kilder som er angitt i kap. 5.

6.16.3 Overordnet risikosituasjon

I følge forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanen for Ringerike kommune til
perioden 201 3 - 2025 skal det utarbeides en ROS - analyse som vil ligge til grunn for
kommunens planlegging. Det ligger ingen føringer i gjeldende kommuneplan i forhold til
risiko og sårbarhet som vedrører driften av sanduttaket på Kilemoen.

Nord for planområdet ligger Ringerike vannverk Kilemoen som er et kommunalt
grunnvannsanlegg og som forsyner ca. 25 000 personer i Hønefoss og omegn .

Det er utarbeidet beskyttelsesbestemmelser for influensområdet til vannverkets
produksjonsbrønner. Restriksjoner med hensyn på ulik arealbruk og aktiviteter er knyttet til
fire soner (0 – III) med underinndeling som vist på figuren nedenfor. Vannverket, med vist
beskyttelse av grunnvannskilden, er godkjent av Mattilsynet. Planområdet for sanduttaket på
Kilemoen grenser i nord til sone III.
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Figur 68 : Beskyttelsessoner for Ringerike vannverk rundt brønnområder i Dødisgropa og ved T jorputten (revidert
6.3.2014)

6.16.4 Uønskede hendelser, risiko og tiltak

6.16.5 Analyseskjema

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2.

Tabell 32 Bruttoliste mulige uønskete hendelser

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak

Naturrisiko

Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:

1. Steinskred; steinsprang Nei

2. Snø - /isskred Nei

3. Løsmasseskred Nei

4. Sørpeskred Nei

5. Elveflom Nei

6. Ti devannsflom; stormflo Nei

7. Klimaendring; økt nedbør Nei

8. Vindutsatt Nei

9. Radon Nei

10. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare

Nei
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak

11. Annen naturrisiko Nei

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm

Medfører planen/tiltak et fare for skade på:

12. Sårbar flora Ja 2 3 Se kap. naturmiljø i
planbeskrivelsen og kap. 4.2
nedenfor.

13. Sårbar fauna/fisk Nei

14. Naturvernområder Nei

15. Vassdragsområder Nei

16. Automatisk fredete
kulturminner

Ja 4 1 3 kullgroper innenfor
plano mrådet er identifisert.
Se kap. 4.2

17. Nyere tids kulturminne/ - miljø Nei

18. Viktige landbruksområder
( både jord - /skogressurser og
kulturlandskap )

Nei

19. Parker og friluftsområder Ja 4 2 Høy bruksfrekvens i plan - og
influensområdet i dag. 2/3
av den fl ate moen
forsvinner, se kapittel
friluftsliv i planbeskrivelsen.
Se også kap. 4.2.

20. Andre sårbare områder Nei

Teknisk og sosial infrastruktur

Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner:

21. Vei, bru, knutepunkt Nei Atk omst til området vil bli fra
eksisterende atkomst fra
Follummoveien.

22. Havn, kaianlegg, farleder Nei

23. Sykehus/ - hjem, andre inst. Nei

24. Brann/politi/ambulanse/
sivilforsvar (utrykningstid mm)

Nei

25. Kraftforsyning Ja 1 3 I vest grenser planområde t
til en 22 kV høyspenttrasé.
Hensynssone innarbeidet på
plankart og bestemmelser.

26. Vannforsyning og avløpsnett Nei Tiltaket kan gjennomføres
uten å påvirke Ringerike
vannverks vannforsyning.
Se også pkt. 33.

27. Forsvarsområde Nei

28. Tilfluktsrom Nei

29. Annen infrastruktur Nei

Virksomhetsrisiko

Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak

30. Kilder til akutt forurensning
ved planområdet

Nei

31. Tiltak i planområdet som
medfører fare for akutt
forurensning

Nei Se pkt. 33

32. Kilder til permanent
forurensning ved
planområdet

Nei

33. Tiltak i planområdet som
medfører fare for
forurensning til grunn eller
sjø/vassdrag

Ja 1 3 Diesel - oljelekkasje fra tank
eller maskiner. Driften skal
foregå i henhold til
forurensningsforskriften.
Tiltaket ligger utenfor
influensområdet til Ringerike
Vannverk, men på en antatt
grunnvannsforekomst. Se
også kap. 4.3.

34. Forurenset grunn Nei

35. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver osv)

Nei

36. Område for avfallsbehandling Nei

37. Luftfo rurensning (støv) Ja 3 1 Dagens drift videreføres.
Støvmålinger viser at
støvnedfallskonsentrasjonen
er under grenseverdien gitt
av forurensningsforskriften

38. Kilder til støybelastning ved
planområdet (inkl trafikk)

Nei

39. Planen/tiltaket medfører økt
st øybelastning

Ja 3 1 Dagens drift videreføres.

40. Høyspentlinje
(elektromagnetisk stråling)

Ja 1 1 Planområdet grenser til
høyspentlinjer.

41. Skog - /lyngbrann Nei

42. Dambrudd Nei

43. Regulerte vannmagasiner,
med spesiell fare for usikker
is, endringer i v annstand mm

Nei

44. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc

Ja 1 2 Uttaksskråninger. Driften
sikres i hht mineralloven.

45. Oljekatastrofeområde Nei

46. Ulykke med farlig gods til/fra
eller ved planområdet

Nei

47. Ulykke i av - /påkjørsler Ja 2 2 Se kap. 4. 3

48. Ulykke med gående/syklende Ja 2 2 Se kap. 4.3

49. Andre ulykkespunkter langs
veg.

Nei



Sanduttak på Kilemoen – forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 126

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak

50. Er tiltaket i seg selv et
sabotasje - /terrormål?

Nei

51. Er det potensielle sabotasje -
/terrormål i nærheten?

Nei

52. Annen virksomhetsrisiko Nei

Tabell 33 Endelig risikovurdering

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig 16 19

3. Sannsynlig 37, 39

2. Mindre sannsynlig 44, 47, 48 12

1. Lite sannsynlig 40 33

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha alvorlige til
svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf. tabell 1. Det er identifisert én slik
hendelse/situasjon i planområdet (hendelse 12). Risikosituasjonen oppsu mmeres i
etterfølgende kapitler.

6.16.6 Sårbare naturområder og kulturmiljøer

Hendelse 12 . 70 % av biologisk verdifull sandfuruskog ivaretas, som følge av en reduksjon
av område for råstoffutvinning i planforslaget. Den største andelen av A - lokaliteten med
verdif ull sandfuruskog ligger utenfor planforslaget og vil bestå slik den er i dag.

Hendelse 16 . Undersøkelse gjennomført av Buskerud fylkeskommune avdekket tre
automatisk fredete kulturminner (kullgroper). Buskerud fylkeskommune vil søke
Riksantikvaren om frigi velse av kullgropene.

Hendelse 19 . Tilgjengelig areal for friluftsliv på Kilemoen vil gradvis reduseres i størrelse, og
tiltaket vil på sikt påvirke bruken av området. Kilemoen vil bli noe mindre attraktiv for
orienteringsidretten. Det finnes arealer for f riluftsliv i Oppenåsen/Heggen og Rognerud, men
her er terrenget mindre lettgått og har lavere bruksfrekvens. Støybidraget gir friluftsområdet
noe redusert attraktivitet, men vil trolig påvirke bruken av området marginalt.

Avbøtende tiltak kan være å opparb eide en øst - vest - tverrforbindelse nord for planområdet
som erstatter dagens tverrforbindelse i planområdet i tillegg til å forbedre
adkomstforholdene/tilgjengeligheten til friluftsområdet. Dette kan for eksempel være å
tilrettelegge for innfartsparkering langs eksisterende skogsbilveger.

6.16.7 Virksomhetsrisiko

Hendelse 33. Lagring/påfylling av olje/drivstoff skal foregå på sikkert sted for å unngå
forurensning til grunn. Maskiner/kjøretøy parkeres ved maskinhallen utenom driftstiden.
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Hendelse 37 . Måleresultate ne ligger godt under kravene i forurensningsforskriften.

Hendelse 40 . Planområdet grenser til høyspentlinjer.

Hendelse 44 . Uttaksskråninger sikres i hht mineralloven.

Hendelse 47 . Uttaket bidrar ikke med trafikkøkning. Generell trafikkvekst frem til 2033 gir
fortsatt en god trafikkavvikling i krysset fv.172 - Follummoveien og krysset kan ta betydelig
trafikkvekst.

Beregnet kapasitetsutnyttelse på tilfartene i krysset fv.172 - E16 er fortsatt lav i år 2033, men
forsinkelsen for biler fra fv.172 øker. Vurdering ene er knyttet opp mot den generelle
ulykkesrisikoen på vegnettet.

Hendelse 48 . Vurderingene er knyttet opp mot den generelle ulykkesrisikoen på vegnettet.
Det antas et lavt antall gående og syklende langs fv. 172 og Follummoveien.

6.16.8 Kilder

Oversikt over nas jonale databaser:

www.skrednett.no
Kommuneplanen for Ringerike kommune 2007 - 2019
Forslag til planprogram for revisjon av kommuneplan for Ringerike kommune til
perioden 2013 - 2015, datert 27.02.2013.
Opplysninger som fremgår av planbeskrivelsen

7 S AMMENSTILLING AV KON SEKVENSER

7.1 Sammenstilling av konsekvenser i tabell

TEMA BESKRIVELSE AV VERDI, OMFANG OG KONSEKVENS

Landskapsbilde Verdivurdering : Samlet vurderes området å ha middels til
liten landskapsverdi .

Omfangsvurder ing : Tiltaket berører deler av moreneryggen
som et viktig landskapselement, men østre side av den
karakteristiske moreneryggen i øst bevares. Denne ryggen
er viktig å bevare for å etterlate spor av det
kvartærgeologiske landskapet. Ryggen fungerer også som
en visuell skjermingssone sett fra øst, slik at tiltaket ikke blir
synlig sett fra bebyggelsen på Hen og Nedre Hen.
Tiltakets eksponeringsgrad varierer avhengig av avstand og
hvor man befinner seg i forhold til planområdet. Fra nord er
uttaket mindre syn lig enn fra sør/øst hvor terrenget er
høyere. Eksponeringen mot boligområdene i Åsbygda og
Haugsbygd vil øke noe fordi de ligger høyere i terrenget.
Uttaket vil ikke eksponere seg mot E16, fv. 172 eller
boligområdene på Hen på grunn av skjermende vegetasj on
og fordi områdene ligger på nivå med, eller lavere enn,
selve uttaksområdet.
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Tiltaket vil innebære et ytterligere inngrep i Kilemoen med
en senkning av terrenget. Etter avbøtende tiltak slik som
naturlig revegetering av skråningene, vil uttaksområdet b li
mindre eksponert mot omgivelsene og på sikt gli inn som en
naturlig del av den skogkledde åssiden sett fra avstand.
Oppsummert vil tiltaket få middels negativt omfang for
landskapsbildet som gir middels til liten negativ
konsekvens ( -- / - ).

Nærmiljø og friluftsliv Verdivurdering: Planområdet vurderes til å ha middels til
stor verdi . Dette begrunnes med at deler av planområdet
brukes svært ofte/av svært mange og at området er særlig
godt egnet til friluftsliv, spesielt orienteringsidrett. En del av
planom rådet er imidlertid ikke egnet til friluftslivsaktiviteter
(eksisterende masseuttak), og dette trekker verdien noe
ned.
Influensområde t brukes hele året til turgåing, trening,
or ientering , plukking av bær eller s opp og til skiturer .
Influensområdet vurdere s samlet til å ha middels til stor
verdi .

Omfangsvurdering: Støyberegninger viser at all bebyggelse
og mesteparten av influensområdet blir liggende utenfor
støysonene fra aktivitet tilknyttet sandtaket, og støybidraget
vil ikke påvirke bruken av området i betydelig grad .
Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk
støvnedfall ved målestasjonene.
Oppsummert vil tiltaket få stort negativt omfang for
friluftsliv i selve planområdet da et viktig område for friluftsliv
på sikt går tapt.
I influens området vil tiltaket få middels til stort negativt
omfang for friluftsliv fordi tilgjengelig areal for friluftsliv på
Kilemoen gradvis reduseres i størrelse, og på sikt vil påvirke
bruken av området. Kilemoen vil ikke lenger bli like attraktiv
for orienter ingsidretten. Det finnes arealer for friluftsliv i
Oppenåsen/Heggen og Rognerud, men her er terrenget
mindre lettgått og har lavere bruksfrekvens.

Konsekvensvurdering: Konsekvensgraden er vurdert som
stor negativ i planområdet og middels til stor negativ i
influensområdet.

Naturmiljø Verdivurdering: Sandfuruskogen på Kilemoen er verdisatt
som en svært viktig naturtypelokalitet (A - verdi) og området
er vurdert å være en av de mest verdifulle sandfuruskogene
i Ringerike.

Omfangsvurdering : Det foreligger utr edning av naturmiljø i
form av Notat; Kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen
2015 . Av dette notatet fremgår det at dersom 70 - 100% av
lokaliteten sandfuruskog står igjen, vil verdien med stor
sannsynlighet ikke endres. Notatet har vært diskutert med
Tor E rik Brandrud fra NINA, som har vært med på å
kartlegge naturtypen i Norge. Forslag til nytt uttaksområde
BSM1 i planforslaget for Kilemoen sanduttak sikrer at 70 %
av lokaliteten med sandfuruskog blir bevart.
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Sandfuruskogen på Ringerike blir som følge av
p lanforslaget redusert fra dagens størrelse på 1155 daa til
et areal på ca. 805 daa.

Konsekvensvurdering: Tiltakets konsekvens er vurdert som
liten negativ, da 70 % av biologisk verdifull sandfuruskog
ivaretas. Den største andelen av A - lokaliteten med verdi full
sandfuruskog utenfor planforslaget vil bestå slik den er i
dag.

Naturressurser

Kulturminner og kulturmiljø Buskerud fylkeskommune utførte i september/oktober 2010
arkeologisk registrering i henhold til kulturminnelovens § 9.
Det ble funnet tre a utomatisk fredete kulturminner innenfor
planområdet . Alle tre funn er kullgroper. Buskerud
fylkeskommune har søkt Riksantikvaren om frigivelse av
kullgropene slik at tiltaket kan gjennomføres . To av
kullgropene vil bli liggende utenfor uttaksområde, og vil
sikres med hensynssone. F or kullgrop med id 138745 som
blir liggende innenfor område for råstoffutvinning er det gitt
dispensasjon og denne k an fjernes uten vilkår om
arkeologisk utgraving .

Forurensning (støy, støv) Støv: Det registreres generelt lav konsentrasjon av
mineralsk støvnedfall ved begge målestasjonene for de
måleperiodene som er gjennomført. Med unntak av en liten
overskridelse ved målestasjon 1 i mars 2013 er alle målte
verdier lavere enn grenseverdien i forurensningsforskriften,
dvs. < 5 g/m2/30d.

Basert på de utførte støvmålingene forventes det at
støvnedfallsproblematikken ikke blir betydelig forverret for
fremtidig situasjon sammenlignet med dagens situasjon.
Måling av støvnedfall kan utføres for å avdekke de faktiske
forhold etter h vert som dette evt. skulle være
nødvendig/aktuelt.

Støy : Beregningsresultatene viser at eksisterende
støyømfintlig bebyggelse blir liggende utenfor de beregnede
støysonene for LDEN fra Kilemoen sandtak med over 5 dB
margin for situasjonene som er beregnet .

Støysonenes utbredelse fra aktiviteten tilknyttet sandtaket
er størst mot sør og sørøst der det er åpent og lite
skjerming fra terreng. Bruddkanten bidrar effektivt til å
begrense avgitt støy til omgivelsene.

Forskjellen mellom dagens situasjon og fre mtidig sitasjon
blir hovedsakelig at de mobile støykildene driftes lenger inn
i bruddet mot nord, nordvest og nordøst, samt får en lengre
transportvei.
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Nærmeste nabo sør for produksjonsområdet vil ha en
tilnærmet tilsvarende støybelastning for en fremtid ig
driftssituasjon som for dagens situasjon forutsatt at de
dominerende stasjonære støykildenes plassering innenfor
produksjonsområdet beholdes.

Grunnvann Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan
gjennomføres uten å påvirke grunnvannsuttaket og den
d elen av grunnvannsmagasinet som per i dag forsyner
Ringerike vannverk Kilemoen.

Planlagt masseuttak vil ikke direkte påvirke
grunnvannsmagasinet som ligger innenfor planområdet.
Indirekte påvirkning omfatter redusert naturlig beskyttelse
og noe større og raskere grunnvannsfluktuasjoner ved
fjerning av det meste av umettet sone. Gjenværende
beskyttelse er akseptabel og tiltaket bør kunne aksepteres.
Også endringene i grunnvannsfluktuasjoner bør kunne
aksepteres. Denne vurderingen er basert på at nedre del av
umettet sone og øvre del av grunnvannsmagasinet består
av sand/finsand med gode beskyttelsesegenskaper og
begrenset mulighet for uttak av store mengder grunnvann.

Planlagt masseuttak innenfor planområdet kan
gjennomføres uten at muligheten framtidig u ttak av
grunnvann innenfor området begrenses forutsatt at
grunnvannet gis tilstrekkelig beskyttelse i driftsfasen. Risiko
for forurensing av grunnvannet i driftsperioden må avklares i
egen ROS - analyse.
Det er stor usikkerhet til verdien av grunnvannsforek omsten
innenfor planområdet med hensyn på mulighet for uttak av
større mengder grunnvann på en effektiv måte.

Transport og trafikk Krysset Fv. 172 - Follummoveien har i dag en biltrafikk på 960
biler ÅDT 300 biler ÅDT, som gir lav belastning i dag.
Generel l trafikkvekst på 28 % frem til 2033 gir en beregnet
trafikk på 1.230 biler ÅDT og 380 biler ÅDT på de to
vegene. Trafikkavviklingen er fortsatt god, og krysset kan ta
betydelig trafikkvekst.
Krysset Rv172 - E16 har i dag en biltrafikk på 8.900 biler
ÅDT og 370 biler ÅDT, som gir lav belastning i dag.
Generell trafikkvekst på 28 % frem til 2033 gir en beregnet
trafikk på 11.400 biler ÅDT og 470 biler ÅDT på de to
vegene. Beregnet kapasitetsutnyttelse på tilfartene i
krysset er fortsatt lav, men forsinkelse n for biler fra Fv. 172
øker fra 24 sek pr bil til 44 sekunder pr bil. Med redusert
fartsgrense i kryssområdet fra dagens 80 km/t til 60 km/t
kan forsinkelsen for trafikk fra Fv172 reduseres til ca 20
sekunder pr bil.

Samfunnsmessige
konsekvenser

Det er 1 3 ansatte knyttet til sandtaket på Kilemoen.
Selskapet forventer ikke vesentlig økt uttakshastighet fra
det utvidede uttaksområdet, og antall sysselsatte vil neppe
øke.
Selskapet har en sunn økonomi med overskudd på driften
og høy egenkapitalandel. Selska pet betalte foretaksskatt til
staten med 2,3 mill.kr. i 2011 Samlet lønnskostnad var
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samme år 14,3 mill.kr. Med fradrag av arbeidsgiveravgift til
staten og pensjonskostnader er de lokale lønnsutbetalinger
fra bedriften ca. 12,1 mill.kr. Antatt skatteinntek t til Ringerike
kommune er beregnet til ca. 1 mill.kr. i 2012.
Virksomheten gir ikke noe stort og betydelig bidrag til
sysselsettingen (ca. 0,1 prosent), men inngår i underskogen
av små og mellomstore bedrifter som samlet sett gir et stort
bidrag til verd iskapningen og skatteinntektene i regionen.
Det er flere virksomheter i umiddelbar nærhet av sandtaket
som er direkte avtakere av sandtakets produkter og som
drar fordel av beliggenheten nær sandforekomsten. Uten
fremtidig drift i sandtaket kan disse virk somhetene bli
tvunget til å flytte til annen beliggenhet i nærheten av et
annet sandtak. Vi har ikke kunne tallfeste en slik eventuell
tilleggseffekt.

Gjennomføring/Istandsetting
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7.2 Avbøtende tiltak

TEMA Avbøtende tiltak
Landskapsbilde
Nærmiljø og fr iluftsliv Det bør opparbeides en øst - vest - tverrforbindelse

nord for planområdet som erstatter dagens
tverrforbindelse i planområdet.

Naturmiljø Ingen tiltak
Naturressurser Ingen tiltak
Kulturminner og kulturmiljø Ingen avbøtende tiltak.
Forurensning (støy, støv) Støv: Målte verdier er i hovedsak lavere enn

grenseverdien i forurensningsforskriften, dvs. < 5
g/m2/30d, og tiltak er følgelig ikke påkrevd. Fordi boligen
Fol lummoveien 8 er relativt vegnær og derfor utsatt for
oppvirvlet støv fra veg og det vurderes å innføre noen
enkle tiltak for å begrense støvnedfall dersom det skulle
vise seg nødvendig:

Tildekking av last, alternativt vanning/spyling av
last og kjøretøy. D ette er etablert!
Feierutiner på Follummoveien.

Støy: Trafikk til/fra sandtaket på Kilemoen utgjør isolert
sett et støybidrag under grenseverdien for gul støysone.
Med utgangspunkt i grenseverdiene i T - 1442 og utførte
beregninger av vegtrafikkstøy og indu stristøy utøses
ikke krav om støyr eduserende tiltak.

Grunnvann Grunnvannsressursen innfor planområdet bør
kartlegges under videre uttak av masser. Dette
kan best gjøres ved etablering av
undersøkelsesbrønner innenfor dagens
driftsområde (kote 140 – 145) o g framtidig
uttaksområde.
Det anbefales å bore minimum tre
undersøkelsesbrønner til fjell for uttak av
løsmasser og grunnvann innenfor planområdet.
Boringene vil gi viktige opplysninger om
løsmassenes sammensetning og kvalitet,
grunnvannsnivå og mulighete ne for uttak av
grunnvann innenfor området.
Omfanget av undersøkelser bør avgjøres i
samråd med kommunen/vannverket og på
grunnlag av bl.a. en vurdering av behovet for
framtid uttak av grunnvann som vannforsyning til
Hønefoss og omegn.
Avhengig av grunnva nnsmagasinets verdi vil det
være viktig å beskytte dette best mulig.
Skogsjord, organiske masser (torv) og jord med
et visst innhold av organisk materiale som tas
bort ved utvidelse av massetaket bør brukes ved
etablering av vegetasjon på avsluttede areale r.

Transport og trafikk Ingen tiltak foreslås
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Samfunnsmessige
konsekvenser

Ingen tiltak foreslås

Gjennomføring/Istandsetting Området ryddes og settes i stand i henhold til
avslutningsplan. Denne planen er en del av
driftskonsesjonen i henhold til mine ralloven.
Fremtidig arealbruk (etter endt drift av
masseuttaket) vurderes i kommuneplan og ny
reguleringsplan når driften nærmer seg slutten.
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9 VE D LE GG

Vedlegg A: Vanlige støyuttrykk og betegnelser

Begrep Benevning Forklaring

Etterklangstid, T s Etterklangstiden, T er den tiden de t tar for lydtrykknivået å avta med 60 dB
etter at en lydkilde er blitt stoppet, m.a.o. er det tiden det tar for lyden å dø ut i
et rom. Angis i sekunder, [s].

Feltmålt veid
lydreduksjonstall, R`w

dB Lydreduksjonstallet beskriver en konstruksjons evne ti l å isolere mot
luftlydoverføring (tale, høytalerlyd o.l.) mellom to rom. Jo større verdi av veid
lydreduksjonstall desto bedre er konstruksjonens evne til å isolere mot luftlyd.
Angis i desibel, [dB].

Feltmålt veid normalisert
trinnlydnivå, L`n,w

dB Tr innlydnivået beskriver en konstruksjons evne til å overføre lyd fra fottrinn,
dunking, o.l. i bygninger. Jo lavere verdi av veid normalisert trinnlydnivå desto
bedre er konstruksjonens evne til å isolere mot trinnlyd. Angis i desibel, [dB].

A - veid lydtry kknivå dBA Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller vurdert med veiekurve A (LA, angitt i
dBA). Lydnivå er den korrekte betegnelsen for alle dBA - verdier, men i daglig
språk brukes ofte støynivå.

A - veiet, ekvivalent støynivå
for dag - kveld - natt

LDEN A - veid e kvivalent støynivå for dag - kveld - natt (day - evening - night) med 10 dB /
5 dB ekstra tillegg på natt / kveld. Tidspunktene for de ulike periodene er dag:
07 - 19, kveld: 19 - 23 og natt: 23 - 07

A - veide nivå som
overskrides 5 % av tiden,
Fast

L5AF L5AF er det A - ve ide nivå målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms som
overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs.
et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser

Desibel dB Angir logaritmisk forhold mellom to verdier. Desibel bruke s på to måter:
1) For å angi forholdet mellom to størrelser
2) For å angi absoluttstørrelse ved at man angir forholdet til en referanseverdi.

Ekvivalent lydnivå Lekv,T

LA,ekv,T

Gjennomsnittlig (energimidlet) lydnivå over et angitt tidsintervall, f.eks. 1
minutt, 30 minutter, 1 time, 8 timer eller 24 timer. Noen ganger markeres at
det er A veid verdi ved en A foran ekv. Normalt er det underforstått.

Fritt felt Lydutbredelse uten refleksjon fra vertikale flater (dvs. nærliggende bygninger
eller egen fas ade). En mottaker i lydfeltet mottar lyd bare i en direkte retning i
fra lydkilden. Vi snakker ofte om ”frittfelt” i motsetning til lyd tett ved
bygningsfasade der refleksjoner fra fasaden bidrar til å øke lydnivået

Lydnivå L Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller beregnet i desibel.
Maksimalt lydnivå Lmaks Beskrivelse av høyeste lydtrykknivå for en ikke - konstant lyd. Lmaks er svært

følsomt for hvordan maksimalverdien defineres. (tidskonstant som skal brukes,
hvilke topper som skal inkluderes). For å ha entydige forhold brukes faste
definisjoner, f.eks. nivået som overskrides 1 % av tiden Beregningsmetoden
for vegtrafikkstøy (1996) har definert Lmaks til det nivået som overskrides en viss
prosent av tiden. Her er 5 % som anbefalt verdi.

Støy Uønsket ly d. Lyd som har negativ virkning på menneskets velvære og lyd som
forstyrrer eller hindrer ønsket informasjon eller søvn

Støynivå Populært fellesuttrykk for ulike beskrivelser av lydnivå (som ekvivalent - og
maksimalt lydnivå) når lyden er uønsket.

Vei ekurve – A A Standardisert kurve (I EC 60651) som etterlikner ørets følsomhet for ulike
frekvenser ved lavere og midlere lydtrykknivå. Brukes ved de fleste
vurderinger av støy. A - kurven framhever frekvensområdet 2000 - 4000 Hz

Veiekurve – C C Standardisert kurve (I EC 60651) som etterlikner ørets følsomhet ved høye
nivåer. C - kurven har bare en svak demping av de aller laveste og høyeste
frekvenser. Benyttes en del i NS 8175, bygningsakustikk.



Sanduttak på Kilemoen – forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 136



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Formannskapet 

Kommunestyre 

 

Fra: Rådmann 

   

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/1015-70 4771/17 PLN 344 07.02.2017 

Avklaringer i samband med 2. gangs behandling Kilemoen grusuttak 

Revegetering av sanduttak 
 

I samband med 2. gangs behandling av Kilemoen sanduttak kom det opp spørsmål omkring 

revegetering av uttaksområde etter at grusen er tatt ut, samt ivaretagelse/lagring av 

toppmasser. 

 

Rådmann vil her gi en kort redegjørelse for dette: 

Rådmann fremmer forslag om at uttaksområdet skal revegeteres med stedegen vegetasjon 

rundt uttaksskråningene ved et nådd bunnivå i uttaksområdet for de enkelte delene av 

uttaksområdet. Istandsetting og revegetering av uttaksområdet vil sikres gjennom driftsplan 

som skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning samt reguleringsbestemmelse. 

Uttaket drives som hovedprinsipp nordover ned til kote 160. I henhold til planforslaget vil 

uttaksretningen deretter gå mot sør, og det tas ut sand ned til kote 145 frem til dagens 

uttaksområdet. Dvs. at revegetering først starter nord i planområde, mot vegetasjonsskjerm 

GV.  

Uttaksområde skal tilrettelegges for revegetering, dvs. at grusflatene skal tildekkes med et 

topplag med skogsjord/humus. Avgjørende for godt vekstforhold er hvor drenerende grusen er 

under toppdekke. Dreneres det for godt vil revegeteringen ta lang tid. Spireplantene vil tørke 

ut. Legges forholdene til rette og det er godt med finstoff i grusen, god kapilærevne og med et 

toppdekke av skogjord/humus vil det være godt tilrettelagt for revegetering. Det vil være frø i 

jorda og skogsplanter sprer seg lett fra frø og sporer fra omkringliggende vegetasjon; dette 

gjelder både bunn, busk og trevegetasjon.  

Ved revegetering skal det etterstrebes bruk av stedegen vegetasjon og da også viktig å benytte 

seg av vekstjord fra stedet. Vekstjord som fraktes inn kan inneholde frø og planterester fra 

svartelistede planter og bidra til en uønsket spredning av disse. Hovedregel ved istandsetting 

med bruk av stedegen vegetasjon, er at dette skal foregå uten tilsåing. Vegetasjonen skal 

utvikle seg fra frø som naturlig finnes i toppjorda og ved naturlig innvandring av arter gjennom 

frø eller planterester fra tilstøtende områder. For å legge til rette for naturlig revegetering må 

toppjordlaget/vekstmassene skaves av og mellomlagres i lave ranker i anleggsperioden. Ved 

istandsetting legges toppjorda løst tilbake slik at det dannes små groper og forhøyninger, 



 

 

gjerne med innslag av stein og vegetasjonsflak. Dette vil bidra til gode mikroklimatiske forhold 

som fremmer vegetasjonsetablering.  

Frøbank er reserven av frø som mange arter har i jorda. Populasjonen av en plante på et sted 

består derfor gjerne av spirte individer i ulike aldersklasser, og av en frøbank, dvs. frø som 

ligger i hvile. Frøene ligger i hvile og kan spire når indre eller ytre betingelser er tilfredstillende. 

Frø som lagres tørt og kaldt kan beholde spiredyktigheten i lang tid. 

Dersom det blir behov for å så, bør det benyttes stedegent frømateriale. 

Blir arbeidene med revegetering gjort riktig, og uten spesiell tørke, vil mye av vegetasjonen 

være etablert etter 3 år. Uten tiltak kan det ta lang tid, spesielt om uttaket ligger soleksponert. 
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Rådmannen foreslår planlegging og bygging av nye omsorgsboliger i henhold til planer som 

er fremkommet i mulighetsstudie. Kostnadsrammen er kalkulert til 330 MNOK som må 

indeksreguleres frem til en ferdigstillelse. Senteret kan tidligst stå ferdig vinteren/våren 2020. 

Prosjektet må fullfinansieres av kommunen. Husbanken vil kunne gi tilskudd på inntil 96,2 

MNOK.                                          

 

 

 

Sammendrag 

 

I handlingsprogrammet til Ringerike kommune for 2015- 2018 er det avsatt midler til 

utbygging av nye omsorgsboliger ved Hov omsorgsområde og etablering av nytt 

omsorgssenter på Heradsbygda. Det ble gjennomført en mulighetsstudie med arkitekt og 

referansegruppe for begge prosjektene høst 2015 og vår 2016, med hensikt å komme opp 

med alternative forslag til planer og tilhørende kostnadskalkyler.  

 

Basert på dette ble det utarbeidet en politisk sak 22.9.2016.  

Saken ble fremlagt for Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd og formannskapet.  

Rådmannen trakk saken i formannskapsmøtet. Etter politisk behandling så ble prosjektet 

utvidet til en ramme på 68 boenheter og dagsenter for 60 brukere. 

 

Ny mulighetsstudie ble utarbeidet høst/vinter 2016/2017 med disse rammene. 

 

 

 

 

 

 



Beskrivelse av saken 

 

Mulighetsstudien for Heradsbygda omsorgssenter gir svar på at det er mulig å etablere 68 

boenheter samt få til en samlokalisering med dagsenter, hjemmepleie og nytt legekontor. 

Denne studien ligger til grunn for de videre anbefalinger som her fremkommer. Studien 

inneholder en kalkyle for kostnadene. I tillegg er det gjort vurderinger av tilskudds muligheter 

og en vurdering av realistisk fremdrift for prosjektet. 

 

Ringerike kommune sin energi og klimaplan vil ligge til grunn for gjennomføringen av 

prosjektet. Sertifisering systemet BREEAM vil bli brukt som verktøy for dokumentasjon. 

 

Det er i forbindelse med mulighetsstudien utført et tilleggsnotat vedrørende bruk av massiv 

tre i prosjektet. Konklusjonen er at massiv tre er egnet og dette vil bli utredet i det videre 

arbeid med tanke på bygging i massiv tre.  

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Reguleringsplan nr. 58 av 1.8.69 foreligger for området. 

Planen er ikke formelt vedtatt, dette betyr at området må omreguleres 

 

 

Juridiske forhold  

 

Det er ikke inngått noen kontrakter utover avtalen med AsplanViak AS for gjennomføring av 

mulighetsstudier. Denne er avsluttet. 

 

 

 



 

Økonomiske forhold 

 

Kostnadskalkyle for bygging av omsorgsboligene har blitt utarbeidet i forbindelse med 

gjennomføring av mulighetsstudie vinteren 2017. Kalkylen tilsier en forventet prosjektkostnad 

i størrelsesordenen 303 MNOK. inkl. mva. I tillegg til dette vil det påløpe kostnader i 

forbindelse med tømming og rivning av gammelt bygg og klargjøring av tomt. Dette er anslått 

til 15 MNOK. Inventarbudsjett er anslått til 12 MNOK. Totalt 330 MNOK. inkl. mva. 

Beløpet må indeksreguleres frem til mulig ferdigstilling. 

 

«Nye Heradsbygda Omsorgssenter», bestående av omsorgsboliger, parkeringshus, 

eldresenter, legesenter, fysioterapi og fasiliteter for hjemmetjenestene, vil ha et bruttoareal i 

løsningsforslaget på 8856,1 m2, fordelt på tre plan. Samlet kostnadskalkylen (basert på Norsk 

Prisbok, Standard: Middels høy kvalitet, Tek 10) ligger på kr. 303 MNOK inkl. reserver og 

marginer. Prosjektet vil bli realisert etter TEK17, noe som vil kunne influere på kalkylen. 

Mulighetsstudien presenterer en kalkyle med en snittkostnad på kr. 34 126,-/ m2. I tillegg må 

det innkalkuleres: 

 Løst inventar     : kr.  12 MNOK 

 Rivning/tømming/klargjøring   : kr.  15 MNOK 

Totalt      : kr.  27 MNOK 

 

Samlet kalkyle for prosjektet blir da kr. 330 MNOK. Beløpet er i 2017-kroner og må 

indeksreguleres for byggeperioden. Alle priser er oppgitt inkl. moms. 

 

Når vi fordeler kostnadene på de forskjellige funksjonenes nettoareal (spesifisering av innhold 

i.h.t. vedlegg), vil disse anslagsvis kunne stipuleres til: 

 Omsorgsboligene kr. 248 497 359,- 

 Dagsenteret  kr.   35 051 606,- 

 Hjemmetjenesten kr.   39 201 494,- 

 Legesenter  kr.     7 249 541,- 

 

 

Hvor stort tilskudd fra Husbanken kan påregnes? 

Husbankens tilskuddssatser for omsorgsplasser for 2017, er i snitt inntil 50 % av maksimalt 

godkjente anleggskostnader, fordelt på 45% per omsorgsbolig og 55 % per sykehjemsplass. 

Det kan også gis inntil 55 % utmåling av tilskudd der det etableres egne lokaler for 

dagaktivitetstilbud i tilknytning til allerede eksisterende omsorgsboliger. Det er en 

forutsetning at dagaktivitetstilbudet omfatter beboerne i omsorgsboligene, men tilbudet skal 

også kunne benyttes av andre som har et slikt behov.  

Ringerike kommune ansees fortsatt ikke som et pressområde, og godkjente anleggskostnader 

pr. omsorgsbolig på Ringerike er maksimalt kr. 3 144 000,-. Kostnader kommunen har utover 

dette, utløser ikke tilskudd. J.fr ovenforstående kalkyle ligger kostnadene pr. omsorgsbolig på 

kr. 3 654 373,- (under forutsetning av at anbudspriser ligger likt med kalkylen), og vil derfor 

kunne utløse optimalt tilskudd. Tilskuddets størrelse vil derfor for omsorgsboliger være kr. 

1 425 000,-/omsorgsplass. 



Kommunen kan derfor få inntil kr. 96 220 000,- i investeringstilskudd for omsorgsplassene og 

inntil kr. 19 278 400,- for dagsenteret. Lokaliteter for hjemmetjenesten og legesenter utløser 

ikke statlige investeringstilskudd. 

 

Hvilke husleieinntekter kan påregnes? 

Ringerike kommune har vedtatt at husleienivået i kommunalt eide boliger skal harmoniseres 

med «gjengs leie». Heradsbygda ligger pr. definisjon innenfor «Hønefoss sentrum», der 

«gjengs leie» for ett-roms leilighet (35 m2) med normal standard er satt til kr. 6 098,-/mnd. 

Tilsvarende leilighet med god standard (oppusset/ny) er definert med 12 % påslag. Husleien 

ved Heradsbygda omsorgsboliger vil derfor ligge på kr. 6 830,-/mnd. 

Kommunen vil også motta husleie fra aktuelle aktører ved legesenteret og fysioterapisenter. 

 

Kan de som får tildelt plass på Heradsbygda omsorgssenter få bostøtte? 

Retten til bostøtte er inntektsavhengig. Er du over 18 år og bor i bokollektiv der boligen er 

tildelt av kommunen, eller som bor i et privat bokollektiv av helse- eller sosialfaglige grunner, 

kan søke om bostøtte. Retten til bostøtte inntrer dersom inntektsgrunnlaget er lavere enn 

definerte grenser.  

I Ringerike kommune er denne inntektsgrensen (en person i husstanden) i tilpasset bolig       

kr. 17 479,-/mnd. For unge uføre er tilsvarende grense kr. 19 909,-/mnd. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Tomten i Heradsbygda har i mange år vært benyttet til helseinstitusjon. Norderhovhjemmet 

har blitt benyttet som aldershjem, dagsenter og base for hjemmepleien. Bygningene er i en slik 

forfatning at det er vedtatt å rive alt eksisterende på området. Tomten er regulert til formålet, 

har en unik beliggenhet og er svært godt egnet til et omsorgssenter.  

 

Rådmannens vurdering er at senteret som er utredet i mulighetsstudien, gir en maksimal 

utnyttelse av tomten, basert på de funksjoner som er definert inn. Nødvendig parkering er 

definert under bakken som frigjør mest mulig plass utvendig til grøntområder og god 

logistikk inn og ut av anlegget. Det at flere funksjoner kan samles i ett senter gir gode 

effekter av sambruk og rasjonell drift. Spesielt gjelder dette parkering/logistikk og 

mottakskjøkken. Men også andre grunnleggende funksjoner som felles bruk av nødvendige 

møterom, lett tilgang ved heis til alle områder, et stort tilpasset uteområde og lignende gir 

god sambrukseffekt. I nærområdet ligger også eksiterende eldreboliger som vil kunne nyte 

godt av funksjonene i et nytt omsorgssenter. I sum medfører dette en god utnyttelse av 

tomten og potensielt gode muligheter for mer rasjonell drift.  

 

Kostnaden for å bygge vil i et hvert prosjekt være nært knyttet til areal av anlegget, og den 

kvalitet som ønskes. Begge disse vil bli nøye vurdert i videre planlegging. I studien for dette 

anlegget er det lagt til grunn erfaringstall for tilsvarende anlegg og en middelshøy kvalitet 

med basis i passivhus standard. Passiv hus standard betyr i dette tilfellet at man legger seg 

noe over kravet i gjeldende byggeforskrift med tanke på energiforbruk.    



 

Rådmannens vurdering er at samlokalisering av flere funksjoner reduserer byggekostnadene 

for anlegget. Videre er det også økonomisk gunstig at den gamle bygningsmassen som fjernes 

vil klargjøre for bygging av en kjeller med parkering uten at en behøver å gjøre store 

ytterligere inngrep. Dette frigjør areal til bygningsmasse og uteområder som ellers ville blitt 

båndlagt av parkering.    

 

Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i 

sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og 

omsorgstjenester. F.o.m. 1.1.2017 er det gjort endringer i ordningen. Fra 2021 vil det være et 

absolutt krav om netto tilvekst i omsorgsplasser for å få tildelt tilskudd. Denne ordningen skal 

gradvis innføres i 2017, 2018, 2019 og 2020. Om lag 20 prosent av tilsagnsrammen i 2017 

skal forbeholdes plasser som gir netto tilvekst. Denne andelen skal økes til henholdsvis 40, 60 

og 80 pst de neste årene.  

Ringerike kommune har ikke foretatt fornyelser i bygningsmassen innen Helse og omsorg på 

flere år, mange omsorgsplasser som er saneringsverdige. Kommunen har lenge drøftet 

bygging av et nytt sykehjem som erstatning for Hønefoss sykehjem og i mangel på 

korttidsplasser har det blitt etablert midlertidige omsorgsplasser på utrangerte rom (uten 

toalett/dusj) både ved Hønefoss og Tyribo.  

Dersom vi manøvrerer oss inn i en posisjon der vi ikke kan etablere omsorgsboligene på 

Heradsbygda uten å demonstrere en netto tilvekst i plasser, vil ikke investeringstilskudd bli 

utbetalt. Det kan derfor være av avgjørende betydning at dette prosjektet fremmes og startes 

opp i 2017, da 80 % husbankens ramme fortsatt kan utbetales dette år uten at netto tilvekst 

må dokumenteres. 

For å få tilskudd innvilget i 2017 må søknad leveres snarest, og byggestart må skje dette året. 

Derfor er oppstart på rivning av gammelt bygg og klargjøring av tomt planlagt til 

september/oktober 2017. For å makte husbankens frister, forhold til anbud, kontrahering av 

entreprenører o.l., må kommunen snarest ha et politisk vedtak om bygging som grunnlag. 

                  

 

Basert på dette er det rådmannens anbefaling at det igangsettes videre planlegging og bygging 

av nytt omsorgssenter i Heradsbygda basert på mulighetsstudien. 

 

 

Vedlegg 

 
- Mulighetsstudie Heradsbygda revidert Alt. A ver. 1.1 
- Notat massivtre Heradsbygda 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.03.2017 

 



 Tore Isaksen 

 rådmann 
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saksbehandler: Arild Magnus Rønnestad 
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Asplan Viak ble i 2015 engasjert av Ringerike kommune, gjennom rammeavtale BTV Innkjøp, til å
utarbeide mulighetsstudier for tre ulike prosjekt for omsorgsboliger på Hov og Heradsbygda. Leveranse
av rapport for mulighetsstudie Heradsbygda omsorgssenter ble levert i november 2015, med utredning
av to ulike alternativ for utbygging.

Høsten 2016 ble Asplan Viak engasjert til å bearbeide ett av de tidligere leverte alternativene, alternativ
A, for å vurdere mulighetene for å øke antall boenheter i prosjektet til 68 fra tidligere viste 54
boenheter. Resultatet foreligger i denne rapport, med tekst, tegninger og kalkyle. For generell
redegjørelse rundt formatet for mulighetsstudien og for referanseprosjekt, vises det til opprinnelig
utarbeidet rapport for Heradsbygda omsorgssenter mulighetsstudie.

Oppstartsmøte fant sted i november 2016. Prosjektleder for Ringerike kommune har som for den
opprinnelige mulighetsstudien, vært Arild Magnus Rønnestad.

for Asplan Viak as
Oslo, 20. februar 2017

Sivilarkitekt Bård Helland Sivilarkitekt Alec Ross Andreassen
Oppdragsleder Fagansvarlig

Innhold

Beskrivelse av prosjektet s.3
Kalkyle s.5
Arealoppsett s.6
Tegninger revidert alternativ A s.7
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Tomtens rammer og karakter

Tomten er regulert for helse-formål. Behovet for omregulering er ikke
endelig avklart og vurderes separat av Ringerike kommune.
Tomten er stor, 8.568 m2, hellende mot sørvest og med fall på ca 6 meter.
Den har usedvanlig vakker beliggenhet, med sol hele dagen og panorama-
utsikt, selv mot nordøst, dersom man kommer litt opp i høyden. Stedet
antas å være noe vindutsatt.
Det er lite støy knyttet til tomten; noe fjernt sus fra R7 og E16, og noe
lokal, men uproblematisk bilstøy fra Heradsbygdveien på nordsiden.
Det er ingen verneverdig vegetasjon på tomten, men noen eldre furutrær
helt oppe i nordøst bør vurderes som verdifulle og beholdes om mulig.
Det anses av kommunen ikke å være noen geotekniske utfordringer for
tomten.
Dagens avkjøring i sørøstre hjørne av tomten anses som god, mens en
eksisterende avkjørsel midt i strekket på baksiden oppleves som noe
uoversiktlig ved utkjøring på grunn av terrengsnittet her. Nye avkjørsler
fra andre sider er ikke mulig.

Bebyggelsen på selve tomten er av kommunen beregnet som kondemna -
bel og planlegges revet før ny bebyggelse etableres.
Tomtens utbredelse er rektangulær der det er stort nok areal til å arbeide
med bebyggelse i ere retninger og med ulike prinsipper for bebyg -
gelsesmønster.
Siden naturlig adkomst er i et hjørne er det hensiktsmessig å etablere en
logistikk i anlegget med utgangspunkt i dette punktet; altså med sentrale
funksjoner nærmest dette.
Omkringliggende bebyggelse har boligformål, i en til to etasjer. Rekke -
husene i sørvest er seniorboliger/omsorgsboliger der beboerne til en viss
grad vil kunne benytte fellesfunksjoner i det nye anlegget, alt etter hvilke
retningslinjer som legges til grunn (vedtaks-prinsipp eller ikke).
Beliggenheten oppe på åsryggen gir en følelse av et unikt sted og må
forstås som identitetssterkt i lokalmiljøet.

Programmets omfang

Programmet for Heradsbygda er sammensatt der noen funksjoner bør
skjermes fra mer eksponerte funksjoner.
I hovedsak ser vi en tredeling i programmet; omsorgsboliger inkl. lokal
betjening av disse, base for hjemmetjenesten med mottakskjøkken og til
sist dagsenter med diverse fasiliteter. I tillegg kommer et ikke ubetydelig

Heradsbygda Omsorgssenter,
revidert alternativ A

stort parkeringsbehov i forbindelse med hjemmetjenesten, samt legekon -
tor som bør adskilles noe fra de øvrige omsorgsfunksjonene.
Omsorgsboligene organiseres i grupper med 7 boenheter som har sitt
eget fellesareal, og der 2 grupper skal kobles sammen betjenings-logis -
tisk til en avdeling med felles skrivestue.
I utgangspunktet var det fra kommunen angitt et behov for 28 boenheter,
men der vi ble bedt om å undersøke muligheter for en optimal mengde
utover dette. Mulighetsstudiet fra 2015 viste at det selv med et kon -
sept med bare 2 etasjer over terreng, ville tomten kunne gi anslagsvis
54 boenheter i alternativ A. Dette alternativet har nå i 2016/2017 blitt
vurdert ytterligere, og det vises nå i dette reviderte alternativ A, hvordan
prosjektet kan romme inntil 68 boenheter innenfor samme hovedform
som tidligere, men med en full utbygging av øverste plan. Dette gir et
nybygg med 2-3 etasjer over bakkeplan.

Størrelser

Mulighetsstudiet tar utgangspunkt i at husbanken legger opp til omsorgs -
boliger innenfor en kategori tilsvarende sykehjem-størrelser, det vil si ca
30 m2 pr enhet pluss ca 10 m2 felles oppholdsareal pr boenhet.
For dagsenteret beregner Husbanken også her 10 m2 pr bruker, som i
dette tilfelle er av kommunen satt til 50 stk. Oppgitte romprogram for
dagsenteret går noe utover disse rammene, der vi ser at en mulig konsen -
trering vil kunne skje ved mer overlappende funksjoner. Dette vil være
naturlig å jobbe videre med i et skisseprosjekt.
Garasjen er dimensjonert for ca 50 biler med standard avstander og
størrelser.
Base for hjemmetjenesten er dimensjonert ut fra oppgitte grove rammer
der mottakskjøkken er på ca 80 m2 og varemottak på ca 20 m2. I tillegg
kommer administrasjon, lager med mer.

Organisering, funksjoner

Det synes hensiktsmessig å samle dagsenter og base for hjemmetjeneste i
ett bygg, for best mulig sambruk, arealoptimalisering og effektiv logis -
tikk. Her er det naturlig at også legekontoret inngår, men klart adskilt og
med egen inngang.
Ved denne samlokalisering kan disse funksjonene få sin egen identitet
i eget bygg, som henvender seg mot adkomst, for god synlighet og for
knappest mulig bilbruk inne på tomten.

Dermed vil den tredje hoveddelen i programmet, omsorgsboligene, få en
egen, prioritert del av tomten, den roligste; skjermet fra eksterne aktivi -
teter. Samtidig legger vi opp til en god forbindelse til base og dagsenter,
både av betjeningshensyn og for å gi mulighet for at beboere eventu -
elt kan ha noe kontakt dit. I revidert alternativ A er hovedforbindelsen
mellom dagsenterbygget og omsorgsboligene yttet fra plan 0 til plan 1.
Dette gir en bedre og mer direkte tilknytning mellom disse funksjonene,
og en forbedret situasjon for hovedinngang besøkende til boligdelen.
Hovedendringen forøvrig i revidert alternativ A er at det er lagt til 14
boenheter i plan 2, mot sør og vest, og etasjen kompletteres slik med to
bogrupper like de i etasjen under. For ikke å få et for dypt atrium, løftes
bakkenivået i det omsluttede atriet/hagen opp til plan 1 i sin helhet, der
det tidligere lå delt mellom plan 0 og plan 1. Hoved-gangforbindelsen
løftes tilsvarende og blir en glassgang gjennom hagearealet, hvor vi også
har vist muligheten for å legge inn mindre paviljonger som kan fungere
som ulike aktivitetsrom og fellesrom. Løsningen gir gode muligheter for
sambruk mellom de to atriene. I plan 0 er planløsningene for bogruppene
justert noe, særlig fellesarealer, da disse ikke lenger vil nyte godt av dags -
lys fra atriet/hagen. De to bogruppene her vil i stedet få direkte utgang til
uteareal på terreasser i forkant av bygget, mot sørvest.
Ett moment ved hovedgrepet for omsorgsboligene er å skape gode for -
hold mellom inne og skjermete uterom. I alternativ A og revidert alterna -
tiv A, skjer dette ved et avsondret indre atrium, oppdelt i ulike hager.
Det er lagt vekt på at uterom skal være som en egen indre, beskyttet
verden, også klimatisk. Her er planstrukturen organisert slik at korridor
er ensidig, med glidende overganger mellom korridorfunksjon og op -
pholdsrom, der disse arealene henvender seg inn mot hagene. Dette kan
gi særlig attraktive løsninger både for innvendig bruk og ved utvendig
opphold, der hagetemaet vil være en viktig atmosfærebygger.
Omsorgsboligene består av 10 grupper, med 7 boenheter i hver (2 med 6
enheter), der 2 grupper danner 1 avdeling.
Det er lagt vekt på oversiktlig logistikk, med tydelig forbindelse til det
øvrige programmet; base for hjemmetjenesten inkludert mottakskjøkken
og dagsenter. Forbindelsen til boligdelen er her bevart i plan 0 for disse
funksjoner.
Garasjen, som utgjør en relativ stor del av programmet, er organisert
under bebyggelsen/bakken med direkte kontakt både til dagsenter, lege -
kontor, base for hjemmetjeneste og også omsorgsboligene, vi 3 stk heiser
og trapper. Dette gjør garasjeanlegget anvendelig med direkte kontakt for
alle typer funksjoner uten at funksjonen blir særlig merkbar i anlegget.
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Volumer

Volumoppbyggingen re ekterer organiseringen av funksjoner, der
dagsenter, base for hjemmetjenesten, samt legekontor, er samlet i et eget
volum, som kan få sin klare identitet som samlende bygg. Omsorgsboli -
gene de neres som ett omsluttende volum. På grunn av at alle boen -
hetene er henvendt mot ytre fasader vil disse her ha en mer nmasket
oppdeling, mens fasader inn mot atriet samt for «fellesvolumet» kan få
større skala i vindusoppdelinger og ater. Volumene kan få relativt enkle
hovedformer, men med eventuelt bearbeidelse både i takformer og fasa -
deliv. Eventuelt kan man arbeide med å trekke deler av volumene opp
eller ned for å skape større variasjon i byggets takkontur.

Relasjon til omgivelsene

På grunn av tomtens utbredelse er det ganske uproblematisk å arbeide
med en relativ lav bebyggelse; 2-3 etasjer. Dette gir god sammenheng
med øvrig bebyggelse og ingen sjenerende fjernvirkning. Tross større fo -
tavtrykk enn nabobebyggelsen mener vi det ikke oppstår særlige kon ik -
tområder mellom ny og eksisterende bebyggelse. På det høyeste vil alter -
nativet ha 3 etasjer og ligge en del høyere enn nærmeste bebyggelse, men
pga. dennes funksjonsfordeling, solretning, og pga. avstanden horisontalt,
vurderes også dette som relativt uprobelmatisk. På grunn av arealeffektivt
og konsentrert kjøremønster, med parkering under bakken, vil det heller
ikke oppstå særlige kon iktområder med hensyn på sikkerhet og støy .
Adkomstveien bør anlegges med fortau for god fotgjenger-tilgjengelighet
ned til omsorgsboligene sørvest for anlegget.

Arkitektoniske muligheter

Volumene og uterommene gir et godt grunnlag for arkitektonisk bear -
beidelse til et ferdig uttrykk og en rik atmosfære. Selv om anlegget er
omfattende samlet sett, er det organisert med en oppdeling i håndterlige
størrelser der valg av underdelinger, nmodellering, detaljer og mate -
rialer kan gi et samlet rikt anlegg. Hovedformene har en typologi og et
format som tåler stå som klare og ryddige former i situasjonen, og der
grepet gir rom for ulike retninger for den videre arkitektoniske
utviklingen av konseptene.
Tatt konteksten i betraktning med relativ lav trehusbebyggelse, ville det
kunne være relevant å arbeide med tre også i det nye anlegget, i alle fall
som ytre værhud. Bruk av tre, både i eksteriør og interiør, vil kunne være
med å gi anlegget et hjemlig preg for brukerne.

Utnyttelse

Hensyn til planstatus og evt. behov for regulering avklares internt av
Ringerike kommune.
I mulighetsstudiet legges det opp til fotavtrykk på ca 2.500 m2 og BRA
på ca 8.260 m2, hvilket ville ha gitt BYA på rett i underkant av 30%.
Dagens bebyggelse gir BYA på ca. 20%.

Brannteknisk / rømning

Det er ikke på dette nivået foretatt brannteknisk prosjektering. Like fullt
er det angitt prinsipper for oppdelinger som også kan fungere branntekni -
sk, samt prinsipper for rømning. Ved brannteknisk prosjektering vil det
eventuelt måtte bli kompletteringer, for eksempel med noen utvendige
rømningstrapper fra 2. og 3. etasjer, mens 1 etasje er i varetatt med rømn -
ing ut på bakkenivå. Slik unngår man unødvendig mye innvendig areal -
bruk til rømning i et relativt lav bygg.
Brannprosjektering vil være naturlig å legge inn allerede i et skissepros -
jekt.

Kalkyle

Kostnadskalkylen er på grunnlag av brutto arealer og erfaringstall/stan -
darder for tilsvarende funksjonstyper. Kalkylen må tas for det den er;
et grov anslag ut i fra stipulerte forhold. Den er strukturert med under -
delinger på grove elementer/fag, men selv disse underpostene må sees
på mer som et arbeidsverktøy i kalkylen mer enn som konklusjoner pr
underpost. Kvadratmeterpris gitt av kalkylen og bruttoareal gir også et
grunnlag for vurdering her.
Siden kalkylen støtter seg til et mulighetsstudie, som er mer prinsipper
enn løsning vil kalkylen tilsvarende bære preg av prinsipielle størrelser,
der det vil være nødvendig å revidere denne når et ferdig skisseprosjekt
foreligger. I modellprosjektet er det ikke inkludert:
- prisstigning til byggestart/byggeperioden
- nanskostnader
- løst inventar
- tomtekostnader/rivekostnader

Norsk Prisbok har blitt lagt til grunn for kalkyler. Standard er middelshøy
kvalitet, etter TEK10. Realisering av prosjektet vil bli etter TEK17.

På neste side følger selve kalkyleoppsettet for revidert alternativ A.
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Kalkyle Heradsbygda revidert alternativ A

# Konto Pris Pris/BTA Andel

1 Felleskostnader 25 082 099 2 799,3 14,1%

2 Bygning 97 388 247 10 869,2 54,8%

3 VVS 24 592 366 2 744,7 13,8%

4 Elkraft 11 445 536 1 277,4 6,4%

5 Tele og automatisering 8 593 259 959,1 4,8%

6 Andre installasjoner 2 837 319 316,7 1,6%

SUM 1-6 HUSKOSTNAD 169 938 826 18 966,4 95,7%

7 Utendørs 7 651 693 854,0 4,3%

SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD 177 590 519 19 820,4 100,0%

8 Generelle kostnader 32 651 083 3 644,1 18,4%

SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD 210 241 602 23 464,5 118,4%

9 Spesielle kostnader 52 560 400 5 866,1 29,6%

SUM 1-9 PROSJEKTKOSTNAD 262 802 002 29 330,6 148,0%

RM Reserver og marginer 39 420 300 4 399,6 22,2%

SUM Kalkyle 302 222 303 33 730,2 170,2%
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Arealoppsett revidert alternativ A

H E RAD SBYGDA OM SORGSSE N TE R -
revidert alternativ A Alternativ A Kommentar

AREALER FUNKSJONER I LØSNINGSFORSLAG revidert alternativ A

Funksjon Antall Areal Samlet areal

1 Omsorgsboliger
Beboerrom med bad 68 29,9 2033,2 Alle boenheter tegnet med omtrentlig minimumsareal. Hvorvidt alle skal følge denne norm, eller det skal legges opp til variasjon av størrelser, må avklares.
Felles oppholdsstue og spiseplass 10 72,3 723,3 Gjennomsnittlig areal per bogruppe, noe variasjon mellom gruppene
Skyllerom 10 14,7 146,6 Gjennomsnittlig areal per bogruppe, noe variasjon mellom gruppene
Lager i bogrupper 10 12,7 127,3 Gjennomsnittlig areal per bogruppe, noe variasjon mellom gruppene
WC/RWC i grupper 10 8,4 83,6 Gjennomsnittlig areal per bogruppe, noe variasjon mellom gruppene
Skrivestasjon felles to grupper 5 9,0 45,0
Kontor avdelingsleder, felles to grupper 5 9,5 47,5
Aktivitetsrom felles 3 32,0 96,1 Gjennomsnittlig areal per bogruppe, noe variasjon mellom gruppene
Kontor enhetsleder 2 8,0 16,0
Medisinrom 1 10,0 10,0
Lager felles 1 78,6 78,6
Nettoareal i løsningsforslag 3407,2

2 Dagsenter 480,6 Husbankens anbefaling om 10 m2 per bruker skal legges til grunn. Ikke endret i revidert alternativ A
Oppholdsrom Enkeltarealer per rom er ikke definert i løsningsforslagene
Spiserom
Trimrom med apparater
Treningsrom aktiviteter
Aktivitetsrom
Erindringsrom
Datarom
Vaktrom
Kontor
HC WC
WC
Frisør og fotpleie
Garderobe
Fysioterapi Kan vurderes samlokalisert med legesenter eller at benytter trimrom dagsenter
Nettoareal i løsningsforslag 480,6

3 Hjemmetjeneste 379,6 Spiserom og møterom deles med personal for omsorgsboliger Ikke endret i revidert alternativ A
Vaktrom Enkeltarealer per rom er ikke definert i løsningsforslagene
Spiserom
Kontor Inkl. kontorer for fysio/ergo
Medisinrom
Medisinsk lager
Stort møterom
Lite møterom
Garderober, med dusj og toalett 60,0
Lager 77,9 antall og areal må avklares
Pasientarkiv 20,0 areal må avklares
Nettoareal i løsningsforslag 537,5

4 Legesenter 99,4 Enkeltarealer per rom er ikke definert i løsningsforslagene. Ikke endret i revidert alternativ A
Resepsjon
Venterom
Undersøkelsesrom
Laboratorium
HCWC
WC personal
Nettoareal i løsningsforslag 99,4

5 Fellesfunksjoner Ikke endret i revidert alternativ A
Mottakskjøkken 80,0
Varemottak 20,0
Nettoareal i løsningsforslag 100,0

6 Parkering 55 plasser, samt sykkelparkering 1536,4 antall må avklares Ikke endret i revidert alternativ A
Parkering hjemmetjenestens biler
Parkering besøkende
Parkering ansatte
Vaskeareal for biler hjemmetjenesten 40,0
Nettoareal i løsningsforslag 1576,4

7 Tekniske areal areal må avklares Ikke endret i revidert alternativ A
Teknisk rom
Bøttekott
Boder beboere Behov vurderes
Nettoareal i løsningsforslag

Sum nettoarealer i løsningsforslag m2 6201,1

BRUKSAREAL OG BRUTTOAREAL I LØSNINGSFORSLAG revidert alternativ A

BRA Bruksareal parkering plan 0 1576,4
Bruksareal plan 0 1664,5
Bruksareal plan 1 2604,8
Bruksareal plan 2 2414,4
Sum bruksareal i løsningsforslag m2 8260,1

BTA Bruttoareal plan 0 3414,4
Bruttoareal plan 1 2838,8
Bruttoareal plan 2 2602,9
Sum bruttoareal i løsningsforslag m2 8856,1
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Tegninger revidert alternativ A
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Situasjonsplan og snitt A-A 1:500 (A3)



9

Prosjekt: Tegning: Oppdragsgiver:

Plan 0. etasje
20.02.201 7

1 :250/A3
Dato:

Målestokk:Revidert
Alternativ A

Ringerike Kommune Heradsbygda 531 31 1 -23

Totalt bruksareal 0. etasje
3 240,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Lager
14,2 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
14,6 m2

WC
3,5 m2

RWC
7,2 m2

Heis/Trapp
19,7 m2

Lager
57,4 m2

Garderobe
35,0 m2

Garderobe
25,0 m2

Mottakskjøkken
80,0 m2

Arkiv
20,0 m2

Varemottak
20,0 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
14,6 m2

Ikke utgravd
576,2 m2

Kontor
9,5 m2

Skriverom
9,0 m2

Heis/Trapp
17,0 m2

Heis/Trapp
17,0 m2

Trapp
10,6 m2

Parkering 55 plasser
1 717,1 m2

Vaskeområde biler hjemmetjeneste
40,0 m2

Lager
70,5 m2

Medisinrom
10,0 m2

Opphold
74,4 m2

Lager
20,5 m2

Mulig teknisk
349,6 m2

WC
3,1 m2

Opphold
84,1 m2

Lager
9,8 m2

RWC
8,2 m2

Lager
3,3 m2

Terrasse
99,6 m2

Terrasse
99,6 m2

Lager
8,1 m2
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Prosjekt: Tegning: Oppdragsgiver:

Plan 1 . Etasje
20.02.201 7

1 :250/A3
Dato:

Målestokk:Revidert
Alternativ A

Ringerike Kommune Heradsbygda 531 31 1 -23

Totalt bruksareal 1. etasje
557,8 m2

Totalt bruksareal 1. etasje
2 088,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Opphold
28,7 m2

Opphold
41,9 m2

Lager
12,5 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Skyllerom
14,6 m2

WC
2,2 m2

RWC
5,5 m2

Heis/Trapp
19,7 m2

1

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Beboerrom
29,9 m2

Opphold
28,7 m2
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3D-modellfoto, fugleperspektiv,
sett fra sør

Perspektiv, fra øst
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Perspektiv, fra hage

Perspektiv, fra sør



NOTAT

Oppdragsgiver: Ringerike Kommune
Oppdrag: 531311 - 23 – Heradsbygda Omsorgssenter
D ato: 07.03.2017
Skrevet av: Odd Øverdahl
Kvalitetskontroll:

MASSI VTRE I HERADSBYGDA OMSORG S SENTER

Innledning

I forbindelse med mulig hetsstudie t for Heradsbygda Omsorg s senter er Asplan Viak blitt bedt
om å utarbeide et nota t som belyser potensialet f or bruk av massivtre som byggesystem i
dette prosjektet.

Asplan Viak gjorde i 2015 et studie støttet av Bergen kommune og Innovasjon Norge av
massivtre som byggesystem for sykehjem. Gjennom å lage et massivtreprosjekt parallelt
med et likt, konvensjonelt bygget syke hjem undersøk te vi massivtreet s egnethet med tanke
på brann, akustikk, CO2- avtrykk, hygroskopi, energiforbruk, drift, kostnad og bokvali tet. På
bakgrunn av dette, og på grunnlag av vår generelle erfaring med tre og massivtrebyggeri
mener vi det er fullt re aliserbart og hensiktsmessig å bygge omsorgsboliger i massivtre.

M assivtre generelt

Konstruksjoner i massivtre magasinerer CO2 i hele byggets levetid. I tillegg reduseres
bygningens CO2- avtrykk med opptil 50 % sammenlignet med et konvensjonelt byggeri i
bet ong og stål. Lav vekt gir redusert kostnad og miljøbelastning ved transport og forenkler
også fundamentering en . Eksponerte trekonstruksjoner h ar varmemagasinerende
egenskaper som jevner ut temperatursvingninger over døgnet , og treets hygroskopiske
egenskap er stabiliserer luftfuktigheten . Sammen med evnen til absorbere lukt og
varmelagringsevnen kan dette redusere nødvendige luftmengder, og dermed redusere
bygningens energiforbruk .

Stolpediagrammet viser klimagassutslippet fra referanseprosjektet sammenlignet med
treprosjektet (fra Råstølen sykehjem forprosjekt).
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Massivtre har gode brannegenskaper. Treet brenner sakte og k onstruksjonen beholder sine
konstruktive egenskaper lenge. Massivtrekonstruksjoner kan derfor oppnå både høy
klassifisering for bæreevne og brannskillende konstruksjon.

Massivtre ha r ikke gode lydisolerende egenskaper. For å oppnå fullverdige skiller mellom
boenheter kreves det en dobbel konstruksjon eller påforing på en av sidene. Nødvendig
trinnlydsisolasjon oppnås med overgulvskonstruksjon.

Treet er i seg selv er ikke lydabsorbere nde, men overflaten kan utformes for spre lyden og
motvirke ekkoeffekt. Spaltepanel med bakenforliggende absorbent kan brukes der det er
krav til kort etterklangstid.

Byggesystem med vegg - og dekkelementer i massivtre.

Prinsippdetalj som viser hvordan lydisolasjon mellom boenheter ivaretas.
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M assivtre og helsebygg

Mass ivtrebyggeriet har mange dokumenterbare tekniske fordeler, men den viktigste fordelen
i helsebygg er antagelig knyttet til opplevelsen. Treet skaper trivsel og trygghet gjennom
gjenkjennel se og taktilitet. Treet aldres vakkert og tar farge av sine omgivelser; det blir
gyllent i solen og gl att der hånden ofte stryker .

Perspektivskisse fra Råstølen sykehjem. Skissen viser et tenkt interiør fra et sykehjem
oppført med massivtreelementer.

M assivtre og Heradsbygda Omsorgssenter

Mulighetsstudiet for Heradsbygda Omsorgssenter viser en planstruktur som egner seg godt
for byggeri med massivtre. Skissen viser en smal bygningskropp med små, gjentagende
enheter og korte spenn . R etningen på de bæren de skivene står vinkelrett på hverandre og
gir global stivhet sammen med trapp - og heissjakt som også kan utføres i massivtre. En høy
grad av repetisjon legger til rette for prefabrikasjon og kort byggetid. Bygningens relativt lave
høyde og mulighet for rømming hor isontalt kan forenkle brannstrategien.
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Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/3857-2   Arkiv: 614 &45  

 

Ringmoen Vel - Flaskerud skole  
 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune benytter seg av tilbakefallsretten i h.h.t. skjøte på eiendommen,        gnr. 

300, bnr. 4, Mastehaugen (tidl. Flaskerud skole). 

Eiendommen legges ut til salg på det åpne marked via eiendomsmegler. 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Eiendommen gnr. 300, bnr. 4 ble solgt til Ringmoen Vel for kr 1,- den  17.08.1983. 

Eiendommen skulle benyttes til grendehus. Ringmoen Vel hadde leieavtale på eiendommen 

fra 25.09.1975 og fram til eiendommen ble overskjøtet 17.08.1975. 

Eiendommens areal er beregnet til 5 826 m². 

 

Ringmoen Vel har i brev datert 17.06.2016, vedlegges, bedt Ringerike kommune overta 

eiendommen, i henhold til bestemmelsen i vedlagte skjøte: 

 

«Dersom Ringmoen Vel skulle bli nedlagt eller det ikke lenger skulle være aktuelt å bruke 

bebyggelsen til grendehus, forplikter velet seg til å skjøte eiendommen vederlagsfritt tilbake 

til Ringerike kommune. Eventuelle utgifter ved tilbakeskjøtingen dekkes av kommunen.» 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i LNF-området i kommuneplanen. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 



Ringmoen Vel er nå nedlagt og bygningen har ikke vært i bruk på noen år, dette gjør at 

bygget forfaller. Rådmannen anbefaler at tilbakefallsretten benyttes, og at eiendommen selges 

på det åpne marked via eiendomsmegler. 

 

Vedlegg 

Brev fra Ringmoen Vel 

Skjøte til Ringmoen Vel 

Situasjonskart 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Per Christian Frøislie 

 

saksbehandler: Torunn Kaspersen 
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RINGERIKE KOMMUNE 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/4067-5   Arkiv: 205  

 

 

 

Kommunestyret 

 

Rabattsystem for rv 7 Sokna - Ørgenvika  
 

Forslag til vedtak: 

1) Ringerike kommunestyre slutter seg til at ny takst- og rabattordning innføres for rv. 7 Sokna – 

Ørgenvika. 

 
2) Det innføres en rabatt på 20 % for kjøretøy i takstgruppe 1 som er utstyrt med elektronisk brikke. 

Det gis ikke rabatter for kjøretøy i takstgruppe 2. 

 
3) Takstene settes til (2014-kroneverdi): 

 Kr 78,25 for takstgruppe 1 

 Kr 157,96 for takstgruppe 2 

 

 

 

  

Sammendrag 

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015-2016) har Stortinget 

sluttet seg til regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for 

bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til standardisering av rabatter og 

fjerning av lokale særordninger. I prosjekter som er lagt fram for Stortinget etter 06.11.15, 

er rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet i 

Stortinget før dette tidspunktet, herunder rv. 7 Sokna – Ørgenvika, betinger omleggingen til 

det nye rabattsystemet tilslutning fra lokale- og regionalpolitiske myndigheter. 
 

Innledning / bakgrunn 

Fylkestinget vedtok 21.10.2009 i sak PS 56/09 bompengefinansiering av rv. 7 Sokna – Ørgenvika. 

 
Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015-2016) har Stortinget sluttet seg til 

regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye 

systemet legges det opp til standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. I prosjekter 

som er lagt fram for Stortinget etter 06.11.15, er rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet.  

 



- 

For prosjekter som er behandlet i Stortinget før dette tidspunktet, herunder rv. 7 Sokna – Ørgenvika, 

betinger omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokale- og regionalpolitiske 

myndigheter. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens rabattsystem er svært komplekst, og mange bompengeprosjekter har egne lokale avtaler for 

rabatt. Rabattene varierer fra 5 til 50 %. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av 

rabatter og fjerning av lokale særordninger. Omleggingen vil innebære en betydelig forenkling av 

systemet, blant annet i bakenforliggende IKT-systemer. Det vil kunne redusere bompengeselskapets 

administrasjons- og innkrevingskostnader og sikre at en større andel av de innkrevde bompengene går 

til vegbygging. Omleggingen vil også gi mer forutsigbarhet for trafikantene og rette opp uheldige 

fordelingseffekter. I dagens ordning kreves det høye innskudd for å oppnå de høyeste rabattene. 

 
Det er ikke et krav fra statens side at alle eksisterende prosjekter som legges til de regionale 

bompengeselskapene gjennomfører en omlegging til ny takst- og rabattstruktur. Men det vil antagelig 

være i selskapenes egen interesse at en slik omlegging skjer, for å kunne ta ut gevinstene ved en 

ensretting av rabattstrukturen. 

 
Det ble vedtatt i statsbudsjett for 2017 å etablere en tilskuddsordning for reduserte bompengetakster 

utenfor byområdene. Bompengeselskapene som slutter seg til et av de regionale selskapene og legger 

om takst- og rabattsystemet vil bli kvalifisert til å motta tilskuddet, forutsatt at ordningen blir vedtatt 

i Stortinget. Tilskuddsordningen gjelder riksvegprosjekter. Tilskuddet skal benyttes til en generell 

reduksjon i bompengetakstene, anslagsvis på minst 10 pst. Hovedformålet med ordningen er å 

redusere bompengebelastningen for bilistene. 

 
Innføringen av et standardisert rabattsystem innebærer at tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt 

avvikles, og at passeringer blir fakturert i etterkant. Den generelle brikkerabatten økes fra 10 til 20 % 

for kjøretøy under 3500 kg og alle personbiler, uavhengig av vekt, som er registrert i kjøretøygruppe 

M1 (takstgruppe 1 i nytt system). 

 
I det nye systemet legges det ikke opp til brikkerabatt for tunge kjøretøy, unntatt biler i 

kjøretøygruppe M1 (takstgruppe 2 i nytt system). Hovedformålet med dagens rabatt på 10 % for 

tunge kjøretøy er å gi insentiv til å bruke brikke. Med pålegg om obligatorisk brikke faller hensikten 

med rabatter for denne gruppen bort. 

Det er videre lagt til grunn at ingen av takstgruppene hver for seg skal komme vesentlig dårligere ut 

enn i dag som følge av omleggingen. Det er åpnet opp for en utvidet bruk av månedlig passeringstak 

og timesregel, for eventuelt å veie opp for ulempene en del trafikanter opplever når lokale avtaler 

avvikles. 

 

Tilsvarende sak legges fram for kommunestyret i berørte kommuner innenfor Buskerud fylke. 

 

Forslag til nytt takst- og rabattsystem 

Regjeringen legger til grunn at samlede inntekter fra takstgruppe 1 og 2 hver for seg og totalt skal 

være de samme før og etter omleggingen. 

 

Takstgruppe 1 Dagens Ny Endring 

Uten rabatt 70,00 kr 78,25 kr 8,25 kr 

Med brikkerabatt 63,00 kr 62,60 kr -0,40 kr 
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Takstgruppe 2 Dagens Ny Endring 

Uten rabatt 175,00 kr 157,96 kr -17,04 kr 

Med brikkerabatt 157,50 kr 157,96 kr 0,46 kr 
 

Omlegging til det nye takst- og rabattsystemet innebærer at kjøretøy i takstgruppe 1 får omtrent 

samme takst ved bruk av brikke som dagens system legger opp til. Generelt legges det opp til at 

bortfall av rabatt for takstgruppe 2 (tunge kjøretøy) kompenseres med justering av taksten. 

Utgangspunktet er at næringstransport som gruppe ikke skal komme dårligere ut som følge av 

omleggingen. 

 

For nærmere beskrivelse av prosjektet vises til den tidligere behandlingen av saken i fylkestinget og til 

vedlagte faglige grunnlag fra Statens vegvesen. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret slutter seg omlegging til det nye takst- og rabattsystem for 

bompengefinansiering av rv. 7 Sokna – Ørgenvika. Omleggingen vil innebære en betydelig forenkling 

av systemet, blant annet i bakenforliggende IKT-systemer. Det vil kunne redusere 

bompengeselskapets administrasjons- og innkrevingskostnader og sikre at en større andel av de 

innkrevde bompengene går til vegbygging.  

Omleggingen vil også gi mer forutsigbarhet for trafikantene og rette opp uheldige fordelingseffekter.  

Kostnadene per passering for personbiler med brikke blir så å si uendret som følge av omleggingen. 

 

Vedlegg 

 
Brev fra Statens vegvesen «Omlegging av rabattsystemet for rv. 7 Sokna – Ørgenvika» 

 

 

 Ringerike kommune, 22.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Asle Aker 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Statens vegvesen 
  

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Langsævn 4 Statens vegvesen 

Region sør firmapost-sor@vegvesen.no 4846 ARENDAL Landsdekkende regnskap 

Postboks 723 Stoa       
4808 ARENDAL Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Buskerud fylkeskommune 

Postboks 3563 

3007 DRAMMEN 

    

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region sør Karianne Sætre / 97753337 16/102863-5    30.06.2016 

     

      

Omlegging av rabattsystemet for rv. 7 Sokna-Ørgenvika 

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015-2016) har Stortinget sluttet 

seg til regjeringens forsalg om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for 

bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og 

fjerning av lokale særordninger. I prosjekter som er lagt fram for Stortinget etter 06.11.15, 

er rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet i 

Stortinget før dette tidspunktet, heretter omtalt som igangsatte prosjekter, betinger 

omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske myndigheter.  

 

Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for omlegging av 

rabattsystemet i igangsatte prosjekter, herunder for rv. 7 Sokna-Ørgenvika. Vi arbeider nå 

med det faglige grunnlaget for en slik omlegging. Dette vil bli oversendt berørte kommuner 

og fylkeskommuner så snart det er klart, i løpet av høsten 2016.  

 

I dette brevet ønsker vi å informere dere om det nye rabattsystemet, hvordan omleggingen 

skal gjennomføres og hvordan berørte kommuner og fylkeskommuner vil bli involvert i den 

videre prosessen.   

 

Formålet med omleggingen til nytt rabattsystem  

Dagens rabattsystem er svært komplekst. En oversikt viser at svært mange 

bompengeprosjekter har egne lokale avtaler for rabatt. Rabattene varierer fra 5 til 50 

prosent. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av 

lokale særordninger. Omleggingen vil innebære en betydelig forenkling av systemet, blant 

annet i bakenforliggende IKT-systemer. Det vil kunne redusere bompengeselskapets 

administrasjons- og innkrevingskostnader og sikre at en større andel av de innkrevde 

bompengene går til vegbygging. Omleggingen vil også gi mer forutsigbarhet for trafikantene 

og rette opp uheldige fordelingseffekter. I dagens ordning kreves det høye innskudd for å 

oppnå de høyeste rabattene.  

Hvilke endringer det nye rabattsystemet innebærer 
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Innføringen av et standardisert rabattsystem innebærer at tilleggsavtaler for å oppnå lokal 

rabatt avvikles. Den generelle brikkerabatten økes fra 10 til 20 pst. for kjøretøy under 3500 

kg og alle personbiler, uavhengig av vekt, som er registrert i kjøretøygruppe M1 

(takstgruppe 1 i nytt system).  

 

I det nye systemet legges det ikke opp til brikkerabatt for tunge kjøretøy, unntatt biler i 

kjøretøygruppe M1 (takstgruppe 2 i nytt system). Hovedformålet med dagens rabatt på 10 

prosent for tunge kjøretøy er å gi insentiv til å bruke brikke. Med obligatorisk brikke falt 

hensikten med rabatter overfor denne gruppen bort. 

 

Det er videre lagt til grunn at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig dårligere 

ut enn i dag som følge av omleggingen, og at utvidet bruk av månedlig passeringstak og 

timesregel skal kunne veie opp for ulempene en del trafikanter opplever når lokale avtaler 

avvikles. 

 

Hvilke prosjekter som er aktuelle for omleggingen  

Alle igangsatte prosjekter er i utgangspunktet aktuelle for omleggingen. Prosjekter som har 

inntil tre år igjen av innkrevingen er, av praktiske årsaker, ikke vurdert som aktuelle.  

Fordelene med ensretting av rabattstrukturen vil være størst for prosjekter som skal inngå i 

de nye regionale bompengeselskapene. Det er imidlertid viktig å understreke at det ikke vil 

være krav fra statens side om at prosjekter som legges til de regionale bompengeselskapene 

legger om til standardisert rabattordning. Det er imidlertid rimelig å anta at en slik 

omlegging er av stor interesse for selskapene. Det er ventet at stordriftsfordelene for de nye 

regionale bompengeselskapene, i første omgang, vil komme som resultat av omlegging til et 

felles takst- og rabattsystem.   

 

Vil omleggingen til det nye rabattsystemet kreve nye garantivedtak? 

Utgangspunktet for omleggingen er at det er de samme inntektene som skal inn i hvert 

enkelt prosjekt. Med andre ord, bompengeselskapets samlede inntekter og den offentlige 

finansieringsandelen skal ikke endres som følge av omleggingen. Det betyr at det ikke vil 

være behov at kommunene og fylkeskommunene fatter nye garantivedtak.  

 

Hvordan omleggingen skal gjennomføres 

Statens vegvesen Vegdirektoratet har fått fullmakt av Samferdselsdepartementet til å endre 

takster og rabatter for igangsatte prosjekter der det foreligger lokalpolitisk tilslutning til en 

slik omlegging. Vi legger opp til følgende overordnede prosess for omleggingen: 

1. Statens vegvesen, ved den respektive regionen, utarbeider faglig grunnlag for 

omleggingen til det nye systemet for aktuelle bompengeprosjekter.  

2. Det faglige grunnlaget med forslag til lokalpolitiske vedtak oversendes 

Vegdirektoratet for gjennomgang og kvalitetssikring. 

3. Etter at grunnlaget er kvalitetssikret i Vegdirektoratet, oversendes det faglige 

grunnlaget til berørte kommuner og fylkeskommuner for behandling.  

4. På bakgrunn av lokalpolitiske vedtak, fatter Vegdirektoratet nye takstvedtak overfor 

det respektive bompengeselskapet.  
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Vi legger opp til at arbeidet med omleggingen skal skje i tett dialog med berørte 

bompengeselskap. Det er imidlertid viktig å understreke at bompengeselskapene selv ikke 

har noen formell myndighet til å avgjøre hvorvidt det skal legges om til nytt rabattsystem 

eller ikke. Det vil være opp til lokalpolitisk ledelse i berørte kommuner og fylkeskommuner å 

avgjøre dette. Bompengeselskapene må forholde seg til de enhver tid gjeldene takstvedtak.  

 

Andre forhold av betydning 

Til orientering kan vi opplyse at Stortinget ikke har gitt sin tilslutning til regjeringens 

foreslåtte rentekompensasjonsordning for bompengelån. Dette innebærer at denne 

ordningen ikke vil ha betydning for arbeidet med omlegging av rabatter. Kontaktperson 

Statens vegvesen ønsker å ha en kontaktperson i hver kommune/fylkeskommune for å 

koordinere arbeidet med omleggingen. Vi ber derfor om å få tilsendt navn og 

kontaktinformasjon så snart som mulig. 

 

Vår kontaktperson er: Karianne Sætre, karianne.satre@vegvesen.no, tlf. 97753337.  

Vi ønsker god dialog med dere om omleggingsprosessen. Ta derfor kontakt med oss allerede nå 

dersom dere har synspunkter eller opplysninger som vi bør vite om.  

 

 

Styrings- og strategistaben region sør 

Med hilsen 

 

 

 

Dagfinn Fløystad 

Avdelingsdirektør Sætre Karianne 

 Rådgiver 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Likelydende brev sendt til 

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN 

Flå kommune, 3539 FLÅ 

Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL 

Hemsedal kommune, Hemsedalsvegen 2889, 3560 HEMSEDAL 

Hol kommune, Ålmannsvegen 8, 3576 HOL 

Krødsherad kommune, Kommunehuset, 3536 NORESUND 

Nes kommune,  

Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 HØNEFOSS 

Ål kommune, Torget 1, 3570 ÅL 

 

Kopi 

Vegfinans Hallingporten AS,  
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/6422-2   Arkiv: L12  

 

Refusjon Nerbytunet Foreløpig godkjenning av plan for 

utførelse Ringkollveien/Bånntjernveien 

 

Forslag til vedtak: 

 

Etter plan- og bygningsloven §18-8 godkjennes planene for utførelse, kostnadsoverslag og 

forslag til fordeling med endring av beregnet totalbeløp for refusjon. Totalbeløpet som 

godkjennes for refusjonssaken er kr 3 880 366. Andel i refusjonssaken samt 

refusjonspliktig beløp fremkommer av vedlegg 1: «Godkjent fordeling av refusjonsandeler 

og kostnader» datert 24.03.2017. 

 

Rådmannen utfører varsling om vedtak av godkjenning av forslag til refusjon til 

refusjonspliktige. Saken fremmes for endelig vedtak om fastsettelse av refusjon i 

kommunestyret når refusjonsberettigede tiltak er gjennomført og regnskap for disse er 

innsendt og gjennomgått av kommunen. 

 

Rådmannen igangsetter evaluering av arbeidet med refusjonssaken med hensikt å fremme 

politisk sak med anbefaling om håndtering av refusjonssaker. Saken tar sikte på å avklare 

følgende forhold: 

Anbefaling av organisering og plassering av ansvar på avdeling for saksfremstilling og 

vurdering av refusjonssaker. 

Anbefaling om delegering av myndighet til vedtak i refusjonssaker. 

Anbefaling om beregning av gebyr ved saksbehandling av refusjonssaker. 

 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Reguleringsplan for Andersløkka ble vedtatt med krav om opparbeiding av kryss, 

gangvei og busstopp som ble ansett nødvendig for å gjøre området egnet for utbygging. 

Det viste seg at kostnadene ved opparbeidelse av infrastruktur planen stilte krav om 

ville medføre at utbygging av regulerte områder ikke ble økonomisk lønnsomt. 



Detaljregulering av Nerbytunet ble igangsatt for å øke antallet enheter kostnadene skal 

fordeles på og således sikre gjennomføring av nødvendige infrastrukturtiltak og 

muliggjøre utbygging av regulerte boligområder.  

Etter vedtak av detaljregulering Nerbytunet har det ikke lykkes å få enighet mellom 

eierne av tomtene om fordeling og utbygger av Nerbytunet ønsker derfor å benytte seg 

av muligheten for å utføre tiltaket selv og kreve refusjon, dvs. tilbakebetaling av deler av 

utgiftene fra de som anses å ha nytte av tiltaket.  

 

 

Ringerike kommune har liten erfaring med å benytte refusjon i lignende saker og har 

tradisjonelt anmodet om at det blir laget private avtaler for fordeling av kostnader. 

Behandling av refusjonssøknader er imidlertid lovbestemt og kommunen er derfor 

pliktig å gjennomføre slik behandling. I denne konkrete saken har kommunen brukt en 

del tid da det har vært nødvendig å avklare en rekke forhold vedrørende ansvar og 

prosess grunnet manglende erfaring med slik behandling. 

Behandling av refusjonssaker er ikke omtalt i delegeringsreglementet til kommunen. 

Rådmannen sender derfor saken til behandling i kommunestyret. Rådmannen vil gjøre en 

vurdering basert på denne saken og lage en anbefaling til hvem som skal behandle slike 

saker ved revidering av delegeringsreglementet. 

 

Kommunen vil ha fordel av å inneha kompetanse på behandling etter 

refusjonslovgivningen ettersom dette gir en større forutsigbarhet for utbyggere. Det 

antas også at det vil være enklere å komme fram til private avtaler om fordeling samt at 

man i fremtiden i større grad kan unngå at regulerte områder blir liggende urealisert 

fordi de enkelte interessentene innen området ikke finner det regningssvarende å utvikle 

sitt område isolert sett.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Refusjonsberettigede tiltak: «refusjonsenheten» 

 

De refusjonsberettigede tiltak, benevnt refusjonsenheten i loven, framkommer av krav om 

opparbeidelse av regulert offentlig kryss og gangvei med hjemmel i vedtatt 

reguleringsplan. 

I denne saken er refusjonsenheten gang og sykkelvei fra Bånntjernveien langs 

Ringkollveien frem til Hemskogveien, nytt kryss Bånntjernveien X Ringkollveien samt 

etablering av busstopp i Ringkollveien. 

 

Planer 

Tiltak det kan kreves refusjon for fremkommer av pbl. §18.3, forutsatt at kravet kan 

pålegges etter pbl. §18.1 og §18.2.  I denne saken er det krevet refusjon for etablering av 

infrastruktur etter pbl §18.1(refusjonsenheten). Det er videre krevet refusjon av utgifter 

som er nødvendige for gjennomføring av tiltaket og refusjonssaken med hjemmel i pbl. 

§18.5.  

 

Kostnadsoverslaget 

Det er innlevert kostnadsoverslag basert på bindende tilbud om utførelse, påløpte 

kostnader og estimerte kostnader for gjenværende arbeider. 

 



Fordeling av refusjonsandel 

Det følger av pbl. § 18-7 første ledd at den enkelte eiendoms forholdsmessige andel skal 

beregnes med en halvpart på hver av faktorene tomteareal og tillatt utnytting. 

Forslagstiller utarbeider forslag til fordeling. 

 

Kommunens vurdering 

Kommunen har gjennomgått merknadene og benyttet disse i sin vurdering av saken. 

Merknadene med vurdering fremkommer av vedlagt notat. 

 

Refusjonsberettigede tiltak og plan for gjennomføring. 

Tiltakene det søkes refusjon for er bygging av gang og sykkelveg langs Ringkollveien, fra 

avkjøringen til Havna-Hemskogen til Bånntjernveien. Opparbeiding av krysset mellom 

Bånntjernveien og Ringkollveien samt etablering av busstopp. Det søkes i tillegg dekket 

utgifter til opparbeidelse av adkomst til gnr. 103/12 og fjerning av eksisterende bygning i 

ny trase for vegen. Det er innsendt kart og tegninger som viser plassering og utførelse av 

av tiltakene. 

Det vurderes at etablering av gang og sykkelveg, opparbeiding av kryss og etablering av 

busstopp ligger innenfor rammene det kan kreves refusjon for etter pbl. § 18.1.  

Det vurderes videre at omlegging av adkomst til gnr. 103/12 er nødvendig for 

gjennomføring av tiltaket og at utgiftene til dette også kan tas med etter §18.5.  

Det vurderes at riving eller fjerning av grisehuset ikke er en forutsetning for å få til en 

hensiktsmessig adkomst og utgiftene til dette strykes i sin helhet. Det vises til at det i 

høringen av planforslaget, før det var aktuelt å stenge og erstatte adkomstvegen ble 

argumentert av forslagstiller om å kunne rive bygningen på tross av at 

kulturminnemyndighetene mente denne burde beholdes samt at adkomstveien ikke er 

regulert inn med plassering og derfor kan justeres slik at den ikke kommer i konflikt med 

den aktuelle bygningen. 

Utgifter til bistand ved bruk av konsulent/advokat vurderes å være nødvendig for 

gjennomføringen og anbefales dekket etter dokumenterte utgifter i forbindelse med saken. 

 

Kostnadsoverslaget 

Kostnadsoverslaget er gjennomgått med følgende merknader: 

Advokatbistand refusjonssak    51 286,89   Ingen merknader 

Konsulentbistand refusjonssak   105 862,50 Ingen merknader 

Arbeid/møter vedr gangvei/kryss   79 500  Ingen merknader 

Tegning planer inkl. tverrprofiler GS-kryss  39 750  Ingen merknader 

Tegning tverrprofiler GS-kryss  39 500  Ingen merknader 

Arbeid med refusjonssak   79 500  Ingen merknader 

Prosjektering og møter gangvei/kryss  89 500  Ingen merknader 

Gjennomføringsavtale med SVV  30 000  Ingen merknader 

Byggesøknad, byggeledelse og ansvar 100 000  Ingen merknader 

Anbud på arbeider    3 468 431 Reduseres med kostnaden for 

riving/fjerning av grisefjøs, totalt kr 360 601 (eks moms). I tillegg gjøres skjønnsmessig 

fradrag på kr 42 000(eks moms) for atkomstvei ettersom prisen omfatter adkomstvei for 

både eiendommen Gnr 103/12 og 103/128. Godkjent beløp blir etter dette 2 965 216 

(inkl.moms) 

Uforutsette kostnader-sikkerhet  300 000  Beløpet ble vurdert fjernet 

med begrunnelse i at dekning av dokumenterte utgifter ved endelig fastsetting av refusjon 



kan overstige beregnet beløp med 15%. Beløpet er begrunnet med usikkerhet vedrørende 

krav til teknisk standard ved utførelse av gangvei. Dette skyldes praksis i Statens 

Vegvesen der krav til utførelse fastsettes ved utarbeidelse av gjennomføringsavtale. Statens 

vegvesen har stilt krav om etablering av belysning og rekkverk, noe som ikke var medtatt i 

det opprinnelige anbudet og derfor må sees som et tillegg. Kostnaden ved etablering av lys 

og rekkverk anses nødvendig og dermed legitimerte utgifter i refusjonssaken. Kostnadene 

for etablering av belysning er beregnet til 186 655 eks.mva. Kostnader ved etablering av 

rekkverk er foreløpig ikke fastsatt men det antas at anslaget på 300 000 er et forsiktig 

anslag for totalsummen. Posten beholdes derfor og endrer benevnelse til «Gangvei 

tilleggsarbeider» 

Justering     8 580,39  Fradraget tas ut. 

 

Utgifter til prosjektering er gjennomgått med kommunen som finner at kostnadene er 

innenfor det man kan forvente i slike saker. Refusjonskreditor har redegjort for 

anbudsprosessen der fem aktører ble spurt, to møtte opp og kun en leverte tilbud. 

Kommunen har ingen merknader til anbudet. 

Utgifter til bistand i saken er dokumentert og gjennomgått av kommunen. 

Det anmerkes at endelig fastsetting av refusjonsbeløp baseres på dokumenterte utgifter. 

Dersom arbeidet blir rimeligere enn antatt vil dette komme de som plikter å bidra til gunst. 

Samtidig vil uforutsette utgifter som medfører kostnadsøkning ut over 15% ikke kunne 

belastes øvrige refusjonspliktige. Det er for tiden usikkerhet rundt tilbakebetaling av moms 

for anlegg som skal overtas av det offentlige. Det anses derfor som riktig at momsen 

medregnes i refusjonsbeløpet. 

Totalt beløp som godkjennes: kr 3 880 366 

 

Fordeling 

I varslet forslag til fordeling har refusjonskreditor tatt utgangspunkt i planlagt bebyggelse 

på eget område mens det er tatt utgangspunkt i maksimal praktisk utnyttelse av øvrige 

eiendommer. Refusjonskreditor har vurdert mulighetene for utbygging av de enkelte 

eiendommene i sin vurdering. Det vil være opp til den enkelte utvikler av boligtomter å 

finne løsninger for utnyttelse innenfor rammene gitt i reguleringsplan og kommunen finner 

ikke at det er særlig grunn til å avvike fra prinsippene i pbl.§ 18.7 (fordelingsfaktorene) for 

de regulerte eiendommene som omfattes av refusjonskravet. I forslaget som fremlegges til 

vedtak om godkjenning er derfor fordelingen endret slik at det for alle eiendommer tas 

utgangspunkt i tomtestørrelse og tillatt utnytting i tråd med pbl. §18.7 

Endringene fremkommer av vedlagt forslag til fordeling men innebærer i hovedsak en 

økning av andelen til refusjonskreditor og en reduksjon av andelen de øvrige 

refusjonspliktige blir ilagt.  

Det skal gjennomføres ny varsling av refusjonssak dersom beløpene for eiendommer 

endres mer enn 15%. I dette tilfellet vil alle eiendommer bortsett fra eiendommer 

refusjonskreditor disponerer få en reduksjon i refusjonsandel og refusjonspliktig beløp. 

Krav om varsling anses oppfylt gjennom at refusjonskreditor er gjort kjent med 

endringene.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Tiltakene som søkes refundert er regulert i vedtatt plan.  

 

Juridiske forhold  



Refusjon er hjemlet i Plan og bygningsloven §18. Hovedintensjonen er å sikre 

muligheten for opparbeiding av nødvendig infrastruktur som vei, vann og avløp ved at 

de som har nytte av, og er avhengige av denne infrastrukturen kan pålegges å bidra 

økonomisk med en andel. Beregningen av størrelsen på andelen den enkelte skal betale 

går frem av lovverket og skal ikke overstige nytten tiltaket medfører for eiendommen. 

I saken er det en eiendom som vurderes å bli omfattet av refusjonsplikten men der det er 

tinglyst avtale om ansvar for kostnader til etablering av infrastruktur. Det må ved 

endelig fastsetting av refusjonsbeløp og fordeling tas stilling til om kravet skal rettes eier 

av eiendommen eller eier av eiendommen betalingsheftelsen påhviler. 

 

Kommunen er pliktig å behandle søknader om refusjon etter lovverket. Unnlatelse av 

behandling vil kunne medføre erstatningsansvar. 

 

Kommunens vedtak etter § 18-8 danner en bindende ramme for det senere 

refusjonsoppgjøret, jfr. § 18-9. Både godkjenningen av planen for tiltakets utføring med 

tilhørende  kostnadsoverslag eller pristilbud, og det foreløpige refusjonsvedtaket må derfor 

betraktes som enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, jfr. Ot. Prp. Nr. 45 (2007 – 

2008) s. 310. Dette betyr at vedtakene kan påklages til departementet etter § 1-9. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

280 Reguleringsplan for Andersløkka ble vedtatt 02.07.2003 

378Detaljregulering for Nerbytunet ble vedtatt 10.12.2015 

373 Detaljregulering for Apalbakken ble startet opp 2012 med nytt varsel om oppstart 

03.07.2015 

Søknad om foreløpig godkjenning av planer for utførelse, kostnadsoverslag og forslag til 

fordeling samt søknad om igangsetting uten tap av rett til refusjon datert 22.06.2016. 

Tillatelse til igangsetting uten tap av retten til refusjon datert 08.07.2016 

 

Økonomiske forhold 

Refusjonssaken vil ved endelig fastsettelse kunne medføre krav om utbetaling av betydelige 

beløp. Dette anses å kunne ha store konsekvenser for de berørte. Rådmannen har ikke 

funnet hjemmel for at dette kan tas hensyn til ved beregning av refusjonsbeløp, fordeling 

eller forfall for refusjonspliktig beløp. Det ligger imidlertid i loven at krav om refusjon for 

bebygde eiendommer som omfattes av refusjonsplikt ikke forfaller før eiendommen deles 

eller bygges ut ytterligere.  

Kommunen anses ikke å ha særskilte kostnader som følge av saken. Manglende erfaring og 

system for behandling av refusjonssaker har forsinket behandlingen av saken og rådmannen 

anbefaler derfor at krav om gebyr for behandlingen frafalles. Betalingsreglementet innehar 

ikke satser for gebyrstørrelse og evt. gebyr vil måtte fastsettes skjønnsmessig og vedtas. 

Rådmannen vil anbefale sats for slik behandling ved revisjon av betalingsregulativet. 

 
Behov for informasjon og høringer 

 Før innsending av søknad om refusjon er dette av refusjonskreditor sendt til uttalelse til 

berørte grunneiere.  

Vedtak av foreløpig godkjenning av plan for utførelse, kostnadsoverslag og forslag til 

fordeling sendes berørte grunneiere med frist for klage etter forvaltningsloven, 3 uker. Når 

tiltakene som omfattes av refusjonssøknaden er ferdigstilt vil refusjonskreditor sende 



regnskap med legitimasjoner til kommunen for kontroll. Utkastet sendes de 

refusjonspliktige for uttalelse før vedtak. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Behandlingen av refusjonssaker er lovpålagt og kommunen kan derfor ikke velge om den 

skal behandle slike saker. Både utregning av andel og hvilke tiltak som utløser refusjon er 

beskrevet i loven og kommunens oppgave er dermed å utføre kontroll og se at lovverket er 

fulgt. Krav om refusjon vil, ved vedtak, kunne utløse krav om store utbetalinger som kan 

gi store konsekvenser for enkeltpersoner som omfattes av kravet. Foreløpig godkjenning 

fra kommunen vil gi forutsigbarhet om beløp slik at berørte har mulighet til å innrette seg 

slik at krav kan innfris. Det vil likevel kunne oppstå situasjoner der det blir en stor 

belastning for enkelte. Lovverket er innrettet slik at refusjonskravet for eiendommer som 

er bebygd men likevel er refusjonspliktige ikke forfaller før det bygges mer på 

eiendommen. Dette er for å sikre at beboere som har stor tomt ikke berøres før potensialet 

av tomta utnyttes ytterligere i form av oppdeling eller utbygging. Kravet vil likevel føre til 

en vesentlig begrensning gjennom at tilbygg, oppføring av garasjer og lignende vil kunne 

utløse krav som gjør slik utvikling uforholdsmessig dyr. 

 

Ringerike kommune har liten erfaring fra tidligere refusjonssaker. Rådmannen anser det 

som svært positivt å bygge kompetanse på området slik at slike saker kan håndteres raskt 

og forsvarlig. Refusjon bidrar til økt forutsigbarhet om muligheten til å realisere områder 

selv om tiltakshaver ikke disponerer hele arealet som kan utvikles, og sikrer en rettferdig 

fordeling av kostnader. Bruk av refusjon som mulighet ventes også å lette arbeidet for å få 

etablert private avtaler om kostnadsfordeling ettersom selve refusjonsprosessen er 

fordyrende og ressurskrevende. Både tiltakshaver og refusjonspliktige vil derfor komme 

billigere ut av det ved bruk av avtale enn refusjon. 

 

Vedlegg 

Godkjent forslag til foreløpig refusjon og fordeling 

Revidert forslag til refusjon 

Vurdering av merknader til varsel om refusjon 

Vurdering av kostnader 

Notat om fordeling og refusjonsplikt. 

Søknad om tillatelse til igangsetting uten tap av refusjonskrav 

Tillatelse til igangsetting uten tap av refusjonskrav 

Søknad om godkjenning av  

Søknad om foreløpig godkjenning planer og foreløpig beregning av refusjon m. vedlegg 

(herunder rekkefølgebestemmelser for berørte planer) 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.02.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 



 

saksbehandler: Lars Lindstøl 

 



Fordeling av refusjonskostnader i henhold til Plan og bygningslovens §§18 6 og 18 7 for bygging av gang og sykkelveg og nytt kryss Nerbytunet Andersløkka

Netto tomte Tillatt utnytting Ekstisterende Eksisterende Utgjør bebyggelsen Rest utnyttbart Utbyggings Utbyggings Utbyggings Tomteareal Bebyggelse Sum refusjons Refusjonsbeløp Samlet

Gnr/Bnr Hjemmelshaver areal i m2 25% BYA BYA i m2 BYA i % mindre enn 2/3 av byggepotensiale potensiale i potensiale i potensial i snitt andel refusjon i % andel refusjon i % andel i % pr. tomt andel i % Kostnad:

30% NT tillatt utnyttelse? i % BYA m2 BYA m2 BRA m2 BYA/BRA kr 3 880 366
103/29 Liv Wenner 2 530 633 230 9,1 % Ja 63,70 % 403 945 674 5,44 % 5,22 % 5,33 % 206 726
Tomt 3 " 972 243 0 0,0 % Ja 100,00 % 243 672 457 3,28 % 3,71 % 3,49 % 135 531
Tomt 5 " 721 180 0 0,0 % Ja 100,00 % 180 497 339 2,43 % 2,74 % 2,59 % 100 390
Tomt 7 " 663 166 0 0,0 % Ja 100,00 % 166 455 310 2,24 % 2,51 % 2,37 %  9 2  084

Tomt 17 " 664 166 0 0,0 % Ja 100,00 % 166 386 276 2,24 % 2,13 % 2,18 %  8 4  776
Tomt 19 " 803 201 0 0,0 % Ja 100,00 % 201 468 335 2,71 % 2,59% 2,65 % 102 725
Tomt 20 " 660 165 0 0,0 % Ja 100,00 % 165 383 274 2,23 % 2,12 % 2,17 %  8 4  260
Tomt 22 " 730 183 0 0,0 % Ja 100,00 % 183 425 304 2,46 % 2,35 % 2,40 %  9 3  299 23,19 % 899 790
103/242 Hannestad/Hvitmyr * 863 216 0 0,0 % Ja 100,00 % 216 504 360 2,91 % 2,78 % 2,85 % 110 472 2,85 % 110 472
103/243 Aspen/Brentebråten *  1  139 285 0 0,0 % Ja 100,00 % 285 668 477 3,84 % 3,69 % 3,77 % 146 149 3,77 % 146 149
103/167 1 721 430 372 21,6 % Nei 0
103/160 1 469 367 329 22,4 % Nei 0
103/161 Skalstad 934 233 0 0,0 % Ja 100,00 % 233 645 439 3,15 % 3,56 % 3,35 % 130 174 3,35 % 130 174
103/136 856 214 175 20,4 % Nei 0
103/110 Arve Lad/Margrete Gjerstad Lad 2 009 502 291 14,5 % Ja 42,40 % 213 493 353 2,87 % 2,72 % 2,80 % 108 594
Tomt 14 " 797 199 0 0,0 % Ja 100,00 % 199 465 332 2,69 % 2,57 % 2,63 % 101 950
Tomt 16 " 902 226 0 0,0 % Ja 100,00 % 226 622 424 3,04 % 3,43 % 3,24 % 125 689
Tomt 18 " 797 199 0 0,0 % Ja 100,00 % 199 549 374 2,69 % 3,03 % 2,86 % 110 925 11,52 % 447 158
103/121 1 021 255 307 30,1 % Nei 0
103/158 935 234 245 26,2 % Nei 0
103/240 670 168 160 23,9 % Nei 0
103/236 639 160 166 26,0 % Nei 0
103/305 6 eneboliger TFE 2 496 749 0 0,0 % Ja 100,00 % 749 2 064 1 407 10,11 % 11,39 % 10,75 % 417 117
103/305 2 stk. firemannsboliger TFE 3 328 998 0 0,0 % Ja 100,00 % 998 2 175 1 587 13,48 % 12,00 % 12,74 % 494 305
103/305 3 stk. tomannsboliger TFE 2 496 749 0 0,0 % Ja 100,00 % 749 1 629 1 189 10,11 % 8,99 % 9,55 % 370 508
103/305 6 stk. rekkehus TFE 2 496 749 0 0,0% Ja 100,00 % 749 1 629 1 189 10,11 % 8,99 % 9,55 % 370 508 42,58 %  1  652 438
103/295 R. Nøklebye 2 956 887 0 0,0 % Ja 100,00 % 887 2 447 1 667 11,97 % 13,50 % 12,74 % 494 185 12,74 % 494 185

Samlet m2 areal: 36 268 Summer: 7 409 18 123 12 766 100,00 % 100,00 % 100,00 %  3  880 366 100,00 %  3  880 366

Ikke refusjonspliktig m2 areal: 7 311

28 957
* Refusjonspliktig iht. erklæring knyttet til dispensasjonsvedtak for oppføring av bolig. Tinglyst overføring av forpliktelser til eier av gnr. 103 bnr. 29.
* Refusjonspliktig iht. erklæring knyttet til dispensasjonsvedtak for oppføring av bolig. Tinglyst overføring av forpliktelser til eier av gnr. 103 bnr. 29.

Godkjent beløp Kommentar:
51 287 51 287 Denne utregningen er gjort iht. retningslinjer gitt av byggesak i Ringerike kommune.

105 863 105 863
159 000 159 000
299 000 299 000

3 468 431 2 965 216 Eksempel på utregning av grunnlag BYA:
300 000 300 000 Tomtestørrelse 1000 m2

8 580 0 Tillat utnyttelse = 25 % BYA
4 375 000 3 880 366 Beregningsgrunnlag BYA= 1000 m2 x 0,25= 250 m2

Det gjøres oppmerksom på at prisen kan økes med maks. 15%. Det er også mulig at prisen kan reduseres noe pga. mva.refusjon. Deretter beregnes maks. BRA etter reglene i Norsk Standard. Se eget excelark + tegninger.

Godkjent fordeling av refusjonsandel og kostnader.Dato 24.03.2017

Revidert 24.03.2017 Ringerike kommune v/Lars Lindstøl

Asplan Viak bistand refusjonssak:
TJBolig as Prosjektering/møter:

RingeriksHus as Prosjektering/ansvar:

Advokatbistand refusjonssak:

Sum m2 areal refusjonspliktige eiendommer:

Kommentarer til utregningen:

1. Beregningen er gjort iht. avtale med Ringerike kommune samt reglene i PBL § 18.6 og §18 7.
2. Alle arealer er tatt fra Ringerike kommunes kartløsning på internet.
3. Kostnad kommer fram slik:

Tyrifjord Eiendom AS v/Tom Johannessen

Hønefoss 23.3.2017

Anbud Fossum as:
Gangvei tilleggsarbeider

Samlet sum:
Avrunding:



Fordeling av refusjonskostnader i henhold til Plan og bygningslovens §§18 6 og 18 7 for bygging av gang og sykkelveg og nytt kryss Nerbytunet Andersløkka

Netto tomte Tillatt utnytting Ekstisterende Eksisterende Utgjør bebyggelsen Rest utnyttbart Utbyggings Utbyggings Utbyggings Tomteareal Bebyggelse Sum refusjons Refusjonsbeløp Samlet
Gnr/Bnr Hjemmelshaver areal i m2 25% BYA BYA i m2 BYA i % mindre enn 2/3 av byggepotensiale potensiale i potensiale i potensial i snitt andel refusjon i % andel refusjon i % andel i % pr. tomt andel i % Kostnad:

30% NT tillatt utnyttelse? i % BYA m2 BYA m2 BRA m2 BYA/BRA kr 4 375 000
103/29 Liv Wenne r 2 530 633 230 9,1 % Ja 63,70 % 403 945 674 5,44 % 5,22 % 5,33 % 233 077
Tomt 3 " 972 243 0 0,0 % Ja 100,00 % 243 672 457 3,28 % 3,71 % 3,49 % 152 807
Tomt 5 " 721 180 0 0,0 % Ja 100,00 % 180 497 339 2,43 % 2,74 % 2,59 % 113 186
Tomt 7 " 663 166 0 0,0 % Ja 100,00 % 166 455 310 2,24 % 2,51 % 2,37 % 103 822
Tomt 17 " 664 166 0 0,0 % Ja 100,00 % 166 386 276 2,24 % 2,13 % 2,18 %  9 5  583
Tomt 19 " 803 201 0 0,0 % Ja 100,00 % 201 468 335 2,71 % 2,59 % 2,65 % 115 819
Tomt 20 " 660 165 0 0,0 % Ja 100,00 % 165 383 274 2,23 % 2,12 % 2,17 %  9 5  001
Tomt 22 " 730 183 0 0,0 % Ja 100,00 % 183 425 304 2,46 % 2,35 % 2,40 % 105 192 23,19 %  1  014 487
103/242 Hannestad/Hvitmyr * 863 216 0 0,0 % Ja 100,00 % 216 504 360 2,91 % 2,78 % 2,85 % 124 554 2,85 % 124 554
103/243 Aspen/Brentebråten * 1 139 285 0 0,0 % Ja 100,00 % 285 668 477 3,84 % 3,69 % 3,77 % 164 779 3,77 % 164 779
103/167 1 721 430 372 21,6 % Nei 0
103/160 1 469 367 329 22,4 % Nei 0
103/161 Skalstad 934 233 0 0,0 % Ja 100,00 % 233 645 439 3,15 % 3,56 % 3,35 % 146 767 3,35 % 146 767
103/136 856 214 175 20,4 % Nei 0
103/110 Arve Lad/Margrete Gjerstad Lad 2 009 502 291 14,5 % Ja 42,40 % 213 493 353 2,87 % 2,72 % 2,80 % 122 437
Tomt 14 " 797 199 0 0,0 % Ja 100,00 % 199 465 332 2,69 % 2,57 % 2,63 % 114 946
Tomt 16 " 902 226 0 0,0 % Ja 100,00 % 226 622 424 3,04 % 3,43 % 3,24 % 141 710
Tomt 18 " 797 199 0 0,0 % Ja 100,00 % 199 549 374 2,69 % 3,03 % 2,86 % 125 065 11,52 % 504 158
103/121 1 021 255 307 30,1 % Nei 0
103/158 935 234 245 26,2 % Nei 0
103/240 670 168 160 23,9 % Nei 0
103/236 639 160 166 26,0 % Nei 0
103/305 6 eneboliger TF E 2 496 749 0 0,0 % Ja 100,00 % 749 2 064 1 407 10,11 % 11,39 % 10,75 % 470 287
103/305 2 stk. firemannsboliger TFE 3 328 998 0 0,0 % Ja 100,00 % 998 2 175 1 587 13,48 % 12,00 % 12,74 % 557 315
103/305 3 stk. tomannsboliger TFE 2 496 749 0 0,0 % Ja 100,00 % 749 1 629 1 189 10,11 % 8,99 % 9,55 % 417 737
103/305 6 stk. rekkehus TFE 2 496 749 0 0,0 % Ja 100,00 % 749 1 629 1 189 10,11 % 8,99 % 9,55 % 417 737 42,58 %  1  863 076
103/295 R. Nøklebye 2 956 887 0 0,0 % Ja 100,00 % 887 2 447 1 667 11,97 % 13,50 % 12,74 % 557 179 12,74 % 557 179

Samlet m2 areal: 36 268 Summer: 7 409 18 123 12 766 100,00 % 100,00 % 100,00 %  4  375 000 100,00 %  4  375 000

Ikke refusjonspliktig m2 areal: 7 311

28 957
* Refusjonspliktig iht. erklæring knyttet til dispensasjonsvedtak for oppføring av bolig. Tinglyst overføring av forpliktelser til eier av gnr. 103 bnr. 29.
* Refusjonspliktig iht. erklæring knyttet til dispensasjonsvedtak for oppføring av bolig. Tinglyst overføring av forpliktelser til eier av gnr. 103 bnr. 29

Kommentar:
51 287 Denne utregningen er gjort iht. retningslinjer gitt av byggesak i Ringerike kommun e

105 863
159 000
299 000

3 468 431 Eksempel på utregning av grunnlag BYA:
300 000 Tomtestørrelse 1000 m2

8 580 Tillat utnyttelse = 25 % BYA
4 375 000 Beregningsgrunnlag BYA= 1000 m2 x 0,25 = 250 m2

Det gjøres oppmerksom på at prisen kan økes med maks. 15%. Det er også mulig at prisen kan reduseres noe pga. mva.refusjon. Deretter beregnes maks. BRA etter reglene i Norsk Standard. Se eget excelark + tegninger.

Asplan Viak bistand refusjonssak:
TJBolig as Prosjektering/møter:

RingeriksHus as Prosjektering/ansvar:

Advokatbistand refusjonssak:

Sum m2 areal refusjonspliktige eiendommer:

Kommentarer til utregningen:

1. Beregningen er gjort iht. avtale med Ringerike kommune samt reglene i PBL § 18.6 og §18 7.
2. Alle arealer er tatt fra Ringerike kommunes kartløsning på internet.
3. Kostnad kommer fram slik:

Tyrifjord Eiendom AS v/Tom Johannessen

Hønefoss 23.3.2017

Anbud Fossum as:
Uforutsette kostnader:

Samlet sum:
Avrunding:



Det har kommet inn 3 merknader til refusjonsvarselet.  
 

1. Bjørn Karlsen har kommet med merknad på vegne av grunneier Liv Elisabeth Wenner, det 
vises til fullmakt fra Liv Elisabeth Wenner (ikke vedlagt merknaden). 

 
I uttalelsen på vegne av eier av gnr. 109 bnr. 29 anføres følgende: 

 Postene 02.05 utførelse av vei inn til 103/12 inkl. adkomst til 103/128 og 02.06 riving og 
bortkjøring av grisehus vedrører ikke refusjonssaken og må tas ut, da følger det at post 01.00 
også må revideres. 
 

Tiltakshavers kommentar: I reguleringsprosessen for Nerbytunet ble gang/sykkelvegen flyttet fra 
nordsiden av Ringkollveien til sydsiden. Dette medførte et krav fra Statens vegvesen om at 
nåværende veg inn til gnr. 103 bnr. 12 må stenges og at ny skal etableres (varsel om innsigelse til 
planen knyttet til dette). Riving av grisehus og etablering av ny veg er således et nødvendig tiltak for å 
få gjennomført bygging av gang-/sykkelvei langs Ringkollveien, og skal inkluderes i 
refusjonsgrunnlaget, jfr. Pbl §18-5 første ledd. 
 
Det er for øvrig innhentet nytt anbud fra Implenia as på riving, som er et spesialfirma for dette. Deres 
anbudssum er kr. 437 500 inkl. mva. I tillegg kommer en kostnad på ca. kr. 12 500 inkl. mva. for en 
miljørapport på bygget. 
 
Rådmannens kommentar: Etablering av adkomstvei er nødvendig da stenging av eksisterende 
adkomst til Gnr. 103/12 er et krav for etablering av gang og sykkelvei. Det er ikke spesifisert hvor 
store merutgiftene er som følge av at adkomsten også skal betjene Gnr 103/128 og kostnaden ved 
adkomstvei er skjønnsmessig redusert med 42 000 for denne delen. 
Rivning og fjerning av grisehuset er ikke en konsekvens av kravet og heller ikke nødvendig som følge 
av planen da eksakt plassering av avkjørsel ikke er kartfestet i plankartet.  
 
 

 Kostnadsoverslaget inneholder 3 fakturaer fra advokatfirmaet Kluge AS, det betviles at det er 
behov for advokatbistand i saken da Asplan Viak AS må kunne forventes å kunne regelverket, 
og Karlsen ber om at det fremlegges dokumentasjon på at timene er benyttet til 
refusjonssaken og ikke til andre tvister. Aksepterer ikke at det er benyttet et 
forretningsadvokatfirma i Oslo. 

 
Tiltakshavers kommentar: De 3 fakturaene fra Kluge Advokatfirma AS omhandler kun tid brukt til 
vurderinger knyttet til refusjon. Bilag på dette foreligger og skal ifølge Pbl- §18-9 vedlegges 
regnskapet som sendes kommunen ved endelig fastsettelse av refusjon. Det er ikke krav om at dette 
skal sendes andre enn kommunen. 
 
Asplan Viak AS utarbeider refusjons dokumenter og har god kjennskap til Plan og bygningsloven med 
forskrifter, men har ikke de fullmakter eller kunnskap om lovverket som en advokat innehar, slik at et 
samarbeid er vanlig i slike saker. Tiltakshaver har valgt å benyttet Kluge Advokatfirma AS på 
bakgrunn av firmaets erfaring med refusjonssaker, slik at totalt sett blir dette rimeligere enn å 
benytte et lokalt firma uten denne erfaringen.  
 
Rådmannens kommentar: Tiltakshaver har innsendt fakturaer for arbeidet som er gjennomgått av 
kommunen. Forslagstiller har krav om å utarbeide forslag til refusjon og fordeling av refusjonsbidrag. 
Kommunen anser at bruken av konsulent og advokatbistand har vært nødvendig i saken og anser at 
dokumenterte utgifter til dette faller inn under utgifter som det kan kreves refusjon for. Ettersom 
kommunen ikke har erfaring fra tidligere saker og det stilles en del krav til materialet som skal 
innleveres tidlig i prosessen anses det som fornuftig å søke bistand for å sikre en forsvarlig prosess. 



 

 Det stilles spørsmål til timebruken for firmaene TJ BoIig AS og RingeriksHus AS på til sammen 
300 timer. 

 
Tiltakshavers kommentar: Dette er anslåtte timer i forbindelse med møter og prosjektering, basert på 
erfaring med tilsvarende saker. Spesifisert timeliste vil legges ved regnskapet som sendes kommunen 
ved endelig fastsettelse av refusjon. 
 
Rådmannens kommentar: Timebruken er gjennomgått av kommunens utbyggingsavdeling som har 
vurdert at tidsbruken ligger innenfor det man normalt kan forvente i slike saker. 
 

 Gjennomføringsavtale med Statens vegvesen – det finnes en fra tidligere. 
 

Tiltakshavers kommentar: Den avtalen Bygg Teknikk Bolig AS hadde med Statens vegvesen er utgått, 
og gjaldt en gjennomføring av gang- og sykkelveg på nordsiden av Ringkollveien, ikke dagens 
plassering. Ny avtale er således påkrevet og er under utarbeidelse. 
 
Rådmannens kommentar 
Merknaden anses tilfredsstillende kommentert. 
 

 Kostnader som tidligere eier av Gnr. 103 bnr. 29 har hatt til prosjektering av gang-/sykkelvei 
og sikring av veirett (ref. avtale av 17.03.2008) skal inn i grunnlag for refusjon og 
renteberegnes.  

 
Tiltakshavers kommentar: Tidligere kostnader i forbindelse med prosjektering av gang-/sykkelvei og 
kryss ble gjort i forbindelse med regulering av Andersløkka. Denne delen av planen for Andersløkka er 
opphevet ved vedtaket av reguleringsplanen for Nerbytunet, hvor gang-/sykkelveien er plassert et 
annet sted og anlegget måtte derfor prosjektert på nytt. Det kan ikke sies at disse kostnadene er 
knyttet til refusjonsenheten da de gjelder et annet prosjekt som ikke ble gjennomført. 
 
Avtalen om sikring av veirett (vedlegg 27) omhandler utvidelse av kjørevei og kryss i samsvar med 
tegning vedlagt avtalen. Omlegging av krysset ble ikke gjennomført. Veirett er sikret gjennom 
reguleringsplanen, og krysset skal i henhold til gjeldende reguleringsplan utvides og flyttet i forhold til 
tidligere prosjekt. Tiltakshaver har inngått ny avtale med grunneier om det arealet som nå er regulert 
til trafikkformål. Vi anser denne utgiften for å tilhøre den planen som ikke ble gjennomført, og at den 
ikke kan inkluderes i refusjonsbudsjettet i henhold til Pbl. §18-5 da dette ikke er en del av de utgiftene 
som er nødvendige for å gjennomføre dette tiltaket. 
 
Rådmannens kommentar: 
Merknaden anses tilfredsstillende kommentert av refusjonskreditor. 
 

 Det er i kostnadsoverslaget benevnt «anbud på arbeider» fra Fossum AS, det er kun inngitt 
tilbud fra Fossum AS. Det bør innhentes minst tre tilbud for alle arbeidene. Uheldig at det er 
tenkt benyttet to selskap i tett samarbeid, TJBolig AS og Tyrifjord Eiendom as. 
 

Tiltakshavers kommentar: Følgende selskaper var invitert til å gi anbud på arbeidene samt invitert på 
befaring før påske 2016: Tronrud Anlegg AS, Fossum AS, Thor Myrvang Gravefirma AS, Gunnar 
Hafnor AS, Leif Ellingsen AS. Av disse 5 møtte kun Tronrud Anlegg AS og Fossum AS på befaringen. 
Kun Fossum AS leverte inn tilbud på arbeidene. 
 



TJBolig og Tyrifjord eiendom AS er tiltakshavere for refusjonsenheten og må derfor delta, disse timene 
er tiltakshavers anslåtte forbruk til prosjektadministrasjon og oppfølging ute i marken. At foretakene 
er tett knyttet til hverandre påvirker ikke tidsbruken. 
 
Rådmannens kommentar: 
Merknaden anses tilfredsstillende kommentert av tiltakshaver. 
 

 Dersom det er innhentet anbud ber vi om å få oversendt Anbudsgrunnlag og innleverte 
anbud fra eventuelle øvrige aktører. 
 

Tiltakshavers kommentar: Jannicken Throndsen gjennomgikk dette med Bjørn Karlsen på telefon 
11.05.2016, at tilbudet fra Fossum AS med tilhørende tegninger vedleggene 8 og 16-23 til varsel om 
refusjon utgjorde anbudsdokumentene, med det unntaket at prisene ikke var fylt ut i vedlegg 8. Kopi 
av anbudsdokumentene er i ettertid sendt Bjørn Karlsen på nytt (uten priser). 
 
Rådmannens kommentar: 
Merknaden anses tilfredsstillende kommentert av tiltakshaver. 
 

 Det godtas ikke at Liv Wenner belastes kostnader for gnr. 109 bnr. 243, slik det fremgår av 
oppsettet i varselsbrevets vedlegg 13. 
 

Tiltakshavers kommentar: I refusjonsfordelingen er det ikke satt opp at Liv Wenner er ansvarlig for 
andelen knyttet til gnr. 103 bnr. 243, men til andelen knyttet til gnr. 103 bnr. 242.  
 
For øvrig er det på gnr. 103/29 tinglyst at nåværende og fremtidige eiere forplikter seg til å tre inn i 
de forpliktelser nåværende og fremtidige eiere av 103/242 og 103/243 har ovenfor Ringerike 
kommune i forbindelse med et evt. grunneiertilskudd til opparbeidelse av teknisk infrastruktur. Det 
som overtas er etter ordlyden er forpliktelser «overfor Ringerike kommune». I vårt tilfelle er det en 
privat utbygger som forestår og bekoster utbyggingen og derfor er refusjonsberettiget. I ettertid er 
det sendt ut revidert varsel hvor også eiere av gnr. 103 bnr. 242 ble knyttet til krav om refusjon, Liv 
Wenners andel er redusert tilsvarende. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen har vurdert at krav til gnr. 103 bnr. 243 og gnr. 103 bnr. 242 er legitimert. I rådmannens 
vurdering av saken er det tatt stilling til eiendommens refusjonsplikt og andel. Det er imidlertid ikke 
tatt stilling til hvem som belastes kravet. I denne saken er det privatrettslige avtaler som kan innvirke 
på hvem som vil være ansvarlig for dekning av kostnadene. 
 
 

 Det protesteres mot at hovedbølet til Liv Wenner tas inn i refusjonsfordelingen da denne 
eiendommen er ferdig utbygd. 

 
Tiltakshavers kommentar: I følge Plan og bygningslovens §18-6 er eksisterende bebyggede 
eiendommer refusjonspliktige dersom eksisterende bebyggelse utgjør mindre enn 2/3 av tillatt 
utnytting, dette er tilfelle på den gjenstående delen av gnr. 103 bnr. 29. Refusjonsbeløpet for bebygd 
eiendom forfaller ikke før deling eller bygging blir gjennomført, slik at dersom grunneier ikke skal 
bygge på eller dele fra så vil ikke dette påvirke henne. Refusjonsbeløpet indeksreguleres frem til 
forfall. 
 
Rådmannens kommentar: 
Merknaden anses tilfredsstillende kommentert av tiltakshaver. 
 



 Den 15.10.2015 ble det oversendt et avtaleforslag fra Tyrifjord Eiendom AS der estimert 
kostnad for bygging av ny gang-/sykkelvei og nytt kryss beløp seg til 2.100.000.- inkl. mva. 
Det ble 15.01.2016 tilsendt overslag på kostnader til fordeling, i mailen er total kostnad 
beregnet til 2.100.000.- inkl. mva. En kostnadsøkning fra 2.100.000.- til 4.375.000.- er 
graverende og kan ikke aksepteres. 
 

Tiltakshavers kommentar: Tidligere avtaleforslag fra Tyrifjord Eiendom AS baserte seg på estimerte 
kostnader, noe som ble presisert. Dessverre ønsket ikke Bjørn Karlsen på vegne av Liv Wenner å inngå 
en slik avtale. Det er nå innhentet priser, slik at den kostnaden som knyttes til refusjonen er den som 
er riktig. At kun en av fem entreprenører tok seg til å gi pris tilsier at det er lite sannsynlig å få et 
lavere tilbud. Refusjonsbeløpet er også høyere enn opprinnelig priskalkyle som kun gjaldt 
entreprisekostnadene fordi samtlige kostnader som har vært nødvendige for gjennomføringen skal 
inkluderes i refusjonsgrunnlaget, jfr. Pbl §18-5 første ledd. 
 
Rådmannens kommentar: 
Merknaden anses tilfredsstillende kommentert av tiltakshaver. 
 
 

2. Grunneierne Dan Aspen og Lars Brentebråten har kommet med merknad hvor de 
motsetter seg kravet. 
 

I uttalelsen fra eiere av gnr. 109 bnr. 243 anføres følgende: 

 Motsetter seg kravet fordi tomten er opprinnelig utskilt fra gnr. 103 bnr. 29, og det 16. juli 
2002 ble tinglyst en heftelse på gnr. 103 bnr. 29 som sier at det er nåværende eller fremtidig 
eier av den eiendommen som skal betale refusjonskravet. Kravet må rettes mot nåværende 
eier av gnr. 103 bnr. 29. 
 

Tiltakshavers kommentar: På gnr. 103/29, er det tinglyst at nåværende og fremtidige eiere forplikter 
seg til å tre inn i de forpliktelser nåværende og fremtidige eiere av 103/242 og 103/243 har ovenfor 
Ringerike kommune i forbindelse med et evt. grunneiertilskudd til opparbeidelse av teknisk 
infrastruktur. Det som overtas er etter ordlyden er forpliktelser «overfor Ringerike kommune». I vårt 
tilfelle er det en privat utbygger som forestår og bekoster utbyggingen og derfor er 
refusjonsberettiget. Advokat Ingrid Skaanes Sørensen i Kluge Advokatfirma AS har vurdert dette slik 
at tiltakshaver bør følge lovens system og rette refusjonskravene mot eier/hjemmelshaver til de 
refusjonspliktige arealene (gnr. 103 bnr. 242 og 243), og overlate til dem å søke beløpene dekket av 
eier av gnr. 103 bnr. 29 i hht til avtalene dem imellom om slik dekning. 
 
Rådmannens kommentar: 
Behandlingen av saken skjer etter plan og bygningslovens §18-8 og tar stilling søknad om 
godkjenning av planer for utførelse, kostnadsoverslag og forslag til fordeling. Ved endelig fastsetting 
av refusjon vil det være en stor fordel om privatrettslige forhold som kan ha betydning for hvem som 
er mottaker av refusjonskravet er avklart mellom partene i avtalen. 
 
 
 

3. Grunneierne Caroline Hvitmyhr og Thomas Hannestad har kommet med merknad hvor de 
motsetter seg kravet. 
 

I uttalelsen fra eiere av gnr. 109 bnr. 242 anføres følgende: 

 Viser til tinglyst avtale av 09.08.02, som sier at eier av gnr. 103 bnr. 29 påtar seg å tre inn i 
våre forpliktelser i forbindelse med et slikt krav. Det følger klart av loven at tiltakshaver 



plikter å forholde seg til tidligere eier i dette tilfellet, ber om at kravet rettes til eier av gnr. 
103 bnr. 29. 

 
Tiltakshavers kommentar: På gnr. 103/29, er det tinglyst at nåværende og fremtidige eiere forplikter 
seg til å tre inn i de forpliktelser nåværende og fremtidige eiere av 103/242 og 103/243 har ovenfor 
Ringerike kommune i forbindelse med et evt. grunneiertilskudd til opparbeidelse av teknisk 
infrastruktur. Det som overtas er etter ordlyden er forpliktelser «overfor Ringerike kommune». I vårt 
tilfelle er det en privat utbygger som forestår og bekoster utbyggingen og derfor er 
refusjonsberettiget. Advokat Ingrid Skaanes Sørensen i Kluge Advokatfirma AS har vurdert dette slik 
at tiltakshaver bør følge lovens system og rette refusjonskravene mot eier/hjemmelshaver til de 
refusjonspliktige arealene (gnr. 103 bnr. 242 og 243), og overlate til dem å søke beløpene dekket av 
eier av gnr. 103 bnr. 29 i hht til avtalene dem imellom om slik dekning. 
 
Rådmannens kommentar: 
Behandlingen av saken skjer etter plan og bygningslovens §18-8 og tar stilling søknad om 
godkjenning av planer for utførelse, kostnadsoverslag og forslag til fordeling. Ved endelig fastsetting 
av refusjon vil det være en stor fordel om privatrettslige forhold som kan ha betydning for hvem som 
er mottaker av refusjonskravet er avklart mellom partene i avtalen. 
 
 

 Stiller spørsmål om det er korrekt at kostnader til administrasjon og juridisk bistand i 
forbindelse med refusjonskravet skal inngå. 

 
Tiltakshavers kommentar: Det følger av plan og bygningslovens §18-5 at den refusjonsberettigede 
kan kreve tilbake samtlige utgifter som har vært nødvendige for å opparbeide vei henhold til vedtatt 
plan, administrasjon av byggeprosjektet og juridisk bistand er en nødvendig del av disse utgiftene.  
 
Rådmannens kommentar: 
Merknaden anses tilfredsstillende kommentert av tiltakshaver. 
 
 
 

 Det er uriktig at kostnaden til riving av grisefjøs skal inngå i anbudet da utbygger uansett vil 
rive dette fjøset for å utnytte arealene best mulig. 
 

Tiltakshavers kommentar: I reguleringsprosessen for Nerbytunet ble gang/sykkelvegen flyttet fra 
nordsiden av Ringkollveien til sydsiden. Dette medførte et krav fra Statens vegvesen om at 
nåværende veg inn til gnr. 103 bnr. 12 må stenges og at ny skal etableres (varsel om innsigelse til 
planen knyttet til dette). Riving av grisehus og etablering av ny veg er således et nødvendig tiltak for å 
få gjennomført bygging av gang-/sykkelvei langs Ringkollveien, og skal inkluderes i 
refusjonsgrunnlaget, jfr. Pbl §18-5 første ledd. Det er rekkefølgekravet som gjør at grisehuset må 
rives nå, at tiltakshaver på et senere tidspunkt kan ønske å rive dette endrer ikke at arbeidet er en 
forutsetning for å bygge den pålagte gang-/sykkelveien. 
 
Rådmannens kommentar: 
Det anses ikke at riving av grisefjøs er nødvendig for etablering av ny atkomstvei. Kostnader til dette 
er derfor tatt ut. 
 



Fra: Jostein Nybråten [Jostein.Nybraten@ringerike.kommune.no] 

Til: Tom Johannessen [tom@ringerikshus.no]; Lars Torstensen Lindstøl [Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Asle Elling Aker [Asle.Elling.Aker@ringerike.kommune.no]; jan.solberg@ba-tec.as [jan.solberg@ba-tec.as] 

Sendt: 01.02.2017 17:50:59 

Emne: SV: Refusjon 

Vedlegg: image001.jpg; image002.png 

Hei! 
 
Takk for oversendt materiale og utfyllende svar på min e-post. Dette gjorde det noe enklere å forholde seg til. 
 
Jeg har gått igjennom oversendt grunnlag og sett på dette på nytt. 
 
Oppsummert ut fra mengder og beskrivelse så ser det ut som at prisene som er oppgitt ligger innenfor det som man normalt kan påregne for slike jobber. 
Gatebelysning som kommer i tillegg ser også ut til å ligge innenfor det som man må påregne for slike arbeider.  
Grisehuset har jeg ingen ytterligere kommentarer til. 
 
Oppsummert: Anleggskostnaden ligger innenfor det som man må forvente for et slikt anlegg.  
 
Er det fortsatt et behov for møte på fredag? 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jostein Nybråten 
Enhetsleder Samfunn Utbygging  
 

 

Ringerike kommune 

Postbox 123, sentrum 

N-3502 Hønefoss 

Norway 

___________________________________________________ 
Mobil: 97 13 89 77     
e-post: jostein.nybraten@ringerike.kommune.no  



Besøk oss på: www.ringerike.kommune.no 

Etabler deg i Ringerike: www.ringerike.no  
 
 
Tenk på miljøet - må du skrive ut denne e-posten?  
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: Tom Johannessen [mailto:toHei!m@ringerikshus.no]  
Sendt: 30. januar 2017 12:39 
Til: Lars Torstensen Lindstøl <Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no> 
Kopi: Jostein Nybråten <Jostein.Nybraten@ringerike.kommune.no>; Asle Elling Aker <Asle.Elling.Aker@ringerike.kommune.no>; jan.solberg@ba-tec.as 
Emne: SV: Refusjon 
 
Hei Lars! 
 
Se mine svar i rødt under i denne mailen.  
 
Vi er nå redde for at all tid for utsettelser er oppbrukt og at refusjonssaken «ikke tåler» å strekke seg ytterligere ut. Samtidig vet vi at Jostein Nybråten er en 
opptatt mann med mye arbeid «lagt på skuldrene sine». Jeg ber derfor om et ½ times møte med deg og Nybråten fredag denne uka eller mandag/tirsdag i 
neste uke. Det for å få alle fakta på bordet, slik at saken kan løses raskt til gode for begge for begge parter. Vennligst sett opp et møtetidspunkt Lars! 
 
Kopi av denne mailen sendes til Nybråten og Aker. 
 
Med vennlig hilsen 

 

Tom Johannessen 

Boligkonsulent 

 



RingeriksHus AS 

Fossveien 5, 3510 Hønefoss 

Telefon: 915 42 470 

tom@ringerikshus.no 

 

 
 

 

Fra: Lars Torstensen Lindstøl [mailto:Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no]  
Sendt: 25. januar 2017 13:05 
Til: Tom Johannessen <tom@ringerikshus.no>; Tom i TJB <tom@tjb.as> 
Emne: Refusjon 
 
 
Hei Tom. 
 
Nå er vi i gang  
 
Jeg har ikke sett at jeg har fått kopi av fakturaer til advokatbistand men skrev jo at dette kan sendes direkte til Ane så jeg vet ikke om så har skjedd. 
 
Svar: Er sendt over til Ane. Advokatregningene er blitt større enn beregnet. 
 
Jostein skrev følgende som del av sin vurdering: 
Tilbudsbrev fra Fossum.   
 
Anleggskostnad kr 2 774 744,- eks mva. 
 
I tilbudsbrevet er anleggskostnadene delt inn i hovedkapitler.  Kommenterer kort disse: 
 



-        KAP 01 Administrasjon kr 115 792,-  eks mva.  Ingen kommentar til denne 
                OK 
 

-        KAP 02.02 Utførelse av gang og sykkelvei kr 1 614 725,- eks mva.   I grunnlaget som følger med så vises det ingen tekniske tegninger utover en 
plantegning som viser fortau og kryss.  Av tegningen så fremgår det at det vil være en del fylling, Men volumer, mengder etc. går ikke frem og det er 
derfor vanskelig for meg å mene noe sikkert om denne summen. Grunnlaget er for mangelfullt. 

 
Det er laget tverrprofiler pr. 10’nde meter i hele gangveiens lengde inkl. kryss og veg inn til 103/12. På hver profil er det angitt areal samtidig som 
dokumentet «Beregning av m2 gang- sykkelveg….» viser ulike beregnede masser til hjelp for tilbyder. For øvrig så står det klart i dokumentet 
«Kortfattet beskrivelse….» under 0.1 Teknisk grunnlag, at eksakt mengdeberegning er tilbyders ansvar.  

 
-        02.03 Utførelse av kryss Bånntjernveien.  Sum 197 800,-  Omfang av utførelsen sies det ingen ting om.  Hva er lagt til grunn for prisigen? 

                Samme svar som over 
                                 

-        02.04 Utførelse av 2 stk. Busslommer.  Vedlagte grunnlag sier ingen ting om hva som gjøres, menger etc.  Kun plantegning som viser grunnlag.  Igjen 
vanskelig å si noe om pris. 

 
                Se dokumentet «Normalprofiler bussholdeplass sør og nord.» som viser utførelsen. 
 

-        02.05  Utførelse av veg.   Det samme her. Hva er forutsetningene for det som skal prises? 
 
                Se dokumentet «Diverse detaljer vedr. utførelse» samt dokumentet «Kortfattet prosjektbeskrivelse av arbeider GS og kryss Nerbytunet inkl. 
tilbudsark».  
 

I det siste står det følgende under pkt. 01. Krav til gangvei, kryss og adkomstveg: 
 

 Generelt gjelder Håndbok N0200 Vegbygging for gang- og sykkelveg og kryss. Fra kryss og inn i Bånntjernvegen gjelder kommunal standard. 

 Interne grusvei inn til 103/12 

 Gangveibredde: 3,5 m inkl. 0,25 skulder på begge sider. Dim. kjøretøy: Traktor 

 Vegbredde: 5,9 m som vist på tverrprofil. Dim. kjøretøy: Lastebil 

 Intern kjøreveg fra Bånntjernvegen og inn til 103/12 gruses. 
 

Dette er forutsetningene for det som er priset. Og ansvaret ligger som sagt hos tilbyder. 



 
-        02.06 Bortkjøring og riving av grisehus kr 360 601,-   Hva slags type hus?  Betong / tre?   Dette hørtes i utgangspunktet mye ut. Kommunen rev i 2015 

kirkegata 10 og sagavveien 32 for ca. 200 000,-  for stykket i 2015.  
 
                Vedlagt ligger dokumentet «Miljøkartleggingsrapport grisefjøs….» samt to tilbud på riving og bortkjøring basert på dette dokumentet. Vi valgte det 
fra Østriv på kr. 315 000,- + mva.. Som en ser av rapporten, er det en del spesialavfall i rivingen som må behandles spesielt. 
                Ingen unormal pris på dette. 
 
Oppsummert:  Det er for dårlig grunnlag til å kunne mene noe om kapittelsummene når omfanget ikke går tilstrekkelig frem.  Jeg går derfor ikke god for 
summene som kommer frem. 
 
                Vi ser at konklusjonen til Jostein Nybråten baserer seg på at han ikke har fått de dokumentene som er nødvendige for å kunne gi en vurdering. 
Disse ble sendt til kommunen fra Asplan Viak i forbindelse med innsending av refusjonssaken, men vi sender dem allikevel med denne mailen på nytt. 
 
Tilleggsopplysninger: 
 
Statens Vegvesen har nå kommet med 2 nye krav; Gatebelysning + rekkverk. Dette antas å øke kostnadene med kr. +/- 500 000,- inkl. mva.. Skal ha møte 
med dem førstkommende torsdag og vil da få klargjort omfanget. (Har fått pristilbud på gatelys fra Rik på kr. 186 000 + mva., dvs. kr. 232 500,- inkl.. 
Rekkverkskravet kom i slutten av forrige uke. Har ikke pris på det ennå). 
 
 
Han mener det bør være en tilbudsbeskrivelse til oppdraget som sier noe om standard og mengder. (en mer detaljert beskrivelse av oppdraget) –Er dette 
noe du sitter med? 
 
Mvh 
Lars L 



Vurdering av refusjonspliktige arealer 

Refusjonsplikt i denne saken følger av reguleringsplan 280 "Andersløkka" og 378 

"Nerbytunet". Det er i reguleringsplanene oppstilt rekkefølgebestemmelser om opparbeidelse 

av teknisk infrastruktur, opparbeidelse av gang- og sykkelveg, busslomme og utbedring av 

kryss.  

Etter en gjennomgang av saken i henhold til plan- og bygningsloven §§ 18-6 og 18-7, om 

refusjonspliktig areal og fordelingsfaktorer, ble det vurdert at utbyggers opprinnelige forslag 

til fordeling av refusjonsutgifter måtte endres. Etter møte mellom kommunen og utbygger er 

det kommet revidert utkast til fordeling av kostnader mellom refusjonspliktig areal. Samtlige 

eiendommer har i revidert forslag fått reduserte kostnader til refusjon. Eiendommene gnr/bnr 

103/305 "Nerbytunet" og 103/295 "Nøklebye" har imidlertid fått noe økte kostnader. 

Kommunens merknader når det gjelder refusjonspliktige arealer følger nedenfor: 

1. § 18-7 Fordelingsfaktorene 

Det bemerkes at reguleringsplan for aktuelle eiendommer som er omfattet av 

refusjonsplikt angir utnyttelsesgrad til henholdsvis 25% BYA for reguleringsplan 280 

- "Andersløkka" og 30% BYA for reguleringsplan 378 - "Nerbytunet". Det er enighet 

om å benytte fordelingsfaktor etter faktorene tomteareal og snitt av 

utbyggingspotensiale i BYA og BRA. Denne metoden for fordeling er benyttet for 

samtlige eiendommer med refusjonsplikt. 

 

2. Tiltakshavers vurdering av refusjon for arealer på eiendom 103/305 "Nerbytunet"  

I det første utkastet til fordeling av refusjon hadde tiltakshaver lagt til grunn planlagt 

arealdisponering innenfor eiendommen gnr/bnr 103/305, og ikke eiendommens 

samlede utbyggingspotensiale. Området er flateregulert og det er derfor ikke avmerket 

arealer til interne veier, lekeplass mm. I reguleringsplanen er det imidlertid satt et tak 

på maks 26 boenheter innenfor planområdet, fordelt på 20 boenheter innenfor 

planområdet BKS-2 og 6 enheter innenfor område BKS-1. Etter kommunens 

vurdering må hele arealet for eiendommen gnr/bnr 103/305 tas med i vurdering som 

grunnlag for refusjon, dette er fulgt opp i revidert forslag til fordeling. 

 

3. Tiltakshavers vurdering av refusjonsplikt for eiendommen gnr/bnr 103/242 

Tiltakshaver har angitt at eiendommen gnr/bnr 103/242 er refusjonspliktig på grunnlag 

av privat avtale mellom aktuell eiendom og eiendommen gnr/bnr 103/29 om deltakelse 

i eventuell fremtidig opparbeidelse av infrastruktur, avtalen er tinglyst.  

 

Eiendommen er fradelt på samme tid som eiendommen gnr/bnr 103/243 ble fradelt fra 

eiendommen gnr/bnr 103/29 i delegert vedtak nr. 0558/01, datert 25.10.2001, samt 

endringsvedtak i delegert vedtak nr. 0014/02, datert 11.01.2002. Deling skjedde på 

grunnlag av dagjeldende kommuneplan før det fantes reguleringsplan for området.  

 

Eiendommen er tillatt bebygd etter at reguleringsplan for området, reguleringsplan 280 

- "Andersløkka" er vedtatt. Det er i godkjenningsvedtak for bygging gitt dispensasjon 

fra rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplan. Videre er det vist til forhold angitt i 

rekkefølgebestemmelsene til vedtatt plan og at eiendommen vil måtte delta i eventuell 



fremtidig opparbeidelse av infrastruktur, dette trekker i retning av at det må anses som 

eiendommen har fått midlertidig utsettelse for oppfylling av rekkefølgebestemmelse.  

Samlet vurderes eiendommen å måtte vurderes i henhold til plan- og bygningsloven § 

18-6, tredje ledd. Eiendommen ilegges full refusjonsplikt og eiendommens 

forpliktelser når det gjelder infrastruktur blir oppfylt gjennom det refusjonspliktige 

tiltaket. 

 

4. Tiltakshavers vurdering av refusjonsplikt for eiendommen gnr/bnr 103/243 

Tiltakshaver har angitt at eiendommen gnr/bnr 103/243 er refusjonspliktig, dette på 

grunnlag av privat avtale mellom aktuell eiendom og eiendommen gnr/bnr 103/29 om 

deltakelse i eventuell fremtidig opparbeidelse av infrastruktur, avtalen er tinglyst.  

 

Eiendommen er fradelt i samme vedtak som eiendommen gnr/bnr 103/242, delegert 

vedtak nr. 0558/01, datert 25.10.2001, samt endringsvedtak i delegert vedtak nr. 

0014/02, datert 11.01.2002. Det er gitt byggetillatelse før reguleringsplan 280 - 

"Andersløkka" er vedtatt. Det vurderes at forholdet ved at eiendommen er gitt 

byggetillatelse før reguleringsplan er vedtatt, i utgangspunktet ville medføre at 

eiendommen er å anse som bebygd i refusjonssaken. Imidlertid er det i vedtak om 

deling stilt betingelse om at plikt til deltakelse i fremtidig opparbeidelse av teknisk 

infrastruktur inntas som heftelse i skjøte. I vedtak om godkjenning av bygging er det 

vist til vedtak om deling og stilt betingelse om at erklæringer om rettigheter og plikter 

vedrørende blant annet teknisk infrastruktur må fremlegges i tinglyst stand før 

byggearbeidene igangsettes.  

 

Samlet sett vurderes at betingelser som er stilt gjør at eiendommen må vurderes etter 

plan- og bygningsloven § 18-6, tredje ledd, og er gitt midlertidig utsettelse av plikt til 

opparbeiding av teknisk infrastruktur. Eiendommen ilegges full refusjonsplikt og 

eiendommens forpliktelser når det gjelder infrastruktur blir oppfylt gjennom det 

refusjonspliktige tiltaket. 

 

5. Eiendommen gnr/bnr 103/29 

1. Tomteinndelinger vist i arealplankart: Tomtenr. 3,5,7,17,19,20 og 22, vist i 

reguleringsplankart for reguleringsplan 280 - "Andersløkka" er ikke delt opp med 

egne gårds- og bruksnummer. Ved gjennomføring av refusjonspliktig tiltak, 

gjennomføres rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan § 4 nr. 5, 6 og 8. 

Refusjonspliktig tiltak gjør dermed at tomtene kan gis egne gårds- og 

bruksnummer og arealet gjøres byggeklart. Kommunen har ikke gjennomgått 

utbyggers tabell når det gjelder tomtestørrelse mv. og forutsetter at oppgitte tall 

stemmer med de faktiske forhold. 

 

2. Hovedbøl, bebygd eiendom: Ihht Ot.prp.nr.57 (1985-86) s. 29 skal bebygd 

eiendom hvor eksisterende bebyggelse utgjør mindre enn 2/3 av tillatt utnytting 

medtas i refusjonsutligning. Refusjon beregnes da ikke for allerede bebygget del 

men for byggemulighet som ikke er utnyttet.  

 

6. Eiendommen gnr/bnr 103/110:  



1. Tomteinndelinger vist i arealplankart: Tomtenr. 14, 16 og 18, vist i 

reguleringsplankart for reguleringsplan 280 - "Andersløkka" er ikke delt opp i 

egne gårds- og bruksnummer. Samme vurdering som under punkt 4.1 gjelder for 

dette arealet. 

 

2. Hovedbøl, bebygd eiendom: Samme vurdering som under punkt 5.2 gjelder.  
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Ringerike kommune 
Pb 123 sentrum,  
3502  Hønefoss 
Att:  

 
 
 
Ås, 2016-06-22 

Deres ref: -  Deres dato: [Deres dato] 
 

Vår ref:  605243-01 

TYRIFJORD EIENDOM AS– GANG-/SYKKELVEI, RINGKOLLVEIEN 

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å PÅBEGYNNE TILTAK FØR 
MATERIALET ETTER PBL §18-8 FØRSTE LEDD ER GODKJENT 

Ringerike kommune vedtok detaljregulering av Nerbytunet kommunestyremøte 10.12.2016. Det 

følger av vedtaket at utbygger må bygge gang- og sykkelvei langs Ringkollveien, sanere 

eksisterende adkomst til gnr. 103 bnr. 12, anlegge to bussholdeplasser i Ringkollveien, og legge 

om krysset mellom Bånntjernveien og Ringkollveien før utbygging av boliger kan igangsettes.  

Veianlegget vil legge til rette for utbygging av eiendommer som ikke disponeres av tiltakshaver, 

det vil derfor bli krevet refusjon fra de grunneiere som får nytte av infrastrukturen og verdiøkning 

på sine eiendommer. Det vil også bli krevet refusjon fra grunneiere som tidligere har fått 

midlertidig utsettelse med å opparbeide infrastruktur mot tinglyst erklæring. Berørte grunneiere 

er varslet om krav om refusjon for nødvendige kostnader knyttet til gjennomføring av tiltaket i 

medhold av Plan- og bygningslovens kapittel 18. Søknad godkjenning av planer og foreløpig 

beregning av refusjon er sendt Ringerike kommune samtidig med dette brev. 

Av hensyn til fremdriften i prosjektet er det ønskelig å kunne starte opp snarest mulig. Vi ber 

derfor om tillatelse til å sette i gang arbeidene uten at Tyrifjord Eiendom AS mister retten til å 

kreve refusjon, jfr. Pbl §18-8 3. ledd. Naboer er varslet om dette. 

I tillegg til denne søknaden knyttet til refusjonssaken vil det før tiltakene igangsettes bli sendt en 

egen søknad om tillatelse etter Pbl §20-1 for opparbeidelse av gang- og sykkelvei med 

tilhørende anlegg i henholdt il gjeldende reguleringsplan.  

Vennlig hilsen 
ASPLAN VIAK AS 
 
 
Jannicken Throndsen 
Arkitekt/planlegger, Plan og urbanisme 
Tlf: 91546955 
 
Kopi:  Kluge Advokater as v/ Ingrid Skaanes Sørensen 
 Tyrifjord Eiendom AS ved Jan Solberg og Tom Johannessen 



 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Tyrifjord Eiendom v/ Tom Johannesen 

 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/487-22 27802/16 PLN 373  08.07.2016 

 

Tillatelse til å påbegynne tiltak før materialet etter pbl § 18-8 er godkjent 

Ringerike kommune finner å kunne tillate påbegynnelse av opparbeiding av teknisk 

infrastruktur i henhold til reguleringsplan 378 Nerbytunet, før materialet etter pbl § 18-8 er 

godkjent, uten at refusjonsretten tapes. 

 

Det presiseres at dette ikke avskjærer berørte grunneiere / festeres rett til å uttale seg til 

materialet. Det presiseres også at godkjennelsen til å påbegynne tiltaket ikke innebærer at 

etaten har tatt stilling til verken kostnader for veiopparbeidelsen eller grunnlaget for å kreve 

refusjon. 

 

Det presiseres også at denne tillatelsen forutsetter at det foreligger en gyldig tillatelse til tiltak 

for å kunne påbegynne arbeider uten at refusjonsretten tapes. 

 

Innledning 

Ringerike kommune har i vedtak av reguleringsplan 378 Nerbytunet stilt krav om 

opparbeiding av gangvei langs Ringkollveien. Tiltakshaver for utbygging av detaljregulering 

378 Nerbytunet har varslet krav om refusjon fra øvrige grunneiere som får nytte av 

infrastrukturen og verdiøkning på sine eiendommer. 

 

Tillatelse til å igangsette tiltaket 

Lovens utgangspunkt er at refusjonsmaterialet skal godkjennes av kommunen før tiltaket 

påbegynnes, jf. pbl § 18-8. Hvis tiltaket påbegynnes før materialet er godkjent etter 

pbl § 18-8 første ledd tapes retten til refusjon, jf. pbl § 18-8 tredje ledd. Samme bestemmelse 

inneholder imidlertid også en unntaksbestemmelse hvor påbegynnelse av tiltaket kan tillates 

når dette blir bestemt av kommunen. 

Hvorvidt en slik tillatelse kan gis skal vurderes ut fra: 

”. tiltakets karakter og [hvor] fremdriftens betydning for tiltaket bør vektlegges”, jf. pbl § 18-

8. 

I Ot. prp. nr. 39 (1993-94) side 186 sies det om den tilsvarende bestemmelsen i gammel lovs § 

54 at unntaksregelen kan anvendes: 

”… hvor for eksempel fremdrift anses viktigere enn at planen allerede er godkjent.” 

 

Ringerike kommune vurderer at hensynet til tiltakets fremdrift må vektlegges. 

Gjennomføring av gangveien er et av de viktigste argumentene for regulering av Nerbytunet 

og vil bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter i området. 
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I sin vurdering av hvorvidt unntaket fra plikten til forhåndsgodkjennelse av 

refusjonsmaterialet for opparbeidelsen skal innvilges i henhold til pbl § 18-8 tredje ledd, 

vurderer Ringerike kommune også hvor langt i refusjonsprosessen tiltakshaveren har kommet. 

Kommunen har mottatt tiltakshavers søknad om refusjon, med vedlegg, herunder merknader 

fra berørte grunneiere.  Ringerike kommunes vurdering er at tiltakshaver er godt i gang med 

refusjonsprosessen og finner derfor å kunne tillate påbegynnelse av opparbeiding av 

infrastruktur etter detaljregulering 378 «Nerbytunet» før materialet etter pbl § 18-8 er godkjent 

uten at refusjonsretten tapes. 

 

Det presiseres at dette ikke avskjærer berørte grunneiere / festeres rett til å uttale seg til 

materialet. Det presiseres også at godkjennelsen til å påbegynne tiltaket ikke innebærer at 

etaten har tatt stilling til verken kostnader for arbeidene eller grunnlaget for å kreve refusjon. 

Det presiseres også at denne tillatelsen forutsetter at det foreligger en gyldig tillatelse til for å 

kunne påbegynne arbeidene uten at refusjonsretten tapes. 

 

Tillatelse til å påbegynne tiltaket i henhold til plan- og bygningsloven § 18-8 tredje ledd er å 

anse som en beslutning, og ikke et enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2 bokstav b. Som 

følge av dette kan kommunens tillatelse gitt i dette brev ikke påklages. 

 

 

Med hilsen 

 

Grethe Tollefsen 

leder areal- og byplankontoret 

grethe.tollefsen@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss
Att:

Dokid:
16066378
(15t487-1e)
Søknad om

4s,2016-06-22

Deres ref: - Deres dato: Vår ref: 605243-01

TYRIFJORD EIENDOM AS- PRIVAT REFUSJONSSAK
INFRASTRUKTUR . GANG./SYKKELVEI LANGS RINGKOLLVEIEN MM.

SØKNAD OM GODKJENNING AV PLANER OG FORELØPIG
BEREGNING AV REFUSJON, PBL 518-8.

Viser til Tom Johannessens møte med Ringerike kommune 04.12.15 om detaljregulering for
Nøklebybakken (nå Apalbakken), samt møter iforbindelse med regulering av Nerbytunet.

Ringerike kommune vedtok detaljregulering av Nerbytunet kommunestyremøte 10.12.2016. Det
tølger av vedtaket at utbygger må bygge gang- og sykkelvei langs Ringkollveien, sanere
eksisterende adkomst tilgnr. 103 bnr. 12, anlegge to bussholdeplasser i Ringkollveien, og legge
om krysset mellom Bånntjernveien og Ringkollveienfør utbygging av boliger kan igangsettes.
Veianlegget vil legge til rette for utbygging av eiendommer som ikke disponeres av tiltakshaver,
det vil derfor bli krevet refusjon fra de grunneiere som får nytte av infrastrukturen og verdiøkning
på sine eiendommer. Det vil også bli krevet refusjon fra grunneiere som tidligere har fått
midlertidig utsettelse med å opparbeide infrastruktur mot tinglyst erklæring. Berørte grunneiere
er varslet om krav om refusjon for nødvendige kostnader knyttet til gjennomføring av tiltaket i

medhold av Plan- og bygningslovens kapittel 18.

Kostnadsoverslag
Det er utarbeidet beskrivelse/tilbudsgrunnlag av tiltaket basert på kommunens norm for
kommunale veier og vedtatt reguleringsplan for Nerbytunet. Beskrivelsen/tilbudsdokumentene
ble sendt tíl 5 entreptenøter, to deltok på befaring og en svarte med et tilbud. Tiltakshaver har
valgt å benytte det mottatte tilbudet.

Vedlagte kostnadsoverslag baseres på overnevnte tilbud samt tilbudsbudsjetter for konsulent
arbeid som ikke er ferdigstilt, og regnskap for allerede utført prosjektering. Tiltakshavers arbeid
med prosjektledelse og oppfølging er stipulert basert på erfaring fra tilsvarende byggesaker.

Refusjonsenheten
Det refusjonsberettigede anlegget er vist på vedlagte kart, vedlegg 9. Det skal bygges gang- og
sykkelvei langs Ringkollveien, fra avkjøringen til Havna-Hemskogen til Bånntjernveien.
Etableringen av gang/sykkelvei sanerer eksisterende adkomst til gnr. 103 bnr. 12 slik at
omlegging av adkomst til gnr. 103 bnr. 12 og 128 er del av arbeidet med gang/sykkelveien. I

tillegg skal det anlegges to opphøyde bussholdeplasser i Ringkollveien og krysset mellom
Bånntjernveien og Ringkollveien omlegges. Dette er regulert på reguleringsplan for 378
Nerbytunet.
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Utgifter som det kreves refusion for
Det kreves refusjon for samtlige kostnader som er nødvendige for å gjennomføre tiltaket. I

refusjonsbudsjetteUpriskalkylen er alle kjente kostnader knyttet til gjennomføring av tiltaket tatt
med og fordelt på refusjonsenhetene, se vedlegg 7.

Refusjonspliktige arealer
De refusjonspliktige arealene ligger innenfor reguleringsplanene 378 Nerbytunet, 280
Andersløkka og pågående reguleringsplan 373 for Nøklebybakken (nå endret tilApalbakken)
De enkelte eiendommene og deres antatte utnyttelse fremgår av vedleggene 10-12.

Eiendommene som er regulert på plan 280 Andersløkka er refusjonspliktige fordi disse ikke kan

bygges ut før busstopp og gang- og sykkelvei langs Ringkollveien er opparbeidet, jfr.

reguleringsbestemmelsenes rekkefølgebestemmelser $$ 5 og 6. Det samme kravet vil bli tatt
inn i bestemmelsene for plan 373 Nøklebybakken (under regulering).

To av eiendommene utskilt fra gnr. 103 gnr. 29 er bebygget, men refusjonspliktige da
tomtedeling/utbygging skjedde med dispensasjon fra opparbeidelseskravet med tinglyste
heftelser på eiendommene om økonomisk deltakelse ifremtidig opparbeidelse av infrastruktur.
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lllustrasjon som viser reguleingsplanene i omràdet, kilde: Ka¡'t Ringerike kommune

Fordeling av kostnader mellom de refusionspliktige
Kostnadene er fordelt etter hovedregelen i Plan- og bygningslovens S 18-7. Det vil si at
halvdelen av tiltakets kostnad fordeles etter tomteareal og den andre halvdelen etter tillatt
utnyttelse på den enkelte eiendom med fradrag av påstående bebyggelse. Beregnet fordeling
av kostnadene er fremstilt i vedlegg 13.
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For gnr. 103 bnr. 242 foreligger det en tinglyst avtale om at nåværende og framtidig eier av gnr
103 bnr. 29 forplikter seg til å ovefta forpliktelsene ovenfor Ringerike kommune ved
opparbeidelse av infrastruktur. Det henvises til en tinglyst heftelse datert 06.06.2002.

For gnr. 103 bnr. 243foreligger det en tinglyst heftelse om at nåværende og framtidig eier
plikter å delta i fremtidig opparbeidelse av teknisk infrastruktur, i tillegg foreligger det en tinglyst
avtale om at nåværende og framtidig eier av gnr. 103 bnr. 29 forplikter seg til å overta
forpliktelsene ovenfor Ringerike kommune ved opparbeidelse av infrastruktur.

Vi har vurdert det slik at gnr. 103 bnr. 242 og 243 skal delta på lik linje med ubebygde
eiendommer, og har etter råd fra Kluge Advokatfirma AS valgt å sende varsel om krav til
nåværende grunneiere av disse. I varsel om refusjon var andelen til gnr. 103 bnr. 242 sattinn i

totalsummen knyttet til gnr. 103 bnr. 29, det er senere sendt et nytt varsel til grunneierne med
revidert oppsett hvor andelen knyttes til egen eiendom.

Vars I i n g av berørte hjem melshavere/ref usjo nsdebito rer.
Krav om er sendt fø nde

Kopi av varselsbrev med tilhørende vedlegg er sendt debitorene som rekommandert brevpost,
kopi av varselsbrev vedlegg 25, kvitteringer vedlegg 26. Kopi av revidert varselsbrev til eier av
gnr. 103 bnr.242 vedlegg 28, kopi av kvittering vedlegg 29.

Mottatt uttalelse etter varsling om refusjonskrav.
Det har kommet inn 3 merknader til refusjonsvarselet.

1. B¡ørn Karlsen har kommet med merknad på vegne av grunneier Liv Elisabeth Wenner,
det vises tilfullmakt fra Liv Elisabeth Wenner (ikke vedlagt merknaden).

. Postene 02.05 utførelse av vei inn til 103/12 inkl. adkomst fl 1031128 og 02.06 riving og
bortkjøring av grisehus vedrører ikke refusjonssaken og må tas ut, da følger det at post
01.00 også må revideres.

Tiltakshavers kommentar: I reguleringsprosessen for Nerbytunet ble gang/sykkelvegen flyttet fra
nordsiden av Ringkollveien til sydsiden. Dette medførte et krav fra Statens vegvesen om at
nàværende veg inn til gnr. 103 bnr. 12 mà sfenges og at ny skaletableres (varsel om innsigelse
til planen knyttet til dette). Riving av grisehus og etablering av ny veg er så/edes et nødvendig
tiltak for à fà gjennomført bygging av gang-/sykkelvei langs Ringkollveien, og skal inkluderes i
refusjonsgrunnlaget, jfr. PblSf 8-5 første ledd.
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Eiendom Hjemmelshaver Adresse

LO3/tLO Arve Lad Andersløkkeveien 12 3574 Hønefoss

to3/242 Caroline Hvitmyhr Andersløkkeveien 23 3514 Hønefoss

1O3/243 Dan Gaute Aspen Andersløkkeveien 2L 35L4 Hønefoss

LO3/243 Lars Brentebråten Andersløkkeveien 21 35L4 Hønefoss

to3/29 Liv Elisabeth Wenner Andersløkkeveien L 351,4 HØnefoss

LO3/LLO Margrete Gjerstad Lad Andersløkkeveien L2 3514 Hønefoss

LO3/2es Ragnar Nøklebye Ringkollveien 77 35L4 Hønefoss

LO3/242 Thomas A Urrang Hannestad Andersløkkeveien 23 3574 Hønefoss

LO3/1.6L Vivi Rigmor Skalstad Vestergate 24 3513 Hønefoss

103/30s Tor Frithjof Nerby Dalsveien 6 3519 Hønefoss



Det erfor øvrig innhentet nytt anbud fra lmplenia as på riving, som er et spesialfirma for dette.

Deres anbudssum er kr. 437 500 inkl. mva. I tillegg kommer en kostnad pà ca. kr. 12 500 inkl.

mva. for en miljørapport pà bygget.

. Kostnadsoverslaget inneholder 3 fakturaer fra advokatfirmaet Kluge AS, det betviles at

det er behov for advokatbistand i saken da Asplan Viak AS må kunne forventes å kunne

regelverket, og Karlsen ber om at det fremlegges dokumentasjon på at timene er
benyttet til refusjonssaken og ikke til andre tvister. Aksepterer ikke at det er benyttet et

forretningsadvokatfirma i Oslo.

Tiltakshavers kommentar: De 3 fakturaene fra Kuge Advokatfirma AS omhandler kun tid brukt
til vurderinger knyttet tit refusjon. Bilag pà dette foreligger og skal ifølge Pbl- Sl8-9 vedlegges
regnskapet som sendes kommunen ved endelig fasfseffe/se av refusion. Det er ikke krav om at

dette skalsendes andre enn kommunen.

Asptan Viak AS utarbeider refusjons dokumenter og har god kjennskap til Plan og
bygningsloven med forskrifter, men har ikke de fullmakter eller kunnskap om lovverket som en

advokat innehar, stik at et samarbeid er vanlig i slike saker. Tiltakshaver har valgt à benyttet
Kuge Advokatfirma AS pët bakgrunn av firmaets erfaring med refusionssaker, slik at totalt sett

btir dette rimeligere enn à benytte et lokalt firma uten denne effaringen.

Det stilles spørsmål til timebruken for firmaene TJ Bolig AS og RingeriksHus AS på til

sammen 300 timer.
a

Tiltakshavers kommentar: Dette er anslàtte timer iforbindelse med møter og prosiektering,

baseft pà ertaring med tilsvarende saker. Spesffrserf timeliste vil legges ved regnskapet som

sendes kommunen ved endelig fasfseffe/se av refusion.

. Gjennomføringsavtale med Statens vegvesen - det finnes en fra tidligere.

Tiltakshavers kommenlar: Den avtalen Bygg Teknikk Bolig AS hadde med Statens vegvesen er
utgàtt, og gjatdt en gjennomføring av gang- og sykkelveg pà nordsiden av Ringkollveien, ikke

dagens plassering. Ny avtale er sá/edes pàkrevet og er under utarbeidelse.

. Kostnader som tidligere eier av Gnr. 103 bnr. 29 har hatt til prosjektering av gang-

/sykkelvei og sikring av veirett (ref. avtale av 17.03.2008) skal inn i grunnlag for refusjon

og renteberegnes.

Tiltakshavers kommenlar: Tidligere kostnader iforbindelse med prosjektering av gang-

/sykketvei og kryss ble gjort iforbindelse med regulering av Andersløkka. Denne delen av
planen for Andersløkka er opphevet ved vedtaket av reguleringsplanen for Nerbytunet, hvor
gangJsykkelveien er plasseft et annet sfed og anlegget màtte dertor prosiektert pà nytt. Det kan

rkke sres af drsse kostnadene er knyttet til refusjonsenheten da de gjelder et annet prosiekt som

ikke ble gjennomføñ.

Avtalen om sikring av veirett (vedlegg 27) omhandler utvidelse av kjøreveiog kryss i samsvar
med tegning vedtagt avtalen. Omlegging av krysset ble ikke giennomfø¡t. Veirett er sikret
gjennom reguleringsplanen, og krysset skal i henhold til gieldende reguleringsplan utvides og
ftyttet iforhotd tiltidtigere prosjekt. Tiltakshaver har inngàtt ny avtale med grunneier om det
arealet som nå er reguleft tiltrafikkformà\. Vi anser denne utgiften for à tilhøre den planen som

ikke ble gjennomføft, og at den ikke kan inkluderes i refusjonsbudsiettet i henhold til Pbl. Sf 8-5

da dette ikke er en del av de utgiftene som er nødvendige for à gjennomføre dette tiltaket.

Det er i kostnadsoverslaget benevnt <anbud på arbeider> fra Fossum AS, det er kun

inngitt tilbud fra Fossum AS. Det bør innhentes minst tre tilbud for alle arbeidene.
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Uheldig at det er tenkt benyttet to selskap i tett samarbeid, TJBolig AS og Tyrifjord
Eiendom as.

Tiltakshavers kommentar: Følgende selskaper var invite¡t til å gi anbud pä arbeidene samt
invitert pà befaring før pàske 2016: Tronrud Anlegg AS, Fossum AS, Thor Myruang Gravefirma
AS, Gunnar Hafnor AS, Leif Ellingsen AS. Av drsse 5 møtte kun Tronrud Anlegg AS og Fossum
AS på befaringen. Kun Fossum AS levefte inn tilbud pà arbeidene.

TJBolig og Tyrifjord eiendom AS er tiltakshavere for refusjonsenheten og mà dertor delta, disse
timene er tiltakshavers anslåtte forbruk til prosjektadministrasjon og oppfølging ute i marken. At
foretakene er tett knyttet til hverandre pàvirker ikke tidsbruken.

Dersom det er innhentet anbud ber vi om å få oversendt Anbudsgrunnlag og innleverte
anbud fra eventuelle øvrige aktører.

Tiltakshavers kommentar: Jannicken Throndsen gjennomgikk dette med Bjørn Karlsen pà
telefon 11.05.2016, at tilbudet fra Fossum AS med tilhørende tegninger vedleggene I og 16-23
til varsel om refusjon utgjorde anbudsdokumentene, med det unntaket at prisene ikke var fylt ut
ivedlegg 8. Kopi av anbudsdokumentene er iettertid sendf Bjørn Karlsen pà nytt (uten priser).

Det godtas ikke at Liv Wenner belastes kostnader for gnr. 109 bnr. 243, slik det fremgår
av oppsettet i varselsbrevets vedlegg 13.

a

a

a

a

Tiltakshavers kommentar: I refusjonsfordelingen er det ikke satt opp at Liv Wenner er ansvarlig
for andelen knyttet til gnr. 103 bnr. 243, men til andelen knyttet til gnr. 103 bnr. 242.

For øvrig er det pà gnr. 103/29 tinglyst at nàværende og fremtidige eiere forplikter seg til à tre
inn i de forpliktelser nàværende og fremtidige eiere av 103/242 og 103/243 har ovenfor
Ringerike kommune iforbindelse med et evt. grunneiertilskudd til opparbeidelse av teknisk
infrastruktur. Det som overtas er etter ordlyden er forpliktelser <ove¡for Ringerike kommune>. I
vàrt tilfelle er det en privat utbygger som forestàr og bekoster utbyggingen og de¡for er
refusjonsberettiget. I ettertid er det sendt ut revideft varsel hvor ogsâ eiere av gnr. 103 bnr. 242
ble knyttet til krav om refusjon, Liv Wenners andel er reduseft tilsvarende.

Det protesteres mot at hovedbølet til Liv Wenner tas inn i refusjonsfordelingen da denne
eiendommen er ferdig utbygd.

Tiltakshavers kommentar: I følge Plan og bygningslovens $18-6 er eksisterende bebyggede
eiendommer refusjonspliktige dersom eksisterende bebyggelse utgjør mindre enn 2/3 av tillatt
utnytting, dette er tilfelle pà den gjenstàende delen av gnr. 103 bnr. 29. Refusjonsbeløpet for
bebygd eiendom foíaller ikke før deling eller bygging blir gjennomfØft, slik at dersom grunneier
ikke skal bygge pä eller dele fra så vil ikke dette pàvirke henne. Refusjonsbeløpet
indeksreguleres frem til forfall.

Den 15.10.2015 ble det oversendt et avtaleforslag fra Tyrifjord Eiendom AS der estimert
kostnad for bygging av ny gang-/sykkelvei og nytt kryss beløp seg til 2.100.000.- inkl.
mva. Det ble 15.01 .2016 tilsendt overslag på kostnadertilfordeling, imailen ertotal
kostnad beregnet til 2.100.000.- inkl. mva. En kostnadsøkning fra 2.100.000.- til
4.375.000.- er graverende og kan ikke aksepteres.

Tiltakshavers kommentar: Tidligere avtaleforslag fra Tyrifjord Eiendom AS óasede seg på
estimefte kostnader, noe som ble presise¡Í. Dessverre ønsket ikke Bjørn Karlsen pä vegne av
Liv Wenner à inngà en slik avtale. Det er nà innhentet priser, slik at den kostnaden som knyttes
til refusjonen er den som er riktig. At kun en av fem entreprenører tok seg til à gi pris tilsier at
det er lite sannsynlig à fà et lavere tilbud. Refusjonsbeløpet er ogsà høyere enn opprinnelig
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priskalkyte som kun gjatdt entreprisekostnadene fordi samtlige kostnader som har væñ
'nødvendige

for gjennomføringen skat inktuderes i refusionsgrunnlaget, ifr. Pbl 518-5 første ledd.

2. Grunneierne Dan Aspen og Lars Brentebråten har kommet med merknad hvor de

motsetter seg kravet.

I uttalelsen fra eiere av onr. 109 bnr. 243 anføres føloende:
. Motsetter seg kravet fordi tomten er opprinnelig utskilt fra gnr. 103 bnr. 29, og det 16. juli

2OO2ble tinglyst en heftelse på gnr. 103 bnr. 29 som sier at det er nåværende eller

fremtidig eier av den eiendommen som skal betale refusjonskravet. Kravet må rettes mot

nåværende eier av gnr. 103 bnr. 29.

Tiltakshavers kommentar: Pà gnr. 103/29, er det tinglyst at nàværende og fremtidige eiere

forptikter seg tit à tre inn i de forptiktelser nàværende og fremtidige eiere av 103/242 og 103/243

har ovenfor Ringerike kommune iforbindelse med et evt. grunneieftilskudd til opparbeidelse av

teknisk infrastruktur. Det som oveñas er etter ordlyden er forpliktelser <overtor Ringerike

kommune>. t vàtt tilfette er det en privat utbygger som forestàr og bekoster utbyggingen og

derfor er refusjonsberettiget. Advokat tngrid Skaanes Sørensen i Kluge Advokatfirma AS har
vurdeft dette stik at tittakshaver bør følge lovens sysfem og rette refusionskravene mot

eier/hjemmelshaver tit de refusjonsptiktige arealene (gnr. 103 bnr. 242 og 243), og overlate til

dem à søke betøpene dekket av eier av gnr. 103 bnr. 29 i hht til avtalene dem imellom om slik

dekning.

3. Grunneierne Caroline Hvitmyhr og Thomas Hannestad har kommet med merknad hvor

de motsetter seg kravet.

I uttalelsen fra eiere av onr. 109 bnr. 242 anføres føloende:
. Viser til tinglyst avtale av 09.08.02, som sier at eier av gnr. 103 bnr. 29 pàlar seg å tre

inn i våre forpliktelser iforbindelse med et slikt krav. Det følger klart av loven at

tiltakshaver plikter å forholde seg tiltidligere eier i dette tilfellet, ber om at kravet rettes til

eier av gnr. 103 bnr. 29.

Tiltakshavers kommentar: Pà gnr. 103/29, er det tinglyst at nàværende og fremtidige eiere
forptikter seg fl/ à tre inn i de forptiktelser nàværende og fremtidige eiere av 103/242 og 103/243

har ovenfor Ringerike kommune iforbindelse med et evt. grunneieñilskudd til opparbeidelse av

teknisk infrastruktur. Det som overtas er etter ordlyden er forpliktelser <overfor Ringerike
kommune>. t vàrt titfette er det en privat utbygger som forestàr og bekoster utbyggingen og

dertor er refusjonsberettiget. Advokat lngrid Skaanes Sørensen i Kluge Advokatfirma AS har
vurde¡t dette stik at tittakshaver bør følge lovens sysfem og rette refusionskravene mot

eier/hjemmelshaver tit de refusjonspliktige arealene (gnr. 103 bnr. 242 og 243), og overlate til
dem ä søke beløpene dekket av eier av gnr. 103 bnr. 29 i hht til avtalene dem imellom om slik

dekning.

. Stiller spørsmål om det er korrekt at kostnader til administrasjon og juridisk bistand i

forbindelse med refusjonskravet skal inngå.

Tiltakshavers kommentar: Det følger av plan og bygningslovens Sf 8-5 at den

refusjonsberettigede kan kreve tilbake samtlige utgifter som har væñ nødvendige for à

opparbeide vei henhotd tit vedtatt plan, administrasjon av byggeprosiektet og iuridisk bistand er
en nødvendig delav drsse utgiftene.

. Det er uriktig at kostnaden til riving av grisefjøs skal inngå i anbudet da utbygger uansett
vil rive dette fjøset for å utnytte arealene best mulig.
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Tiltakshavers kommentar: I reguleringsprosessen for Nerbytunet ble gang/sykkelvegen flyttet fra
nordsiden av Ringkollveien til sydsiden. Dette medfø¡te et krav fra Sfafens vegvesen om at
nåværende veg inn til gnr. 103 bnr. 12 må sfenges og at ny skal etableres (varsel om innsigelse
til planen knyttet til dette). Riving av grisehus og etablering av ny veg er sä/edes et nødvendig
tiltak for å få gjennomført bygging av gang-/sykkelvei langs Ringkollveien, og skal inkluderes i
refusjonsgrunnlaget, jfr. PblSf S-5 første ledd. Det er rekkefølgekravet som gjør at grisehuset
mà rives nà, at tiltakshaver pà et senere tidspunkt kan ønske à rive dette endrer ikke at arbeidet
er en forutsetning for à bygge den pålagte gang-/sykkelveien.

Annet
Det har vært avholdt møter med eier av gnr. 103 bnr. 29 med tanke på å komme frem til en
avtale om fordeling av utgiftene eller kjøp av de 7 tomtene som skal skilles ut fra eiendommen,
men avstanden mellom partenes syn på eiendommenes verdi og utgiftene til etablering av
infrastruktur er så stor at det er en fordel at dette vurderes av kommunen i en refusjonssak.
Dersom partene i løpet av byggeperioden for veianlegget skulle greie å komme frem til en privat
avtale vil refusjonssaken bli avsluttet før det fattes endelig vedtak.

Søknad om tillatelse til tiltak for veianlegget sendes inn i løpet av sommeren 2016. Det er viktig
for tiltakshaver å kunne komme i gang med arbeidene snarest mulig. Vi ber derfor om at
kommunen fatter et vedtak om at arbeidene kan igangsettes uten at tiltakshaver mister retten til
refusjon, jfr. søknad av 22.06.16.

Vennlig hilsen
ASPLAN VIAK AS

Jannicken Throndsen
ArkitekVplanlegger, Plan og urbanisme
Tlf: 91546955
E-post:

Vedlegg
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
o9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Vedtatt reguleringsplan for 280 Andersløkka
Vedtatt reguleringsplan for 378 Nerbytunet
Varsel om oppstart regulering for 373 Nøklebybakken (Apalbakken)
Vedtatte reguleringsbestemmelser for 280 Andersløkka
Vedtatte reguleringsbestemmelser for 378 Nerbytunet
Referat fra møte etter varsel om oppstart regulering 373 Nøklebybakken
RefusjonsbudsjetVkalkyle
Pristilbud entreprisekostnader
Kart over de refusjonsberettigede tiltakene/refusjonsenheten
Kart som viser de refusjonspliktige eiendommene, plan 280 Andersløkka
Kart som viser de refusjonspliktige eiendommene, plan 378 Nerbytunet
Kart som viser de refusjonspliktige eiendommene, plan 373 Nøklebybakken
Forslag til fordeling av refusjonskostnader, datert 31 .05.16
Vedtak om dispensasjon med betingelser gnr. 103 bnr.242.
Erklæring om bidrag til fremtidig infrastruktur tinglyst på gnr. 103 bnr.243.
Oversiktsplan vei
Tverrprofi ler gang-sykkelvei 0-F
Tverrprofiler gang-sykkelvei G-M
Tverrprofiler gang-sykkelvei N-T1
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Tverrprofiler kryss og Bånntjernveien T2-X
Tverrprofiler omlagt adkomst til gnr. 103 bnr. 12.

Normalprofiler bussholdeplass
Detaljer utførelse
Kopi av avtaler om overførsel av forpliktelser til gnr. 103 bnr. 29.

Kopi av varselsbrev refusjon
Kopi av kvittering varselom refusjon
Erklæring om veirett, datert 17.03.2008.
Kopi av revidert varselsbrev refusjon
Kopi av kvittering revidert varsel om refusjon
Merknad fra Løten Auto Eiendommer as v/ Bjørn Karlsen på vegne av Liv
Elisabeth Wenner, med vedlegg (ikke mottatt fullstendig, mange sider mangler)

Merknad fra Dan Aspen og Lars Brentebråten
Merknad fra Caroline Hvitmyhr og Thomas Hannestad

31.
32.

Kopi: Kluge Advokater as v/ lngrid Skaanes Sørensen
Tyrifjord Eiendom AS ved Jan Solberg og Tom Johannessen
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373 Nøklebybakken - oppstart
Det varsles med dette at det startes opp et planarbeid for Nøklebybakken i Haugsbygd. Fristen for
uttalelser er 21.08.2015.

Bakgrunn og hensikt med planarbeidet
Oppstart av planarbeidet kunngjøres jf. plan- og bygningsloven $ l2-8. Hensikten med planarbeidet

er å legge til rette for bygging av boliger. Det planlegges bygget 4 boliger fordelt på 2 selvstendige
bygg, med tilhørende frittliggende garasjer. Dette er i tråd med kommuneplanens arealdel, hvor
området er avsatt til framtidig boligområde. Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet
nedenfor.

ç

28/5

'ìi

ü

r\
I

285.t

¿

B€tq !0!r55

Reguleringsplanen vil gi rammer for blant annet høyder, plassering, utnyttelsesgrad og adkomst.
Rekkefølgebestemmelser knytta til gang- og sykkelveg langs Ringkollveien, samt nytt kryss
Bånntjernveien I Ringkollveien er også aktuelt.

Oppstart av planarbeid for dette området ble også varsla i20ll, da med navnet Detaljregulering for
RingkollveienTT. På grunn av endra planavgrensning og at det er gått lang tid, varsles det nå

oppstart på ny.

Forslagsstiller for planarbeidet er Tømrermester G. Sætheren AS, og planfaglig konsulent er TJBolig
AS.

Brev med varsel om oppstart er tilgjengelig her.

Innspill til planarbeidet
Innspill til planarbeidet sendes til forslagsstillers konsulent innen 21.08.2015.

TJBolig as v/Tom Johannessen
Fossveien 5

3510 Hønefoss
Eller på e-post: tom@tjbolig.no
Tlf: 915 42 470

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og
behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla vil

I
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fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved høring og offentlig
ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete

planforslaget.

Saksbehandler
Guro Skinnes
Tlf: 95 96 84 80

E-post: guro. skinnes@ringerike.kommune.no

Publisert
08.07.2015
Sist endret
22.08.201s

http://www.ringerike.kommune.nofienester/Bolig-og-eiendomÆlansaker/Regulering... 25.04.20I6
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Re gul er ings b e s t e mme Is er þr r e guler ingspl an nr. 2 8 0 "Ande r s I ø kka "

RI N G E RI KE KOM M U N E

REGULERTNGSBESTEMMELSER
for reguleringsplan nr. 280 "Andersløkka"

1 .gangs behandling i planutvalget 25.11.02, sak 0180/02
Offentlig høring 30.11.02 - 06.01.03
2.gangs behandling i planutvalget 10.06.03, sak 0101/03
Formannskapet I 6.06.03, sak 0098/03
Vedtatt av kommunesty rü. 02.07 .03,sak 0072/03

1. Reeuleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formåt som er vist påplankartet (Pbl 925):

Byggeområde
Boliger

Fellesområder
Felles avkjørsel
S øppeloppstillingsplas s

Felles lekeplass

Re guleringsplanformål
B1 _84

FO - FA5
S

L

De ulike formålene er vist på plankanet.

2. Bvsseområder

2.1 Byggeområde - Boliger

l. FormåI
Omrade Bl, B2, 83 og B4 skal nyttes til formål byggeområde, underformål boliger.

2. Boliltvpe
I område Bl kan det oppføres eneboliger eller tomannsboliger.
I område 82, 83 og 84 kan det oppføres eneboliger.

3. Eksta boligenhet
I område 82, B3 og B4 kan det bygges eneboliger som kan ha en ekstra boligenhet /
sekundærleilighet pr. tomt.
Den ekstra boligenheten kan ha bruksareal (BRA) inntil 65 m2 beregnet etter NS 3940.
(Eksfra boenhet krever flere bilplasser, se vedtekf for Ringerike kommune)

Dokid:
16066388
(15t487-19)
Reguleringsbeste

I
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Re gul e ringsb e s t emmel s e r þr r e gul er ingsplan nr. 2 8 0 " Ander s I ølçka "

4. Ufiyttinqsgrad
Maksimal utnyttingsgrad er 25Yo BYA (inkl. garasje). I nær tilknyhring til boligen skal det
være en privat uteplass som er egnet til rekreasjon og opphold. Minste uteoppholdsareal
(lvIIJA) skal være på minst 25 r¡:2.

5. Bvggehø.vde

Maksimal byggehøyde for gesims er 6,0 m og for rnøne 9,0 m over gjennomsnittlig
tenengnivå. For garasje er maksimal byggehøyde 3,5 m for gesims og 5,0 m for møne.

6. Takform
Bygningene skal ha salt¿k med takvinkel mellom 32 - 38 grader. Loft med takoppbygg /ark
med takvinkel22 - 45 grader tillates.

7. Bvggesrense
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet.

Enkelte eksisterende bygninger innenfor planområdet er i strid med planen og må ved
brann/skade gjenoppbygges innenfor byggegrensen.

8. Husplassering
Reguleringsplanen viser forslag til plassering av bygg. Plassering krever delvis bygninger
med sokkeletasje. Mønereûring skal være som vist på plankartet.

9. Garasjeplasserine
Garasje tillates plassert inntil l,0m fra nabogrense. Avkjørsler er vist på plankartet.

10. Materialbruk
Ny bebyggelse skal ha en god form og materialbehandling. Nye bygg skal være tilpasset
omkringliggende boliger i form, uttrykk og materialvalg.

I l. Parkeringsdekning
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Det skal være mulighet for å
oppføre garasje på eiendommen.

12. Utforming. plassering og h4vde på gierde
Gjerde skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, vegkryss osv. I frisiktsone som er vist på

plankart, samt i wnge kryss og i utkjørsler, kan gierde ha høyde inntil 0,5m.

Gjerde skal plasseres i nabogrense og kan utenom frisiktsone ha høyde inntil 1.0m.

13. Situasionsplan
Ved utbygging av hver tomt, kreves utarbeidet situasjonsplan i l:500. Planen skal vise løsning
av husplassering, tilpasning til omgivelsene, planlagt gierde med heryde over 0,5 meter,

utnyttelse av ubebygd areal, terrengbehandling med høydeangivelser, parkeringskrav samt

adkomstforhold. Situasjonsplanen skal vedlegges byggesøknad og godkjennes i kommunen

før detgis rammetillatelser for bygging av bygninger og anlegg.

14. Radon
Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntenging av radongass i
samtlige boliger.
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Re guleringsbestemmelser þr reguleringsplan nr. 2 I 0 "Ander srørrka "

15. Eksisterende bebvseelse som inngfu i planen
Eksisterende bygninger innenfor planonrådet er angitt med eget symbol på plankartet.

3.0 Fellesområder

3.1 X'elles avkjørsel
Områder for felles avkjørsel skal nyttes til felles adkomstvei for eiendommene slik som angitt
her: (numre på boliger er vist pâ plankaræt)
F0 er felles for alle boligene i planområdet utenom bolig 2, og det er giennomkjøring for
boliger innenfor planområdet,

Fl er felles for alle boligene i planområdet utenom bolig 2.
F2 er felles for boligene 3,5 og7.
F3 er felles for boligene 13 og 15.

F 4 er felles for boligene 14,16 og 18.

F5 er felles for boligene 17, 19, 20, 21, 22 og23.

3.2 X'elles søppelkasse oppstilling
Felles søppelkasseoppstilling tillates der planen er markert med S.

3.3 Felles lek
1. Funksion
Området for felles lek skal nyttes til felles uteoppholdsareal og lek. Det kan tilrettelegges med
sandlekeplass og annen relevant lekeutrustning. Lekearealet må silcres forsvarlig.

2. Eiendommer som er deltakere
Området kan benyttes av alle eiendommer innenfor planområdet.

4. RekkeføIsebestemmelser

l. Utbygsingsavtale oe godkjenning av tekniske olaner.
Dersom kommt¡nen skal overta tekniske *l.gg, må utþggingsavtale og godkjenning av
tekniske planer mellom utþgger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for
disse anleggene.

2. Brannvar¡n.
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at
brarurvannforsyningen titfr edsstiller forskriftsmessige krav.

3. Fellesanlegg som skal overtas av beboerne i feltet.
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygnrnger føn følgende anlegg er i samsvar med
det som er beskrevet i reguleringsbestemmelsene og godkjent av kommunen: felles avkjensler
og felles lekeplass. Fellesavkjørsler kan bygges etappevis.

4. Skolekapasitet.
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger fen det er dokumentert fra kornnunen at
grunnskolekapasiteten er sikret.
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Saksprotokoll

Arkivsaksnr, : 00/02846-05 I Ärldv: REG Reg.pl. nr. 280

SAKSPROTOKOLL : R EGU LERI N GSPLAI{ARBEI D AI',I DERSLøKKA -
øVRE BER G

Behandling i Kommunestyret 02.07.2003 sak 0072/03:

Formannskapets innstilling er i satnsvar med rådmafinens forslag.

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret:

Reguleringsplan nr. 280 for "Andersløkka" med tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtas.
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RI N G E RI KE KOM M U N E
Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

REGULERI NGSBESTEMMELSER
0605_3 78 detaljregulering for'Nerbytunet"

Utarbeidet av Ringerike kommuneÆIalvorsen & Reine A/S, 16.05.13
Revidert av Ringerike kommune 05lll 2015

l.gangs behandling i planutvalget 10.06.13, sak 80/13
Offentlig høring 22.06.1 3-3 1.08. I 3.
2.gangs behandling i planutvalget 30.1 1.2015, sak 83/15
Formannskap et 01 .12.2015 , sak l24ll5
Vedtatt av kommunestyret 10.12.2015, sak 149115

Nr endring dato slgn
01

Regulerinssformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formåI, jf. Pbl g 12-5:

1. Bebyggelse og anlegg
BKS I -2: Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktu r
SV: Offentlig veg (Fv 164, Ringkollveien)

SKV 1-3: Privat veg

SF: Fortau

SGS: 1-4 Gang- og sykkelveg

SVG: Annen veggrunn - grøntarcal

Dokid;
1 6066389
(15t487-19)
Reguleringsbeste

SH I -2: Kollektivholdeplass

s. I



I 1. Fellesbestemmelser

1 . Universell utforming:
Det skal sikres god tilgjengelighet i uteområdene for hele befolkningen, herunder

bevegelses-, orienterings- og miljøhemmende, så langt det terrengmessig lar seg giøre.

Ved nyplanting skal det kun benyttes vekster med lite allergifremkallende pollenutslipp.

2. Støvnivå:
Støynivå i ny arealbruk skal tilfredsstille grenseverdiene gitt i Miljøverndepartementets

"Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging" (M D T-144212012).

3. Tekniske anlegg:

Ny b"bygg.l* rkal tilknyttes felles vann- og avløpsanlegg. Alle typer kabler skal

legges under bakken. Åpne tekniske anlegg kan integreres i bygningsmassen.

Tekniske anlegg tillates utover byggegrenser men innenfor maksimalhøyder.

Plassering av avkjørsler er veiledende, men antall avkjørsler og til hvilken vei områdene

skal ha avkjøring er bindende. Ved etablering av avkjørsler skal tilfredsstillende frisikt

sikres.

Forurensningsloven:
Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal ansvarlig myndighet

varsles, jfr. Forurensningsloven $ 7.

4.

Kulturminner:
Dersom det under anleggsarbeidet fremkommer automatisk fredete kulturminner, må

arbeider straks stanses og ansvarlig myndighet varsles, jfr. Kulturminneloven $ 8.2.

I 2. Bebvsselse os anlege

$ 2.1 Bebyggelse og anlegg - konsentrert boligbebyggelse, BKSl-2

1. Formål
Områdene B KSI-2 skal nyttes til formål bebyggelse og anlegg, underformål konsentrert

boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1.1 Innenfor formålet BKSl-2 skal det etableres lekeplass(er) på tilsammen min. 1500 m2.

Lekeplassene skal være felles for alle boligene. Lekeplassene skal være tilpasset barn i

ulike aldersgrupper med sandkasser, husker, benker mm'

1 .2 Dettillates plassering av trafo, fordrøyningsmagasin, eller andre nødvendige tekniske

anlegg innenfor byggeformålet BKS1-2.
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1.3 Innenfor området BKSl-2 tillates plassering av avfallshus/løsninger for renovasjon.
Dersom det velges en løsning med avfallshus skal husene tilpasses resten av
bebyggelsen. Avfallshusene skal ha maks mønehøyde 4.0 meter.

1.4 Det tillattes etablert internvei/adkomstvei og bakkeparkering inne på området B KS I -2
Adkomstveien utformes ihht. Statens vegvesens norm for adkomstveg, Al med ett
kjørefelt og bredde 3.5 meter.

1.5 Det skal opparbeides sti som sikrer forbindelse mellom Bånntjernveien og Bergstjern.
Stien skal opparbeides med gruset dekke der denne ikke sammenfaller med opparbeidet
veg. Stien skal være åpen for allmenn ferdsel. Plassering av sti er illustrert på plankartet
men kan endres gjennom situasjonsplan som viser at hensynet til allmenn ferdsel
gjennom området ivaretas.

1 .6 Internveg/kjøreveg inne på området BKSI-2 skal ha snøopplag på en side.
Det tillates i tillegg snøopplag rundt parkeringsarealene.

2. Boligt)¡pe
På BKS I tillates oppført tre 2-mannsboliger. Det kan ikke oppføres flere enn 6 boenheter
innenfor området.
På BKS2 tillates oppfiøring av en kombinasjon av rekkehus, 2- og 4-mannsboliger, eneboliger,
samt kjedete eneboliger. Det kan ikke etableres flere enn 20 boenheter innenfor området.

3. Utn)¡ttingsgrad
Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 30 %o for BKS1 og BKS2 (inkludert
bakkeparkering og garusjelcarport). %o BYA regnes ut fra areal regulert til boligformåI.

Minstekrav til uteoppholdsareal (MU A) er 50 m2 per boenhet. Til MU A regnes private
terrasser/balkonger, hager og fellesareal. Minimum fellesareal på bakken skal være 25 m2 per
boenhet. Lekeplasser tillates ikke brukt som snødeponi.

4. Bvegehøyder
Ved saltak gjelder maksimal byggehøyde for gesims 7.0 meter og for møne 9.0 meter.
Ved flate taklpulttak gielder maksimal gesims : mønehøyde :9.0 meter.
Heissjakter tillattes bygget ut over maksimale høyder.

5. Takform
Bygningene skal ha maks takvinkel 27 grader. Loft med takoppbygg/ark tillates. Arker og
takoppløft som har mindre bredde enn 1/3 av lengden av takflaten, skal ikke legges til grunn for
fastsettelse av gesimsh øy den.

6. Byggegrense
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet.

Det tillates etablering av vei, avfallsløsninger, parkering og gjerder ut over byggegrensene.
Carport/garasje i BKS2 tillates etablert inntil lm fra eiendomsgrense mot nord, dog ikke
nærmere enn l0m fra vist vegmidte i Bånntjernveien.
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Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng slik at

unødvendig ieirenginngrep unngås. Eventuelle murer skal ha en tiltalende og god utforming

7. Materialbruk
Ny bebyggelse skal ha god form og materialbehandling. Ny bebyggelse skal oppføres med

mâteriaier og farger slik at området fremstår helhetlig. Det skal fortrinnsvis benyttes duse

farger. Sterke farger som gir stor kontrastvirkning mot omgivelsene, tillates ikke.

8. Parkeringsdekning
ta.t eiingràekning skal være som angitt i kommunal forskrift. Det skal være mulighet for å

oppføre garasje/carport på eiendommen.

9. Utforming. plassering og høyde på Sderde og hekker

Gjerde og hekker skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, vegkryss og der

gangforbindelser møter veg.

I 3. Samferdselsanlees os teknisk infrastruktur

I 3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Offentlig veg- SV

W.. ¡,t ri.t"rende veg, fv 164 er etablert. Krysset BånntjernveienÆv 164 skal utformes med

vegnormalstandard.

$ 3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Privat veg. SKV 1-3

SKV 1-3: Eksisterende veg

Det skal etableres en offentlig gang- og sykkelvei langs fv 164, Ringkollveien i nord, Som vist

på plankart.
Gangvegen reguleres med bredde 3.5 meter.

Det skal etableres to busstopp langs Ringkollveien. Busstoppene tillates etablert som stopp i

vegbanen.

I5. Hensvnssoner

1 frisikt
Sikringssone frisikt skal ivareta nødvendig frisikt. I frisiktsonen tillates ikke vegetasjon

høyere enn 0,5 over vegnivå eller installasjoner som begrenser sikten i forbindelse med

av og påkjøring.

s.4



I 6. Rekkefølgebestemmelser

1 . Utbvesinssavtale oe qodkienning av tekniske planer

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av
tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for
disse anleggene.

2. Brannvern
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at
brannforsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav.

3. Fellesanlegg
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger på B KS2 før 0ølgende anlegg er i samsvar
med det som er beskrevet i reguleringsbestemmelsene og godkjent av kommunen: felles
avkjørsler og felles lekeplass.

4. Skolekapasitet
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger på BKSI-2 før det er dokumentert fra
kommunen at grunnskolekapasiteten er sikret.

5. Gang- og sykkelveg
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger på BKSl-2 før gang- og sykkelveg langs
Ringkollveien, fra avkjøringtil Havna-Hemskogen til Bånntjernveien er opparbeidet.

6. Bussstopp
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger på BKSl-2 før det, i samsvar med
utbyggingsavtale, er opparbeidet busstopp i tråd med plankart.

7. Bånntjernveien
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger på B KS 1-2 før det er dokumentert veirett i
Bånntjernveien.

8. Kr}'sset BånntjernveienÆV 1 64 (Ringkollveien)
Tilknytningen mellom Bånntjernveien og fv 164 skal være ferdig opparbeidet og være i
henhold til plankartetfør det kan gis igangsettingstillatelse for boliger på BKSl-2.

9. Situasjonsplan
Ved utbygging av området BKSl-2, kreves utarbeidet situasjonsplan i 1:500. Planen skal vise
løsning av husplassering, tilpasning til omgivelsene, planlagt gjerde med høyde over 0.5meter,
utnyttelse av bebygd areal, teruengbehandling med høydeangivelser, parkeringskrav,
adkomstforhold og løsning for avfallshåndtering og snøopplag.
Planen skal videre vise hvordan stiforbindelse mellom Bånntjernveien og Bergsdern skal
plasseres, sikres og opparbeides. For B KS2 skal også plassering av felles areal til lek vises.
Situasjonsplanen skal vedlegges byggesøknad og godkjennes i kommunen før det gis
igangsetting for bygging av bygninger og anlegg. Situasjonsplan kan utarbeides separat for
BKSl og BKS2. Dersom det lages separate planer skal prinsippforslag til bruk av resterende
arealer innenfor planavgrensningen vises for å sikre en fornuftig utnyttelse av gjenværende
arealer.

I 0. Miljøoppf,ølgingsplan

s.5



Det skal leveres en miljøoppfølgingsplan samtidig med søknad om igangsetting.

Miljøoppfølgingsplanen godkjennes av kommunen og skal bla.

o Þo,7onia"o f^r ql¿frrelle lrqncnnrfrreie.r i enleossneriorlen oq iverksettins avr\vvváJprv -'-' ' -'-'-ÞÞ"l.-"" "--- -Þ - ----- - ' Þ

trafi kksikkerhetstiltak.

b. Redegjøre for hvordan støy og støvplager skal forebygges i anleggsperioden.

c. Redegjøre for massehåndtering i den hensikt å hindre spredning av

høyrisikoartene hagelupin og poppel.

d. Redegjøre for håndtering av overvann, lensevann og miljøfarlige kjemikalier i

anleggsperioden.

e. Beskrive hvordan vegetasjon som skal bevares skal beskyttes.

f. Beskrive plan for bevaring av kantsone mot bekken.

g. Det skal utnevnes en fast kontaktperson på byggeplassen som kan gi

informasjon om byggeforløp og avklare eventuelle klager.

11. Før det gis igangsettingstillatelse for arbeider med kryss, busstopp og gang-sykkelvei langs

Fvl64 skal gjennomføringsavtale være inngått med SVV for nevnte anlegg.

12. Før det gis brukstillatelse for bygninger innenfor planområdet skal avkjørsel fra Fvl64 til
Gnr. l03l 12 være stengt.

13. Før avkjørsel fra Fvl64 til Gnr. l03ll2 stenges skal ny avkjørsel til eiendommen fra

Bånntj ernveien være opparbeidet gjennom planområdet'

s.6
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Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret

M øtereferat

Grunneier
Fagkyndig konsulent
Areal- og byplankontoret, Ringerike kommune

SAK/TEMA: 373 DETALJREGULERING FOR APALBAKKEN _

GJENNOMGANG AV UTTALELSER TI L OPPSTART

STE D: Storgata 13, Hønefoss TI D:04.12.2015, kl. l3:30-14:30

TI L STEDE:
Ragnar Nøklebye
Tom Johannessen

Lars T. Lindstøl
Guro Skinnes

Saknr,

15t487-16
Løpenr.

34668t15
Arkivkode

PLN 373
Dato

08.12.2015

Saker i møtet Ansvar
1 Bakgrunn

Oppstart ble varsla på nytt sommeren 2015, med bakgrunn i endra
planavgrensning og at det var gätt3 är siden første oppstartsvarsel.
| 2012 kom det inn 6 uttalelser til oppstart, og i 2015 ble det gitt 7 uttalelser.
Se oversikt over uttalelser nederst.

2 Diverse temaer
o Statens vegvesen: I dette området er det l5 m byggegrense fra veg.

Vegvesenet mener det er mangelfull kollektivdekning i området.
Grunneier er ikke enig i dette, og viser til at går busser forbi ca. I gang
per time.

o Støy: Det må utarbeides en støyrapport. Det er nå 40 km/t fartsgrense og
fartsdumper i området. Dette gir vesentlig mindre støy enn tidligere.
Helgetrafikken er også størst om vinteren, og da bærer støy mindre enn
om sommeren.

o Gangforbindelse nordover bør reguleres til formål tursti e.l. for å vise at
dette hensynet sikres i planen.

o Det vil være krav om etablering av gang- og sykkelforbindelse, kryss og
bussholdeplass før det kan gis igangsettingstillatelse for nye boliger i
planområdet. Dette er tilsvarende som for andre planer i området. TJ
mener det er aktuelt å brukes plan- og bygningslovens
refusj onsbestemmelser for disse tiltakene.

o Naturmansfold: Forholdet til naturmangfoldloven $$ 8-12 må vurderes i
planbeskrivelsen. Planområdet har tidligere vært hveteåker, og videre
eplehage fram mot 1990.

3 Videre framdrift: Dokid:
1 6066390
(15t487-1e)
Møtereferat



a TJ oppsummerer og kommenterer innkomne uttalelser, både fra 2012 og

2015. Der samme uttalepart har gitt 2 uttalelser kan det tas utgangspunkt i
siste rtralelse men det må siekkes at alle forhold blir svalt ut.

--r "'-" -J--- -

Det skal vurderes å omarbeide planen noe ift. skissene som forelå i201 2.
Adkomst og utearealer vurderes på nytt, og må ses i forhold til støy og

solforhold.
TJ utarbeider plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, samt

et forslag til framdriftsplan.

a

a

TJ

TJ

TJ

4 Maler og eksempler
Følgende oversendes i egen e-post til TJ:

. Planforslaget skal følge kommunens maler som ligger på vår nettside.

Her er det også noe veiledning om planprosessen.

o Mal planbeskrivelse (tilpass temaer etter relevans i saken)

o Mal bestemmelser
o Mal tegnforklaring
o Feltnavn bokstavkoder

o EksemPel på planbeskrivelse: Gamle Follum skole og

o Møteplan for 2016 behandles 10.12.2015 og blir lagt ut på kommunens

nettside. Det må beregnes god tid fra innlevering av planforslag til
kommunen, og fram til saken kommer til politisk behandling. Vi har

skrivefrist 2,5 uke før møtet, og må ha tid til å forberede saken. Det bør

beregnes minimum I måned fra innlevering til behandling'

GS

Referent: Guro Skinnes

telefon: 95 96 84 80

Oversikt over uttalelser til oppstart

Hvem 2012 2075

Naboer 22.05.2012

V ernvelen veien Nedre 31.05.2012

Rasnar Nøklebye 21.07.2075

Buskerud lkeskommune 08.05.20r2 27.08.2015

lkesmannen i Buskerud 76.05.2072 17.08.2015

Statens 08.05.2012 I 1 .08.201 5

NVE 01.09.201s

kommune 18.05.2012

kommune 18.08.2015

Miliøvem, Ringerike kommune 08.07.2015



KOSTN ADSOVERSLAG GANG- OG SYKKELVEG, KRYSS OG VEG NERBYTUNET. WRTFJORD EI EN DOM AS

Alle summer er inkl. mva..

Sum

t6798,13
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33 500,63

105 862,50

79 500,00

39 750,00

39 750,00

79 500,00

89 500,00

30 000,00

L00 000,00

3 468 431 ,00

300 000,00

-8 580,39

0,00
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Leverandør

Kluge as (fakt. 1031417)

" (Fakt. LO229O\

" (Fakt. 607098)

Asplan Viak as

TJBolig as
il

RingeriksHus as
I

il

Fossum as

Tyrifiord Eiendom

Iype leveranse

Advokatbista nd refusjons regler
I

I

Bistand søknad refusjon

Arbeid + møter vedr. gangvei/kryss

Tegning planer inkl. tverrprofiler GS-kryss

Tegning tverrprofiler GS-kryss

Arbeid med refusjonssa k

ProsjekterinB oB mØter gangvei/kryss

GjennomføringsaWale med SW
Byggsøknad, byggeledelse og ansvar

Anbud på arbeider

Uforutsette kostnader - sikkerhet

Justering

Hønefoss 22.4.201 6

Jan Solberg

Tyrifjord Eiendom as ^1 loä o9lo
il àãã
¿D !(¡)or(o
( a¡o (c)
õ-
d(o
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08.04.2016

Tyri{ord Eiendom As

Fossveien 5

35IO HØNEFOSS

Att:

GS-Nerbytunet

Vi vj-ser til vedtagte spesifikasjon og har gleden av å tilby arbeidene utført
som spesifisert for

kr2774 744,85 eks. mva.

Mva kommer i tillegg med

kr 693 686,21

Vedståelsesfrist: Tilbudet er gyldig i 90 dg.

Tilbudet er gitt med følgende forbehold og forutsetninger:

Vi håper De vi1 q)øre bruk av vårt tilbud og ser frem til å høre fra dere

Med vennlig hilsen

Dokid:
1 6066392
(1 5t487-1 e)
Tilbud

Forbehold om forurensa ma øres evnt. til Lindum

MerknadPostnr



03. av poster

I utI Tts,

l9? 8ot

Lq3 q81

2,qL 33s,-

5to 6ot,-

Administrative poster:

Tilrigging og drift i hele anleggsperioden

H M S-ansvar og sikringsarbeider

Oppmåling og sluttdokumentasjon

Utførelse

Poster kan reguleres opp med maks.l5%o og

giøres opp etter oppmåling sammen med

tiltakshavers representant

Utførelse av gang- og sykkelveg

frapkt.0 og opp til kryss inkl.
overgang ved 0

Utførelse av kryss inkl. avfasing

innover Bånntjernvegen og mot
Apalvegen. Reklcverk mot 103/128

Utførelse av 2 stk. busslommer
inkl. kantstein og nødvendig
personsikring (gjerde mot 1031197

og rassikring mot fiell)

Utførelse av veg inn til 103/12 irl.kl.

avstikker inn til l03ll28

a
t
t

01.00

01.01

01.02.

01.03.

01.00

02.01.

02.02.

02.03.

02.04.

02.05

02.06

1 T+.-t T.'tcl
bud:overføres mva. rilarbeider sum eksSamlet pristil

Side 4 av 4



0.2 Pristilbud

Samlet pris på arbeider eks. mva.: Kr.
Kr* 25 o/" mvâ-:

2+
6

+ct +qY
q3 686

9ss

Timepriser:

Gravemaskin: 8 t 9so kr/time

Gravemaskin 16 t b S kr/time

Lastebil: ?65 kr/time

Grunnarbeider: kr/time

Hjelpearbeider:
q?0

kr/time

Annet utstyr spesifiseres her:

l-lo.nn', 35 krltime

lLtbo kr/time

q

Arbeidet kan utføres

öYbffðt',oru
på ......8.9.. . ... . arbeidsdager med oppsturt$.n rt)+n&Éþ

Sted
(9lra.l

org.nr.: NO 96010fti94 MVA

Dato
g 'l'?þlç,

Side 3 av 4



G l l l . tls

Fossum AS
Vælerenveien 67
3533 ryRISTRAND

Fossum AS

GS-Nerbytunet

Kapittelsummer fritt og Pliktig

Email: eivind@fossum-as.no
Fax:
Telefon: 9572 1400
www: www.fossum-as.no
Org. nr.:960168194

pn rr¡



Prosjekt G S-Nerbytunet
o
@

Side: 1 / 1

Surn avg
pliktig

Kaprttel Beskrivelse Strm avg fritt Mva

0,00 27747M,85 693 686,21

Sum eks. mva 2 774 744,95

Mva beløp 693 686,21

Sum inkl. mva 3 468 431,06

pn rrt



N ERBYTU N ET I H AU G

Gang- og sykkelveg og kryss samt ny adkomst til
gnr. 103112

.

Tiltakshaver¡
Tyriford Eiendom as

Fossveien 5

35 l0 Hønefoss

Byggeteknisk konsulent:
RingeriksHus as

Fossveien 5

3510 Hønefoss
Ttf. 915 42 470
E-post: tom@ringerikshus.no
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RI N G E RI KE KOM M TN E
Mi ljo- og arealforualtning

Knut Gullingsrucl
Bønslles

3530 RØYSE

Delegasjonssak n r. 0635/04

I
I

I
L

Dokid:
1 6066394
(15t487-1 9)
Kopi av brev

GNR.I 031242 - .,\NDERSLøKKAVIiI EN 9 - ENEBOLI G - GODKJENNI NG

f)ct viscs til sokrlad nlottatt den l4'05-2004, og til scnere innsendt tillcggsclokumentasjon. Isoknadsskjenraet er det a'gitt 150 nr2.bnrkrá..î1. Ltiil;g; blir cler å regrre nrcd bruksareat

;'li,"i,iïl T,li'jj
i I'eranclaene' Når <len ytterste metereir-trekkcs rra, si;;i.;; er bidrag på cn,

vedlagt vårt b; -ert 9'9'04 blc reviderte tcgningcr sendr til Runar slålien/Ann-Kristinutengert nled 2 u¿'ers frist til evt. å komrne nred rnerknacler. Dct er ikke innkornnretnlerknadcr,

Det er innsendf kontrolþlan for prosjektering og for utførelsc lor Jenssen og Dalen'l s¡nrcrsen'ice' Kontrotlplanene er iirnsc¡rdti'"ã rr"nyttelse av skjenraer laget i juni 2001 . Dabyggereglene lrle cndret fra 1.7.03, ble gt opp t ptaner skalinrrsendes' I spesie'e kan kont gir kriti innsendes.Kornmu¡rcn skal ikke odkjennc Vi har ionrrollplanene,og lonrtsetter a ce på som en del av foretakets systcm.
Dalen har 9'9'0- ' , , 'ist.itt Jcltssetl og Dalcn AS har skir^tct na!,n ril [{oneloss I.Ius AS som harscntral godkjenning' scl'om soknaJsskjenrâcnc u.¿r"r"n¿. ansvarsrctt er ror.rcnssen ogf)¿tlcn AS' har vi behanellet denl slik ar de regnes for å r,ærc for Hønefoss I{us AS. Í følge r,årtItrcv datcrt 9'9'04 ptanlcgges det å ben¡tc kJnmrun.n. ofinrnringskontor til il ¡rlassere[:oligen' og vi forutsctter at ansvarcl for plasscringen liggcr r¡nclcr Honcloss Hus AS.
Dc revirierte tcgnittgene aV lasade sør o-q ost viser rrår.¿urcnde og frarnticlig terreng, og 'ifortttsetter at høydcbeliggcnlteten av b¡,gningen er a"nn..t àg kan tas ut i fra clette.
I skjenract for ssknacl onr ans'arsrctt for Jcnsse¡r og Daren AS cr cret angittsanrordnerfunksjon. Den bre kuttet ut

'ccr
revisjoriav t ygg"r"gr"ne dcn 1 .7.0J.

vi har lììottatt rørleggenneldnin-e. Dennc videreseltdes til kommunens tekniskc tjenestc.
P¿I rcvidert situnsjonskart nlottatt 22-9.04 er pltsseringcn av boligcn nrålsatt slik at .crscll'ligstc hjønret skal v¿urc 4 nl fra grenscn mot sor, og ar det ostrigste rrjonret skar værc g

'rlra grenscn mot sor og 8 nr fi'a gr . Dct er illustrerl cn garasje sst for boligen, ogat garasjcn skal ktttlne bygges til grcnsen rnot øst. Der syres derv'e¿ å være sattav lilstrekkelig plass til at def evr I kunne bygges ga rasje.

.f¡lÀrr¡r'.
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På plantegningen av 2. etasje er dct ikke angitt romfunksjon. Slik vi forstår det inngår ikke

innredning av 2. etasje til annet enn evt. bodareal, i denne saken. Dersonr innredning skal

foretas, mñ revidert plantegning irmsendes. Hvis det på et senere tidspunkt skullc være aktuelt

å inn¡ede 2. etasjen, vil irrnredningen måtte behandles etter de gjeldende byggeregler pä det

tidspunktet. For tiden er slik innredning meldepiiktig eiier plan- og bygningsiovens $ 86 a.

Eiendommen ligger innenfor reguleringsplan nr. 280 for Andersløkka. Eiendommen er hus nr

23 i felt 83. Utnyttingsgraden blir ikke støne enn at det vil kunne bygges garasje. Planen ble

vedtatt 2.7.03.

Tonìta som nå søkes bebygget, ble fradelt samtidig med gnr. 103, b¡rr. 243 den I l. L02. Dette

var mulig på bakgnrnn av de komntuneplarrbestem¡nelsene som da var gjeldende. For å sørge

lor at de 2 eiendommene kunrre bebygges uten at området måtte være regulert, ble det satt

diverse betingelser for fradelingene. Disse ble siden ordnet, og Oppnrålingskontoret har

gj cnnom ført fradeli rrgene.

For gu. 103, bnr. 243 ble det 18.4,02 godkjent søknad orn bygging av enebolig. På

tilsva¡ende tidspunkt og inntil onrrådet altså ble regulert ?.7 .03 ville det tølgelig værl mulig å

godkjent søknad orn bygging av enebolig på gff. 103, bnr. 242 uten dispensasjon fra

reguleringsplanen. Men søknad ble først innsendt i mai 2004.

Vi har konferert med komrnunens tekniske deneste v/tüVestgård. Kommunen har inngått

utbyggingsavtale nred Lad og Wenner vedrørende reguleringsplanen. Teknisk tjeneste viser til
at det i sin tid blc inngått utbyggingsavtale vedrørende de 2 tomtene, og har ingen merknader

til at det blir gitt dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene.

Etter en helhetsvurdering finner vi at den giennomførte fradelingen, og det forhold at den

andre eiendommen er bebygget, repiesenterer særlige grunner for at det kan gis dispensasjon

fra den vedtatte reguleringsplanen slik at bygging på Sff. 103, bnr. 242 kan tillates uten at de

reguterte rekkefølgebestemmelsene er gjennonrført eller at det er stillet en bankgaranti for
dem- For det var opprinnelig meningen, i henhold til dagieldende komnruneplan-

bestemmelser, at det skulle kunne bygges en enebolig på hver av de 2 tonrtene uten regulering.

Det bte tatt konsekvensen av dette og sørget for tinglysning av heftelse sotn giør at de 2

eiendomnren vil måtte delta i eventuell framtid opparbeidclse av infrastnrktur, dl,s. forhold

sont er angitt i rekkefølgebestemmelsene til den vedtattc plarten. I og nreel at dette er den siste

av de 2 fradelte tomtene, anses en godkjenning av dispensasjon i denne saken ikke å ville gi

presedens i fall det søkes om bygging pÅ øvrige tomter i feltet i fiorkant av at

rekkefølgebestemmelsene er innfridd eller evt. bankgaranti er stillet'

Vedtak:

I medhold av delegert ntyndighet, j fr. komnrunens delcgasjonsreglentcnt vedtatt i

Ringerike komnrunestyre 17. desember 1992 med senere endringer, gis med hjemmel i

plan- og bygningslovens $ 7 clispensasjon fra rekkefølgebestemntelsene i
reguleringsplanens kap. 4, og søknaden godkjennes forøvrig i henhold til plan- og

bygningslovens $ 93 på følgende betingelser:
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l. Folgende foretak gis lokal godkjenning og ansvarsrett i følgende godkjenningsområder
( lunksjon, fagorrrråde og til taksklasse) :

varme & sanitær AS: PRO,KPR,UTF,KUT Sanitæranlegg og stikkledninger

Hønefoss Hus AS: All PRO, KPR, UTF og KUT som ikke varrnc og sanitær skalgjore.

2. I følge reguleringsbestenlntelsene skal dct gjøres bygningsnressige tittak for ä redusere
inntrenging av radongass.

Vcdlagt oversendcs giro for betaling av getr¡'r for saksbehan<lling: 7,5 GG, og ansv¿rrsretter: 2
GG og díspensasjon: 2 GG, totalt: I1,5 GG (Stortinget har vecltatt at I GG (grunnretrsgebyr)
lor ¿ir 2004 er kr. 845,-.).

Det fonttscttes åt det gjøres avtale nred Oppnrålingskontorct for plassering av byggverket, og
plasseringe¡l nrå værc godkjent før arbeidene igarrgsettes. Det sendes egen regning for dctte
arbeidet. I fall del ikke er Oppmålingskontoret som skal stå for plasseringen, nrå det innsendes
mpport orn lrjomenes koordillater.

Rirtgerike Interkonrnlunalc Kraftverk forlanger at det for alle nybygg blir a¡rordnet egen

.iorclelektrode sont beskytelscsjording for dc elektriskc installasjoner. Det er derfor nøclvenclig at
det i god ticl på forhfuld tas kontakt rned autorisert elektroinstallatør sonr kalr påla seg å utføre
arbeidct sarntidig lncd lundancntcringsarbeidene, Kfr. vedla-ete <Orientering til tiltakshaveo>.

Ringerìke komnlttne, teknisk tjeneste, sonl er ledrringseier, forlzurgcr at clet nrå irulsendes
rørleggentrelding. Cravearbeide for va¡rn- og avløpsledninger, nred tilslutning til offentlige
letJninger, tillater feknisk deneste ikke igangsatt før det foreligger godkjcnt rørleggermelding.

Når arbeidcltc anses ferdige, skal ansvarlig utforende skriftlig rapportere dette til konlmunen,
jFr. plan- og bygningslovens $ 98, $ 99 og SAK $ 34, og kontrollerktæring skal frcmlegges.
Gjenstår noe av arbeidene skal dctte angis. Dct kan bli aktuelt at kom¡nunen foretar
ferdigbesiktigelse/tilsyl i forkant av at ferdigattest eller midleticlig bnrkstillatelse blir t¡tskrevet.

Ingen clcler av byggverket nrå tas ibnrk fol fcrdigattcst ellcr rnidlertidig brukstillatclse forcligger

Dersotn byggearbeidet iklie er igangsatt in¡rcn 3 år etter a[ cle¡rne tillatclscn er gitt, cller innstiltes
i lengre ticl e¡rn 2 år, faller tillatelsen bort, jfr. plnn- og bygningslovens $ 9(r.

Alt arbeid skal folge plan- og bygningsloven, lorskrifter og øvrige bestenrnrelser. Derso¡n
i¡rnsendtc plancr cr i strid mccl oflentlige bestemmelscr, gjclder bestenrmelscne foran planene.

Se vedlagte oricntering onr klageadgang.

Med hilscn

q
Gumar Ìlallsteinselr

dencstelede r

l¿L-L,-\æ

Saksbehandler: Anle Hcllunr

Kopi til:
Vedlagt plartfegning og kart: Ringerike kornrnunc, Konrntunaltekniske tjenester, her
Hønefoss Hus AS, pb 3006, 3501 Høneloss
Varnre & Sanitær AS, Sondre Torg 2, 3510 Høneloss
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11. JLhl. Zøø? LI.L4 1 W.1 84 5.2/3

Hønefoss Eiendom AS

Ringerike kommuns
Att.: AmeHelluur

Telefaks: 32lL 77 13

Hønefoss, I1.06,2002
Vår ref.r 010262

Tinglysning sv erklæring på eiendommen gnr. 103, bnr. 29 o9243 í
Ringerilce.

I forbindelse med salg av oventrevute eiendotn, sä har ví aævæet for gjennomføring av

oppgjør og tingtysiag av sldøte,

I den forbi¡delse ha¡ vi besørget innhenting av erklæring fra (øper og selger som vi vil
besørge tlnglyst silnmen med skjøte nÅr vi hnr mottatt fullt oppgiør ûa $øper,

Gjenpart av undersk¡evet erklærin g,følger vedlagt,

hilsen
AS

MNEF

postbok¡ 2?9 Bc¡¡tcedra:re Tclcfo¡ 32 l8 l0 Ð tdræ¡srr: Drifrúkonþ 2230 tO l6Jg3 Orgonirorjoorar. S¡u¡rt. oicndemrocglcr

3502 HøN.EFOSS No{{¡ê To|v 4 Tslefr¡ .12 13 52 go ¡,ww,hf¡¿icndom.no Klicnrlooro 2?:lO l0 l?468 ¡íO 9?9 ??5 8tt lvfvA øivitd A. T¡ndbcfß



11 . JI"JN. Zøø2 t7' t4 HOENEFOSS ËIENDOI'Î 3?I35N

begge i Ringerike konunune.

Hørefoss, I 2002

Erklæring/heftelse

gtt gnr. 103, bnr. 243 er følgende erklæring/avtale inngått'

og avløpsleduinger liggcndc over bor. 29'

Nåværende og fremtidlg eisr av bw,243 delta økonomisk i

forbindelse med framtiõig oppubeidelse eventuell fiemtidig

regulering i omrÂdet beskrevet ved betegnelse

243 vtlbli tillatt tatt i bruk, uÀ det sørggs for at det blir tilstekkelig

lik at brannvanrudek¡ingen til fr edsstil I er forslcf ifr eues lcrav'

Denne erklæringon skal bli tioglyst pâ eiondommoûe gil. 103, bru, 29 og gnr' 103, bru' 243

N R.1 B4 S.3/3

8
Hjemmelshaver
Pcr Erik Weu¡er- M

Uletger',

Ny eier av gû. 03, bnr. 243

Rune Slålien og Ann-Kristin Uûengen
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Detaljer, d¡verse

TILTAKSHAVER: Tyriûord Eiendom as

Målestokk 1:20 og 1:10 - A4

GNR. ...... BNR. ........i RINGERI KE KOM MUNE Tegnet av: TJ

l l ¡ 1 r
GOÞXtt{t ¡oÞ

Ri n geri ksH u s AS
Dato: 10.3.2016

BYGGEPLASS: Ringkollveien/Bånntjomvegen
Tegning nr.:08

Rev.nr.:
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Nåvær'encle og framtidig eier av gn¡.. 103, bru.. 29
inn i de forpliktelser som nåværende og framtidig
Ringerike kommune i forbindelse med et eventuãlt grunneiertilskudd til opparbeidelse av
teknisk infì'astruktur j fr. e'klæring /heft else darcrt oeoezooz.

P^t: T.1 -i^len
blir tinglvst som treftelse på eiendommen gnr. 103, bnr, 29 i Ringerike

KOmmune.

Hønefoss ?a02

Hjemmelshaver gnr. 103, bnr 9
Pel Eril< Wenner

Dokid:
1 6066396
(1 5/487_1 s)
Avtale
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TI r\JI LYST

I ,ì iüí.i âût?

,i;i.ii;i ii;i,,i: iiii(ìl¡_: ll.
i);:. .íi- ¡r'.i,lii Vó 1 b

Doknr: 4û18 li:rgyst 16 07 2001 Emb l?3
SÎATEI.IS KARTVER( -AST EJENDOÈII

Nåværende og liamtidig eier av gnr. I 03, bn¡. 29 i Ringerike kommune fiorplikter seg til å tre
inn i de f,orpliktel.ser som når,ærende og framtidig eier ãv gnr. 1 03, bw. Zai har ovenfor
Ringerike kommune i forbindelse mecl et eventuelt grunneierri¡stii¿d til opparbeidelse av
teknisk intiastruktur jfr. erklæring /heftelse daterr oãoozooz.

Denne avtalen blir tinglyst som heftelse på eiendorrunen gff. 1 03, bnr. 29 i Ringerike
kommune.

Hønefoss 2002

¿ ú

Hjemmelshaver gnr. 1 03, bnr. 29
Per Erik Wenner
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Andersløkkeveien 12

3514 Hønefoss

As, 2016-04-25

Vår ref: 605243-0 t-01

VARSEL OM REFUSJON - PRIVAT REFUSSJONSSAK ETTER PLAN-
OG BYGNINGSLOVENS KAP. 18.

Gjelder: Tyriford Eiendom AS- Nerbytunet-Nøklebybakken-Andersløkka
Refusjon

I følge Plan- og bygningsloven kan den som bygger offentlig veg, godkjent hovedledn¡ng for
vann- og avløpsvann, felles avkjørsel eller annet felles areal for flere eiendommer, kreve å få
deler av utgiftene refundert av de e¡endommene som kan knyttes til anlegget

Ringerike kommune vedtok detaljregulering av Nerbytunet i kommunestyremøle 10 122015
Det følger av vedtaket at utbygger må opparbeide infrastruktur knyttet t¡l busstopp og gang- og

sykkelvei langs Ringkollveien før utbygging av boliger kan ¡gangsettes.

Refus¡onsenheten

Det retusjonsberettigede anlegget er vist på vedlagte kart, vedlegg I

Det skal bygges gang- og sykkelvei langs Ringkollveien, fra avkjøringen til Havna-Hemskogen
til Bånntjemveien. Etableringen av gang/sykkelve¡ sanerer eksisterende adkomst til gnr. I 03

bnr. 1 2 slik at omlegging av adkomst til gnr. I 03 bnr. I 2 er del av arbeidet med
gang/sykkelveien. I tillegg skal det anlegges to opphøyde bussholdeplasser i Ringkollveien og

krysset mellom Bånntjernveien og Ringkollveien omlegges. Dette er regulert på reguleringsplan

for 378 Nerbytunet

Uto¡fter som det kreves refusion for
Det kreves refusjon for samtlige kostnader som er nødvendige for å gjennomføre tiltaket I

refusjonsbudsjetteupriskalkylen er alle kjente kostnader knyttet til gjennomføring av tiltaket tatt
med og fordelt på refusjonsenhetene, se vedlegg 7

RefusionsoliKioe arealer
De refusjonspl¡ktige arealene l¡gger ¡nnenfor reguleringsplanene 378 Nerbytunet, 280

Andersløkka og pågående reguleringsplan 373 for Nøklebybakken (nå endret til Apalbakken).
De enkelte e¡endommene og deres antatte utnyttelse fremgår av vedleggene 1 0-1 2

I følge Plan og bygningslovens Sl8-6 er eksisterende bebyggede e¡endommer refusjonspliktige
dersom eksisterende bebyggelse utgjør mindre enn 2/3 av tillatt utnytt¡ng. Til orientering forfaller

ikke refusjonsbeløpet for bebygd eiendom før deling eller bygging blir gjennomført.

Refusjonsbeløpet indeksreguleres frem til forfall.

Eiendommene som er regulert på plan 280 Andersløkka er refusjonspl¡ktige fordi disse ikke kan
bygges ut før busstopp og gang- og sykkelvei langs Ringkollveien er opparbeidet, jfr.

reguleringsbestemmelsenes rekkefølgebestemmelser SS 5 og 6. Det samme kravet vil bli taü
inn i bestemmelsene for plan 373 Nøklebybakken (under regulering)

To av eiendommene utskilt fra gnr 103 gnr 29 er bebygget, men refusjonspliktige da
tomtedeling/utbygging skjedde med dispensasjon fra opparbeidelseskravet med tinglyste
heftelser på eiendommene om økonom¡sk deltakelse ¡fremtidig opparbeidelse av infrastruktur

' :.1: ti,:

i¡i

. ttt

i¡'

-;: t:

¡1C

t:: s:

lllustrasjon som víser reguleingsplarene ¡ onrà&t, kilde: Kan Ringeike kommune

Fordelino av kostnader mellom de refusionsolikt¡oe

Kostnadene er fordelt etter hovedregelen ¡ Plan- og bygningslovens S I 8-7. Det vil si at
halvdelen av tiltakets kostnad fordeles etter tomteareal og den andre halvdelen etter t¡llatt

utnyttelse på den enkelte e¡endom med fradrag av påstående bebyggelse. Beregnet fordeling
av kostnadene er fremstilt i vedlegg I 3.

For gnr. 103 bnr. 242 foreligger det en tinglyst avtale om at nåværende og framtidig eier av gnr

103 bnr. 29 forpl¡kter seg til å overta forpliktelsene ovenfor R¡ngerike kommune ved

opparbeidelse av infrastruktur.

373 Nøklebybakken

Under regulering

280 Andersløkka

Vedtatt

02.07.2003

ì: I 1C.: :l

Ny gangJsykkelvei

378 Nerbytunet

Vedtatt
10.12 2015

Asplan ViakAS- lvoefreren 5, 1430 As

Org nr910 209 205 Asplan ViakAS - NloeryeÌen 5, 1¿30 As

Org nr 910 209 205



For gnr. 103 bnr 243 forel¡gger det en tinglyst hefrelse om at nåværende og framtidig eier

pliKer å delta i fremt¡dig opparbeidelse av teknisk ¡nÍastruktur.

Vi har vurdert det slik at gnr. 103 bff.242 og 243 skal delta på l¡k linje med ubebygde

eiendommer Det er opp til R¡ngerike kommune å avgjøre fordel¡ngen ved behandl¡ng av

refusjonssaken. Dersom kommunens wrdering medfører at forslag til fordeling øker med mer

enn 15% for noen eiendom vil berørte grunneiere få fordelingsforslaget til ny uttalelse

Uttalelse til refusionsvarsel

I følge Plan- og bygningslovens Sl8-8 skal planer, budsjewkalkyler og forslag til fordeling av

kostnader oversendes de berørte til uttalelse. Vi ber om at eventuell uttalelse sendes

undertegnede, evt. på e-post innen 23.05.2016.

Fremdrift
Tyrifiord E¡endom as v¡l søke kommunen om å få igangsette arbe¡dene før vedtak om refusjon

er fattet sl¡k at anlegget kan igangsettes våren 201 6 parallelt med kommunens

refusjonsbehandling Det vil bli sendt egne nabovarsler ¡ hht plan- og bygningsloven for tiltakene

etter hvert som de skal igangsettes.

Vennlig hilsen
Asplan Viak AS

Jannicken Throndsen
ArkitekUplanlegger
Tlf: 91546955

Adresse for uttalelser:
Asplan Viak AS, Moerve¡en 5, l43o As, eller
Jannicken. Throndsen@asplanviak. no

Asplen VlakAS- MoeileÌen 5, 1430,Âs

Vedlegg:

Kopi:

1 . Vedtatt reguleringsplan for 280 Andersløkka
2. Vedtatt reguleringsplan for378 Nerbfunet
3. Varsel om oppstart regulering for 373 Nøklebybakken (Apalbakken)

4. Vedtattereguleringsbestemmelserfor2S0Andersløkka
5. Vedtattereguleringsbestemmelserfor3TSNerbytunet
6. Referat fra møte etter varsel om oppstart regulering 373 Nøklebybakken

7. Retusjonsbudsjetukalkyle
8. Pñstilbud entreprisekostnader
9 Kartoverderefusjonsberettigedet¡ltaken€/refusjonsenheten
1 0. Kart som viser de refusjonspliktige eiendommene, plan 280 Andersløkka

1 1 Kart som viser de refusjonspliK¡ge eiendommene, plan 378 Nerbytunet

1 2. Kart som viserde retusjonspl¡kt¡ge eiendommene, plan 373 Nøklebybakken

1 3. Forslag til fordeling av retusjonskostnader
1 4. Vedtak om d¡spensasjon med bet¡ngelser gnr 10? bfi.242
1 5. Erklæring om bidrag til fremt¡d¡g infrastruktur t¡nglyst på gnr. 103 bnr 243

1 6 Overs¡ Ksplan vei
1 7. Tvenprof¡lergang-sykkelvei0-F
'1 8. Tvenprofilergang-sykkelveiG-M
1 9. Tvenprof¡lergang-sykkelveiN-T1
20. Tverprof¡ler kryss og Bånntjemveien T2-X
21 . Tvenprofiler omlagt adkomst til gnr. 103 bnr 12

22- Normalprofilerbussholdeplass
23. Detaljer utførelse

Kluge Advokater AS v/ lngrid Skaanes Sørensen
TyriÍord Eiendom AS v/ Jan Solberg
Ringer¡ke kommune, avdeling for miljø og arealforvaltning.

Org n1910 209 205

Asplân VekAS- lvoerueien 5, 1430 Às

Org nr 910 209 205
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Carol¡ne Hvitmyhr

Andersløkkeveien 23

3514 Hønefoss

As, 2016-04-25

Vår ref: 605243-01-01

VAR SE L O M R E F U S JON - P RI VAT R E F U S S JO N S S AK E TTE R P LAN-
O G B YG NI N GS L OVE N S KAP. 18.

Gjelder: Tyriford Eiendom AS- Nerbytunet-Nøklebybakken-Andersløkka
Retusjon

I følge Plan- og bygn¡ngsloven kan den som bygger ofientlig veg, godkjent hovedledning for
vann- og avløpsvann, felles avkjørsel eller annet felles areal for flere eiendommer, kreve å få
deler av utgiftene refundert av de eiendommene som kan knyttes t¡l anlegget.

Ringerike kommune vedtok detaljregulering av Nerbytunet i kommunestyremøle 10 122015
Det følger av vedtaket at utbygger må opparbeide infrastruktur knyttet t¡l busstopp og gang- og
sykkelvei langs Ringkollveien før utbygging av boliger kan igangsettes.

Refusionsenheten

Det refusjonsberettigede anlegget er vist på vedlagte kart, vedlegg 9.

Det skal bygges gang- og sykkelvei langs Ringkollveien, fra avkjøringen til Havna-Hemskogen
til Bånntjemveien. Etableringen av gang/sykkelve¡ sanerer eksisterende adkomst til gnr 1 03
bnr. l2 sl¡k at omlegging av adkomst til gnr. 103 bnr. 12 er del av arbeidet med
gang/sykkelveien. I tillegg skal det anlegges to opphøyde bussholdeplasser i Ringkollveien og
krysset mellom Bånntjemveien og Ringkollve¡en omlegges. Dette er regulert på reguleringsplan
for 378 Nerbytunet.

Utoifter som det kreves refus¡on for
Det kreves refusjon for samtlige kostnader som er nødvendige for å gjennomføre t¡ltaket. I

refusjonsbudsjetteupriskalkylen er alle kjente kostnader knyttet til gjennomføring av tiltaket tatt
med og fordelt på refusjonsenhetene, se vedlegg 7.

Ref usionsolikt¡oe arealer
De refusjonspliktige arealene l¡gger innenfor reguleringsplanene 378 Nerbytunet, 280
Andersløkka og pågående reguleringsplan 373 for Nøklebybakken (nå endret t¡l Apalbakken).
De enkelte eiendommene og deres antatte utnyttelse fremgår av vedleggene 10-12.

I følge Plan og bygningslovens S18-6 er eks¡sterende bebyggede eiendommer refusjonsplikt¡ge
dersom eks¡sterende bebyggelse utgjør mindre enn 2/3 av tillatt utnytting. T¡l orientering forfaller

ikke refusjonsbeløpet for bebygd eiendom før del¡ng eller bygging blir gjennomført
Refusjonsbeløpet indeksreguleres frem til forfall

Eiendommene som er regulert på plan 280 Andersløkka er refusjonspl¡ktige ford¡ d¡sse ¡kke kan
bygges ut før busstopp og gang- og sykketvei langs Ringkollveien er opparbeidet, jfr.
reguleringsbestemmelsenes rekkefølgebestemmelser SS 5 og 6. Det samme kravet vil bli tatt
¡nn i bestemmelsene for plan 373 Nøklebybakken (under reguler¡ng).

To av eiendommene utskilt fra gnr 103 gnr 29 er bebygget, men refusjonspliktige da
tomtedeling/utbygging skjedde med dispensasjon fra opparbeidelseskravet med tinglyste
heftelser på eiendommene om økonomisk deltakelse ¡fremt¡dig opparbeidelse av infrastruktur

--: I t:!-r

1È.1 i

illr'r
r. :'

illustrasþn æn v¡ær Êguleingsdanene ¡omédet, k¡lde: Kaft Ringedke konmune

Fordelino av kostnader mellom de refusionspl¡ktioe
Kostnadene er fordelt etter hovedregelen i Plan- og bygningslovens S 1 8-7. Det vil si at
halvdelen av t¡ltakets kostnad fordeles etter tomteareal og den andre halvdelen etter tillatt
utnyttelse på den enkelte e¡endom med fradrag av påstående bebyggelse. Beregnet fordeling
av kostnadene er fremstilt i vedlegg 13.

For gnr 103 bfi.242forcligger det en tinglyst avtale om at nåværende og framtid¡g eier av gnr
103 bnr. 29 forplikter seg t¡l å overta forpliktelsene ovenfor Ringerike kommune ved
opparbeidelse av infrastruktur.
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For gnr. 103 bnr. 243 foreligger det en tinglyst heftelse om at nåværende og framt¡dig eier

plikter å delta i fremtidig opparbeidelse av teknisk infrastruktur.

V¡ har wrdert det slik at gnr. 'lo3 bñ.242 og 243 skal delta på lik linje med ubebygde

eiendommer Det er opp til Ringerike kommune å avgjøre fordelingen ved behandl¡ng av

refusjonssaken. Dersom kommunens wrdering medfører at forslag til fordeling øker med mer

enn 15% for noen eiendom vil berørte grunneiere få fordelingsforslaget til ny uttalelse

Uttalelse til refusionsvarsel

I følge Ptan- og bygningslovens $l 8-8 skal planer, budsjetvkalkyler og forslag til fordeling av

kostnader oversendes de berørte til uttalelse. v¡ ber om at eventuell uttalelse sendes

undertegnede, evl på e-post innen 23.05.2016.

Fremdrift

Tyri¡ord E¡endom as vil søke kommunen om å få ¡gangsette arbeidene før vedtak om refusjon

er fattet slik at anlegget kan igangsettes våren 201 6 parallelt med kommunens

refusjonsbehandting Det v¡l bl¡ sendt egne nabovarsler i hht plan- og bygningsloven for tiltakene

etter hvert som de skal igangsettes.

Vennlig hilsen
Asplan Viak AS

Jannicken Throndsen
Arkitekuplanlegger
Tlf: 91546955

Adresse for uttalelser:
Asplan V¡ak AS, Moerveien 5, 1430 As, eller
Jannicken. ThrondsenGÙasolanviak. no

Vedlegg:

Kopi:

1.

2.
3.
4.
5.
Þ-

7.
ö.
9.
10.
't1.
12.
13.
'14

15
1ô.
17.
18.
'19

20.
21.
22.
23.

Vedtatt reguleringsplan for 280 Andersløkka
Vedtatt reguleringsplan for 378 Nerbytunet
Varsel om oppstart regulering for 373 Nøklebybakken (Apalbakken)

Vedtatte reguleringsbeslemmelser for 280 Andersløkka
Vedtatte reguleringsbestemmelser for 378 Nerbytunet

Referat fia møte etter varsel om oPPstart regulering 373 Nøklebybakken

Retusjonsbudsjewkalkyle
Pristilbud entreprisekostnader
Kart over de refusionsberett¡gede
Kart som viser de refusjonsplildige eiendommene, plan 280 Andersløkka

Kart som v¡ser de refusjonspliK¡ge eiendommene, plan 378 Nefbytunet

Kart som viser de retusjonspliktige eiendommene, plan 373 Nøklebybakken

Forslag t¡l fordeling av refusjonskostnader
Vedtak om dispensasjon med bel¡ngelser gnr. 103 bfi . 242
Erklæring om b¡drag til fremtidig infrastruKur tinglyst på gnr. 103 bnr- 243.

Overs¡ Ksplan ve¡
Tvenprofi ler gang-sykkelvei 0-F
Tverprofi ler gang-sykkelve¡ G-M
Tvenprofi ler gang-sykkelvei N-T1

Tvenprof¡ler kryss og Bånntjemveien Tz-X
Tvenprof¡ler omlagt adkomst til gnr 1 03 bnr. 1 2.

Normalprofiler bussholdePlass
Detaljer utførelse

Kluge Advokater AS v/ lngrid Skaanes Sørensen
Tyriliord Eiendom AS v/ Jan Solberg
Ringerike kommune, avdel¡ng for miljø og arealforvaltn¡ng.
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sPlon viok

Dan Gaute Aspen

Andersløkkeveien 2l

3514 Hønefoss

As, 2016-04-25

Vår ref: 605243-01-01

VAR SE L O M R E F U S JON _ P RI VAT R E F U S S JO N S S AK E TTE R PI. AN-
OG B YG NI N GS L OVE N S KAP. 18.

Gjelder: Tyriford Eiendom AS- Nerbytunet-Nøklebybakken-Andersløkka
Refusjon

I følge Plan- og bygningsloven kan den som bygger ofientlig veg, godkjent hovedledn¡ng for
vann- og avløpsvann, felles avkjørsel eller annet felles areal for flere eiendommer, kreve å få
deler av utgiftene refundert av de eiendommene som kan knyttes til anlegget

Ringerike kommune vedtok detaljregulering av Nerbytunet i kommunestyremøle 10 122015
Det følger av vedtaket at utbygger må opparbeide infrastruktur knyttet til busstopp og gang- og
sykkelve¡ langs R¡ngkollveien før utbygging av boliger kan igangsettes.

Refusionsenheten
Det refusjonsberettigede anlegget er vist på vedlagte kart, vedlegg 9.

Det skal bygges gang- og sykkelvei langs Ringkollve¡en, fra avkjøringen til Havna-Hemskogen
til Bånntjernveien. Etableringen av gang/sykkelvei sanerer eks¡sterende adkomst til gnr. 1 O3

bnr 12 slik at omlegg¡ng av adkomst til gnr. 103 bnr 12 er del av arbeidet med
gang/sykkelveien. I tìllegg skal det anlegges to opphøyde bussholdeplasser i Ringkollveien og
krysset mellom Bånntjernveien og R¡ngkollveien omlegges. Dette er regulert på reguleringsplan
for 378 Nerbytunet

Uto¡fter som det kreves refusion for
Det kreves refusjon for samtlige kostnader som er nødvendige for å gjennomføre tiltaket I

refusjonsbudsjettevpriskalkylen er alle kjente kostnader knyttet til gjennomføring av tiltaket tatt
med og fordelt på refusjonsenhetene, se vedlegg 7.

Refusionsol¡ktioe arealer
De refusjonspliktige arealene ligger innenfor reguleringsplanene 378 Nerbytunet, 280
Andersløkka og pågående reguleringsplan 373 for Nøklebybakken (nå endret til Apalbakken)
De enkelte eiendommene og deres antatte utnyttelse fremgår av vedfeggene 10-12.

I følge Plan og bygningslovens S'18-6 er eks¡sterende bebyggede eiendommer refusjonspliKige
dersom eksisterende bebyggelse utgjør mindre enn 2/3 av t¡llatt utnytting. Til orientering forfaller

ikke retusjonsbeløpet for bebygd eiendom før deling eller bygg¡ng blir gjennomført.
Refusjonsbeløpet ¡ndeksreguleres frem til forfall.

E¡endommene som er regulert på plan 280 Andersløkka er refusjonspl¡ktige fordi disse ¡kke kan
bygges ut før busstopp og gang- og sykkelvei langs Ringkollve¡en er opparbe¡det, jfr.
reguleringsbestemmelsenes rekkefølgebestemmelser SS 5 og 6. Det samme kravet vil bli tatt
¡nn i bestemmelsene for plan 373 Nøklebybakken (under regulering)

To av eiendommene utskilt fra gnr 103 gnr. 29 er bebygget, men refusjonspliktige da
tomtedeling/utbygg¡ng skjedde med dispensasjon fra opparbeidelseskravet med tinglyste
heftelser på eiendommene om økonom¡sk deltakelse ifremtidig opparbeidelse av infrastruktur.

:: :i
¡ß

::: l:
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lllustrasjon som víser rcguledngsplanene ¡ omÉdet, kilde: Kaft Ringeil<e kommune

Fordelino av kostnader mellom de refus¡onsoliktioe

Kostnadene er fordelt etter hovedregelen i Plan- og bygningslovens S I 8-7. Det vil si at
halvdelen av tiltakets kostnad fordeles etter tomteareal og den andre halvdelen etter t¡llatt
utnyttelse på den enkelte eiendom med fradrag av påstående bebyggelse Beregnet fordeling
av kostnadene er fremstilt i vedlegg 13

For gnr. 103 bnr. 242 foreligger det en t¡nglyst avtale om at nåværende og framtidig eier av gnr
103 bnr 29 forpl¡kter seg til å overta forpl¡ktelsene ovenfor R¡ngerike kommune ved
opparbeidelse av infrastruktur
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For gnr 103 bnr 243 foreligger det en tinglyst heftelse om at nåværende og framtidig eier

pliKer å delta ¡ fremtidig opparbe¡delse av teknisk ¡nfrastruktur

Vi har vurdert det slik at gnr. 1o3 bfi 242 q 243 skal delta på lik linje med ubebygde

e¡endommer. Det er opp til Ringerike kommune å avgjøre fordelingen ved behandling av

refusjonssaken. Dersom kommunenS vurdering medfører at forslag til fordel¡ng øker med mer

enn 15olo for noen eiendom v¡l berørte grunneiere få fordelingsforslaget til ny uttalelse'

Uttalelse t¡l refu sionsvarsel
I følge Plan- og bygningslovens $1 8€ skal planer, budsjetvkalkyler og forslag til fordeling av

kostnader oversendes de berørte t¡l uttalelse Vi ber om at eventuell uttalelse sendes

undertegnede, evt på e-post innen 23.05.2016

Fremdrift
Tyriford Eiendom as v¡l søke kommunen om å få igangsette arbeidene før vedtak om refusjon

er fattet slik at anlegget kan ¡gangsettes våren 201 ô parallelt med kommunens

refusjonsbehandling. Det v¡l bli sendt egne nabovarsler i hht plan- og bygningsloven for tiltakene

etter hvert som de skal igangsettes.

Vennl¡g h¡lsen
Asplan Viak AS

Jannicken Throndsen
Ark¡tekVplanlegger
Ttf 915469s5

Adresse for uttalelser:
Asplan Viak AS, Moerveien 5, l€0 As, eller
Jannicken. Throndsen@asDlanviak. no

Æplan MakAS - Moeryeien 5, 1430 As

Vedlegg:

Kopi: KlugeAdvokaterAS v/ lngrid Skaanes Sørensen
Tyriford E¡endom AS v/ Jan Solberg
Ringer¡ke kommune, avdeling for mlljø og arealforvaltning

Asplan VekAS - lioeneien 5, 1430 Às

org nr 9'10 209 205

1 Vedtatt reguleringsplan for 280 Andersløkka
2. Vedtatt reguleringsplan for378 Nerbytunet
3 Varsel om oppstart regulering for 373 Nøklebybakken (Apalbakken)

4. Vedtattereguleringsbestemmelserfor2S0Andersløkka
5. Vedtattereguleringsbestemmelserfor3TSNerbytunet
6. Referat fra møte etter varsel om oppstart regulering 373 Nøklebybakken

7. Refusjonsbudsjewkalkyle
I Pristilbud entreprisekoshader
9. Kartoverderefusjonsberettigedetiltakene/refusjonsenheten
1 0. Kart som viser de refusjonspl¡ K¡ge eiendommene, plan 280 Andersløkka
'1 1 Kart som v¡ser de refusjonspliKige eiendommene, plan 378 Nerbytunet

1 2 Kart som viser de retusjonspllktige e¡endommene, plan 373 Nøklebybakken

1 3 Forsleg til fordeling av refusjonskostnader
1 4. Vedtak om dispensasjon med bet¡ngelser gnr. 1 O3 bnr. 242.

1 5. Erklær¡ng om b¡drag til fremt¡d¡g infrastrukturt¡nglyst på gnr. 103 bnr. 243.

1 6. OversiKsplan vei
1 7 Tverprofiler gang-sykkelvei GF
1 8 Tverprof¡lergang-sykkelveiG-M
1 9. Tverprofilergang-sykkelveiN-T1
20. Tvenprof¡ler kryss og Bånntjemveien Tz-X
2'1 . Tvenprof¡leromlagtadkomltilgnr.103bnr 12.

22 Normalprof¡ler bussholdeplass
23 Detaljer utførelse

4

Org nr910 209 205



splon viok

Lars Brentebråten

Andersløkkeveien 21

3514 Hønefoss

As, 2016-04-25

Vår ref: 605243-01-0'f

VARSEL OM REFUSJON - PRIVAT REFUSSJONSSAK ETTER PLAN-
OG BYGNINGSLOVENS KAP. 18.

Gjelder: Tyriford Eiendom AS- Nerbytunet-Nøklebybakken-Andersløkka
Refusjon

I følge Plan- og bygningsloven kan den som bygger offentlig veg, godkjent hovedledning for
vann- og avløpsvann, felles avkjørsel eller annet felles areal for flere eiendommer, kreve å få
deler av utg¡tene refundert av de e¡endommene som kan knyttes til anlegget.

Ringerike kommune vedtok detaljregulering av Nerbytunet ¡ kommunestyremøle 10.12.2015.
Oet følger av vedtaket at utbygger må opparbeide infrastruktur knyttet til busstopp og gang- og
sykkelvei langs Ringkollve¡en før utbygging av boliger kan igangsettes

Refusionsenheten

Det refusjonsberettigede anlegget er vist på vedlagte kart, vedlegg 9.

Det skal bygges gang- og sykkelvei langs Ringkollve¡en, fra avkjøringen til Havna-Hemskogen
til Bånntjernve¡en. Etableringen av gang/sykkelvei sânerer eks¡sterende adkomst til gnr. 1 O3

bnr 12 slik at omlegg¡ng av adkomst til gnr. 103 bfi 12 er del av arbeidet med
gang/sykkelveien I tillegg skal det anlegges to opphøyde bussholdeplasser i Ringkotlve¡en og
krysset mellom Bånntjernveien og Ringkollveien omlegges Dette er regulert på reguleringsplan
for 378 Nerbytunet

Utoifter som det kreves refusion for
Det kreves refusjon for samtlige kostnader som er nødvendige for å gjennomføre tiltaket. I

refusjonsbudsjettevpriskalkylen er alle kjente kostnader knyttet til gjennomføring av tiltaket tatt
med og fordelt på refusjonsenhetene, se vedlegg 7.

Refusionsoliktioe arealer
De refusjonspl¡ktige arealene ligger ¡nnenfor reguleringsplanene 378 Nerbytunet, 280
Andersløkka og pågående reguleringsplan 373 for Nøklebybakken (nå endret til Apalbakken)
De enkelte eiendommene og deres antatte utnyttelse fremgår av vedleggene 10-12

I følge Plan og bygningslovens Sl8-6 er eks¡sterende bebyggede e¡endommer refusjonspliKige
dersom eksisterende bebyggelse utgjør mindre enn 2y3 av tillatt utnytting. Til orientering forfaller

ikke refusjonsbeløpet for bebygd eiendom før del¡ng eller bygging blir gjennomført.
Refusjonsbeløpet indeksreguleres frem til forfall

Elendommene som er regulert på plan 280 Andersløkka er refusjonspliktige fordl disse ¡kke kan
bygges ut før busstopp og gang- og sykkelvei langs Ringkollveien er opparbeidet, jfr.
reguleringsbestemmelsenes rekkefølgebestemmelser $$ 5 og 6 Det samme kravet vil bli tatt
inn ¡ bestemmelsene for plan 373 Nøklebybakken (under regulering).

To av eiendommene utskilt fra gnr. 103 gnr. 29 er bebygget, men refusjonspliktige da
tomtedeling/utbygging skjedde med d¡spensasjon fra opparbe¡delseskravet med t¡nglyste
heftelser på eiendommene om økonomisk deltakelse ifremtid¡g opparbeidelse av infrastruktur.

' :i,ì

'.t¡¡

lllustrasjon æm v¡ser reguledngsplanene ¡ omràdet, kilde: Kaft Ringeike kommune

Fordelino av kostnader mellom de refusionsoliKiqe
Kostnadene er fordelt etter hovedregelen i Plan- og bygningslovens S 18-7. Det vil si at
halvdelen av tiltakets kostnad fordeles etter tomteareal og den andre halvdelen efter tillatt
utnyttelse på den enkelte eiendom med fradrag av påstående bebyggelse Beregnet fordeling
av kostnadene er fremstilt i vedlegg 13

For gnr. 103 bnr 242 foreligger det en t¡nglyst avtale om at nåværende og framtidig eier av gnr
103 bnr. 29 forplikter seg til å overta forpliktelsene ovenfor Ringerike kommune ved

opparbeidelse av infrastruktur

373 Nøklebybakken

Under regulering

280 Andersløkka

Vedtatt

0207.2003

Ny gangJsykkelve¡

378 Nerbytunet

Vedtatt
10.12.20't5

Æplan ViakAS - Moevejen 5, 1430 As

Ors nr910 209 205 Asplan ViakAS - Moerue e¡ 5, 1430 ft
Org nr 910 209 205



For gnr. 103 bnr. 243 foreligger det en t¡nglyst heftelse om at nåværende og framt¡dig eier

plikter å delta i fremt¡dig opparbeidelse av teknisk ¡nfrastruktur.

Vi har vurdert det slik at gnr. 103 brr.242 og 243 skal delta på lik linje med ubebygde

eiendommer. Det er opp til Ringerike kommune å avgjøre fordelingen ved behandling av

refusjonssaken. Dersom kommunens vurdering medfører at forslag til fordeling øker med mer

enn 15% for noen e¡endom v¡l berørte grunneiere få fordelingsforslaget t¡l ny uttalelse.

Uttalelse til refus¡onsvarsel

I følge Plan- og bygningslovens s18-8 skal planer, budsjett/kalkyler og forslag til fordeling av

kostnader oversendes de berørte t¡l uttalelse V¡ ber om at eventuell uttalelse sendes

undertegnede, evt på epost innen 23.05.2016.

Fremdrift
Tyriford Eiendom as vil søke kommunen om å få igangsette arbeidene før vedtak om refusjon

er fattet slik at anlegget kan igangsettes våren 201 6 parallelt med kommunens

refusjonsbehandling Det vil bli sendt egne nabovarsler i hht plan- og bygningsloven for tiltakene

etter hvert som de skal igangsettes.

Vennlig hilsen
Asplan Viak AS

Jannicken Throndsen
Ark¡tekvplanlegger
Tlf: 91546955

Adresse for uttalelser:
Asplan Viak AS, Moerveien 5, 1430 As, eller
Jannicken. Throndsen@asolanviak. no

Vedlegg:

Kopi:

kplan ViakAs - Moerueien 5, 1430 As

1 . Vedtatt rêguleringsPlan for 280 Andersløkka
2. Vedtatt reguleringsPlan for 378 Neròytunet

3. Varsel om oppstaf regulering for 373 Nøklebybakken (Apalbakken)

4. Vedtattereguleringsbestemmelserfor2S0Andersløkka
5. Vedtâttereguleringsbestemmelserfor3TSNerbytunet
6. Referat fra møle etter varsel om oppstart regulering 373 Nøklebybakken

7. Retusjonsbudsjetukalkyle
I Prislilbud entreprisekostnader
I Kartoverderefusjonsberett¡gedet¡ltakene/refusjonsenheten
1 0. Kart som viser de retusjonspliKige eiendommene, plan 280 Andercløkka

11 - Kart som viser de refusjonspliKige e¡endommene, plan 378 Nerbytunet

1 2 Kart som v¡ser de retusjonsplikt¡ge eiendommene, plan 373 Nøklebybakken

1 3 Forslag t¡l fordel¡ng av refusjonskostnader
1 4. Vedtak om dispensasjon med betingelser gnr '103 bn¡.242-
1 5. Erklæring om b¡drag Ül fremtidig infrastrukturt¡nglyst på gnr. 103 bnr 243.

1 6. OversiKsplan vei
1 7. Tverprofilergang-sykkelve¡0-F
1 8 Tverprof¡lergang-sykkelve¡ G-M
1 9. Tvenprof¡lergang-sykkelve¡ N-Tl
20. Tvenprofler kryss og Bånntjemveien T2-X
2'1 . Tvenprof¡ler omlagt adkomst t¡l gnr. 103 bnr 12.

22. Normalprofiler bussholdeplass
23. DetaÜerutførelse

Kluge Advokater AS v/ lngrid Skaanes Sørensen
Tyriliord Eiendom AS v/ Jan Solberg
Ringerike kommune, avdeling for miljø og arealforvaltning
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splon viok

Liv El¡sabeth Wenner

Andersløkkeveien 1

3514 Hønefoss

As, 2016-04-25

Vår ref: 60524901-0'l

VARSEL OM REFUSJON - PRIVAT REFUSSJONSSAK ETTER PLAN-
OG BYGNINGSLOVENS KAP. 18.

Gjelder: Tyriford Eiendom AS- Nerbytunet-Nøklebybakken-Andersløkka
Refusjon

I følge Plan- og bygningsloven kan den som bygger offentlig veg, godkjent hovedtedning for
vann- og avløpsvann, felles avkjørsel eller annet felles areal for flere eiendommer, kreve å få
deler av utgiftene refundert av de eiendommene som kan knyttes t¡l anlegget.

Ringerike kommune vedtok detaljregulering av Nerbytunet i kommunestyremøte 10 122015
Det følger av vedtaket at utbygger må opparbeide infrastruktur knyttet til busstopp og gang- og
sykkelvei langs Ringkollveien før utbygging av bol¡ger kan ¡gangsettes.

Refusionsenheten

Det refusjonsberettigede anlegget er vist på vedlagte kart, vedlegg g

Det skal bygges gang- og sykkelvei langs R¡ngkollveien, fra avkjøringen til Havna-Hemskogen

til Bånntjemveien. Etableringen avgangisykkelvei sanerereksisterende adkomstt¡l gnr l03
bnr l2 slik at omlegging av adkomst til gnr. 103 bnr. 12 er del av arbeidet med
gangisykkelveien. I tillegg skal det anlegges to opphøyde bussholdeplasser i Ringkollveien og
krysset mellom Bånntjemve¡en og Ringkollveien omlegges Dette er regulert på reguleringsplan
for 378 Nerbytunet.

Utoifter som det kreves refusion for
Det kreves refusjon for samtlige kostnader som er nødvendige for å gjennomføre t¡ltaket I

refusjonsbudsjetteupriskalkylen er alle kjente kostnader knyttet til gjennomføring av tiltaket tatt
med og fordelt på refusjonsenhetene, se vedlegg 7

Refu sionspl¡ktioe arealer
De refusjonspliktige arealene ligger innenfor reguleringsplanene 378 Nerbytunet, 280
Andersløkka og pågående reguleringsplan 373 for Nøklebybakken (nå endret til Apalbakken)
De enkelte eiendommene og deres antatte utnyttelse fremgår av vedleggene 10-12

I følge Plan og bygningslovens Sl8-6 er eksisterende bebyggede eiendommer refusjonspliktige
dersom eksisterende bebyggelse utgjør m¡ndre enn 2y3 av tillatt utnyning. Til or¡entering forfaller

ikke refusjonsbeløpet for bebygd eiendom før deling eller bygging blir gjennomført
Refusjonsbeløpet indeksreguleres frem til forfall

Eiendommene som er regulert på plan 280 Andersløkka er refusjonsplikt¡ge ford¡ disse ikke kan
bygges ut før busstopp og gang- og sykkelvei langs Ringkollveien er opparbeidet, jfr
reguleringsbestemmelsenes rekkefølgebestemmelser gg 5 og 6 Det samme kravet vil bll tatt
inn i bestemmelsene for plan 373 Nøklebybakken (under regulering).

To av eiendommene utsk¡lt fra gnr. 103 gnr. 29 er bebygget, men refusjonspliktige da
tomtedel¡ng/utbygging skjedde med dispensasjon fra opparbe¡delseskravet med t¡nglyste
heftelser på eiendommene om økonomisk deltakelse i fremtid¡g opparbeidelse av infrastruktur.

' tir .,.

lllustrasjon æm v¡ær Êguledngsplanene i onédet k¡lde: Kaft R¡ngeike kommune

Fordelino av kostnader mellom de refusionsoliktioe
Kostnadene er fordelt etter hovedregelen ¡ Plan- og bygningslovens S 1 8-7. Det vil si at
halvdelen av tiltakets kostnad fordeles etter tomteareal og den andre halvdelen etter tillatt
utnyttelse på den enkelte eiendom med fradrag av påstående bebyggelse. Beregnet fordel¡ng

av kostnadene er fremstilt i vedlegg 1 3.

For gnr. 103 bnr 242 foreligger det en tinglyst avtale om at nåværende og framtidig eier av gnr
103 bnr. 29 forplikter seg til å overta forpliktelsene ovenfor R¡ngerike kommune ved

opparbeidelse av ¡nfrastruktur.
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For gnr. 103 bnr. 243 forel¡gger det en tinglyst heftelse om at nåv¿erende og framtid¡g eier

plikter å delta i fremt¡dig opparbeidelse av teknisk infrastruktur.

M har wrdert det slik at gnr 103 bff.242 og 243 skal delta på lik l¡nje med ubebygde

eiendommer Det er opp til R¡ngerike kommune å avgjøre fordel¡ngen ved behandling av

refusjonssaken. Dersom kommunens vurdering medfører at forslag til fordeling øker med mer

enn 15% for noen eiendom v¡l berørte grunneiere få fordel¡ngsforslaget til ny uttalelse

Uttalelse til refus¡onsvarsel

I følge Plan- og bygn¡ngslovens 51 8-8 skal planer, budsjetUkalkyler og forslag til fordel¡ng av

kostnader oversendes de berørte til uttalelse. M ber om at eventuell uttalelse sendes

undertegnede, evt. på e-post innen 23.05.2016.

Fremdrift
Tyriford Eiendom as vil søke kommunen om å få ¡gangsette arbeidene før vedtak om refusjon

er fattet slik at anlegget kan igangsettes våren 201 6 parallelt med kommunens

refusjonsbehandling. Det vil bli sendt egne nabovarsler i hht plan- og bygn¡ngsloven for tiltakene

etter hvert som de skal igangsettes.

Vennlig hilsen
Asplan V¡ak AS

Jannicken Throndsen
Ark¡tekuplanlegger
Ttf 9154695s

Adresse for uttalelser:
Asplan Viak AS, Moerveien 5, l43O As, eller
Jannicken. Throndsen@asplanviak. no

Vedlegg:

Kop¡: KlugeAdvokaterAS v/ lngrid Skaanes Sørensen
Tyrifiord Eiendom AS v/ Jan Solberg
Ringerike kommune, avdeling for miljø og arealforvaltning.

1.

2.
3.
4.
5.
ô-
7.
8.
9.
10.
11

't2
13.
14.
15.
16.
'17.

18
19.
20.
2'1.

22.
23.

Vedtatt reguleringsplan for 280 Andersløkka
Vedtatt reguleringsplan for 378 Nerbytunet
Varsel om oppstart regulering for 373 Nøklebybakken (APalbakken)

Vedtatte reguleringsbestemmelser for 280 Andersløkka
Vedtatte reguleringsbestemmelser for 378 Nerbf unet

Referat fra møte etter varsel om oppstart regulering 373 Nøklebybakken
Retusjonsbudsjetvkalkyle
Prist¡lbud entreprisekostnader
Kart over de refusjonsberett¡gede tiltakene/refusjonsenheten
Kart som viser de refusjonspl¡ Kige e¡endommene, plan 280 Andersløkka
Kart som viser de refusjonspl¡ktige eiendommene, Plan 378 Nerbytunet

Kart som v¡ser de refusjonspliKige eiendommene, plan 373 Nøklebybakken

Forslag til fordel¡ng av refusjonskostnader
Vedtak om d¡spensasjon med betingelser gîr. 1 O3 bN 242.
Erklæring om bidrag til fremtidig ¡nfrasûuktur tinglyst på gnr. 103 bnr 243

OversiKsplan vei
Tvenprofi ler gang-sykkelvei 0-F
Tvenprofiler gang-sykkelve¡ G-M
Tvenprofiler gang-sykkelve¡ N-T1

Tvenprofiler kyss og Bånntjemveien T2-X
Tvenprof¡leromlagt adkomst t¡l gnr 103 bnr. 12.

Normalprof ler bussholdeplass
Detaljer utførelse
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splon viok

Margrete Gjerstad Lad

Andersløkkeveien 12

3514 Hønefoss

As, 2016-04-25

Vår ref: 605243-01-01

VARSEL OM REFUSJON - PRIVAT REFUSSJONSSAK ETTER PLAN-
OG BYGNINGSLOVENS KAP. 18.

Gjelder: Tyriford Eiendom AS- Nerbytunet-Nøklebybakken-Andersløkka
Refusjon

I følge Plan- og bygn¡ngsloven kan den som bygger offentlig veg, godkjent hovedledning for
vann- og avløpsvann, felles avkjørsel eller annet felles areal for flere eiendommer, kreve å få
deler av utgiftene refundert av de eiendommene som kan knyttes t¡l anlegget.

Ringerike kommune vedtok detaljregulering av Nerbytunet i kommunestyremøle 10 12.2015.
Det følger av vedtaket at utbygger må opparbeide infrastruktur knyttet til busstopp og gang- og
sykkelvei langs Ringkollveien før utbygging av boliger kan igangsettes

Refus¡onsenheten

Det refusjonsberettigede anlegget er vist på vedlagte kart, vedlegg 9

Det skal bygges gang- og sykkelvei langs R¡ngkollveien, fra avkjøringen t¡l Havna-Hemskogen
til Bånntjemveien. Etableringen av gang/sykkelvei sanerer eksisterende adkomst til gnr 103
bnr. l2 slik at omlegging av adkomst til gnr. 103 bnr. l2 er del av arbeidet med
gang/sykkelveien. I tillegg skal det anlegges to opphøyde bussholdeplasser i R¡ngkollveien og
krysset mellom Bånntjemveien og Ringkollveien omlegges. Dette er regulert på reguleringsplan
for 378 Nerbytunet.

Utoifter som det kreves refusion for
Det kreves refusjon for samtlige kostnader som er nødvendige for å gjennomføre tiltaket. I

refusjonsbudsjetteupriskalkylen er alle kjente kostnader knyttet til gjennomføring av tiltaket tatt
med og fordelt på refusjonsenhetene, se vedlegg 7.

Refu s¡onsol¡ktioe arealer
De refusjonspl¡ktige arealene ligger ¡nnenfor reguleringsplanene 378 Nerbytunet, 280
Andersløkka og pågående reguleringsplan 373 for Nøklebybakken (nå endret til Apalbakken).
De enkelte eiendommene og deres antatte utnyttelse fremgår av vedleggene 10-12.

I følge Plan og bygn¡ngslovens S1 8-6 er eksisterende bebyggede eiendommer refusjonspliktige
dersom eksisterende bebyggelse utgjør m¡ndre enn 2/3 av t¡llatt utnytt¡ng. Til orientering forfaller

ikke refusjonsbeløpet for bebygd eiendom før deling eller bygging blir gjennomført.
Refusjonsbeløpet indeksreguleres frem til forfall.

Eiendommene som er regulert på plan 280 Andersløkka er refusjonspliktige fordi disse ikke kan
bygges ut før busstopp og gang- og sykkelve¡ langs Ringkollveien er opparbeidet, jfr.
reguler¡ngsbestemmelsenes rekkefølgebestemmelser SS 5 og 6. Det samme kravet vil bli tatt
¡nn i bestemmelsene for plan 373 Nøklebybakken (under regulering)

To av eiendommene utskilt fra gnr 103 gnr 29 er bebygget, men refusjonspl¡ktige da
tomtedeling/utbygg¡ng skjedde med dispensasjon fra opparbeidetseskravet med tingtyste
heftelser på e¡endommene om økonom¡sk deltakelse ifremt¡dig opparbe¡delse av infrastruktur

. _i!
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lllustresjon som v¡ser rcguledngsplanene ¡ onràdet, k¡lde: Kaft R¡ngeñke kommune

Fordelinq av kostnader mellom de refusionspliktioe
Kostnadene er fordelt etter hovedregelen i Plan- og bygningslovens S I 8-7 Det v¡l s¡ at
halvdelen av t¡ltakets kostnad fordeles etter tomteareal og den andre halvdelen etter tillatt
utnyttelse på den enkelte e¡endom med fradrag av påstående bebyggelse. Beregnet fordel¡ng

av kostnadene er fremstilt i vedlegg 1 3.

For gnr. 103 bnr 242 forel¡gger det en tinglyst avtale om at nåværende og framtidig eier av gnr
103 bnr. 29 forpl¡kter seg til å overta forpliktelsene ovenfor Ringerike kommune ved

opparbeidelse av infrastruktur.
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For gnr. 103 bnr. 243 forel¡gger det en tlnglyst heftelse om at nåvêerende og framtid¡g eier

pliKer å delta i fremt¡dig opparbeidelse av tekn¡sk infrastruktur.

V¡ har vurdert det sl¡k at gnr. 1 O3 bnr. 242 og 243 skal delta på lik linje med ubebygde

e¡endommer. Det er opp til Ringerike kommune å avgjøre fordelingen ved behandling av

refusjonssaken. Dersom kommunens vurdering medfører at forslag til fordeling øker med mer

enn l5% for noen eiendom v¡l berørte grunneiere få fordelingsfoßlaget til ny uttalelse.

Uttialelse til refusionsvarsel

I følge Plan- og bygn¡ngslovens S1 8-8 skal planer, budsjetukalkyler og forslag til fordeling av

kostnader oversendes de berørte til uttalelse. Vi ber om at eventuell uttalelse sendes

undertegnede, evt. på e-post innen 23.05.2016.

Fremdrifr

Tyri¡ord Eiendom aS v¡l Søke kommunen om å få igangsette arbe¡dene før vedtiak om refusjon

er fattet slik at anlegget kan ¡gangsettes våren 201 6 parallelt med kommunens

refusjonsbehandling. Det vil bli sendt egne nabovarsler i hht plan- og bygningsloven for tiltakene

etter hvert som de skal igangsettes.

Vennlig hilsen
Asplan Viak AS

Jann¡cken Throndsen
Ark¡tekt/planlegger
Tlf: 91546955

Adresse for uttalelser:
Asplan VÌak AS, Moerve¡en 5, l43O As, eller
Jannicken. Throndsen@asolanviak. no

Âsplan VekAS - lvoerueien 5, 1430 Âs

Vedlegg:

Kopi: KlugeAdvokaterAS v/ lngrid Skaanes Sørensen
Tyritord Eiendom AS v/ Jan Solberg
Ringer¡ke kommune, avdellng for miljø og arealforvaltn¡ng

1 Vedtatt rêguleringsplân for 280 Andersløkka
2. Vedtatt reguleringsplan for 378 Nerbytunet

3. Varsel om oppstart regulering for373 Nøklebybakken (Apalbakken)

4. Vedtatte reguleringsbestemmelser for 280 Andersløkka

5. Vedtattereguleringsbestemmelserfor3TSNerbytunet
6. Referat fra møte etter varsel om oppstart regulering 373 Nøklebybakken

7. Refusjonsbudsjetukalkyle
L Pristilbud entreprisekostnader
9. Kartoverderefusjonsberettigedetiltakene/refusjonsenheten
lo. Kart som viser de refusjonspliK¡ge e¡endommene, plan 280 Andersløkka

1 1 . Kart som viser de refusjonsPl¡kt¡ge eiendommene, plan 378 Nerbytunet

1 2. Kart som viserde retusjonspl¡ K¡ge eiendommene, plan 373 Nøklebybakken

1 3. Forslag tjl fordeling av refusjonskostnader
1 4. Vedtak om dispensasjon med betingelser gnr. 1 O3 bN 242.

1 5. Erklæring om bidrag til fremtidig ¡nfrastruktur tinglyst på gnr' 103 bnr 243

1 ô. OversiKsplan ve¡
'l'7 Tverprofilergang-sykkelve¡0-F
1 8 Tvenprofilergang-sykkelveiG-M
1 9. Tvenprof¡lergang-sykkelveiN-Tl
20. Tvenprof¡ler kryss og Bånntjemveien T2-X
21 . Tvenprof¡ler omlagt adkomst til gnr. 103 bnr 12.

22. Normalprofiler bussholdeplass
23 Detaljer utførelse
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splon viok

Ragnar Nøklebye

Ringkollveien 77

3514 Hønefoss

As, 2016-04-25

Vår ref: 60524301-01

VARSEL OM REFUSJON _ PRIVAT REFUSSJONSSAK ETTER PLAN-
OG BYGNINGSLOVENS KAP. 18.

Gjelder: Tyriford Eiendom AS- Nerbytunet-Nøklebybakken-Andersløkka
Refusjon

I følge Plan- og bygningsloven kan den som bygger offentlig veg, godkjent hovedledning for
vann- og avløpsvann, felles avkjørsel eller annet felles areal for flere eiendommer, kreve å få
deler av utg¡frene refundert av de eiendommene som kan knyttes til anlegget.

Ringerike kommune vedtok detaljregulering av Nerbytunet ¡ kommunestyremøte 10.12.2015
Det følger av vedtaket at utbygger må opparbeide infrastruktur knyttet til busstopp og gang- og
sykkelvei langs Ringkollvelen før utbygging av boliger kan igangsettes

Refusionsenheten

Det refusjonsberett¡gede anlegget er vist på vedlagte kart, vedlegg g.

Det skal bygges gâng- og sykkelvei langs Ringkollveien, fra avkjøringen til Havna-Hemskogen
til Bånntjemve¡en Etableringen av gang/sykkelve¡ sanerer eksisterende adkomst til gnr. 1 03
bnr 12 slik at omlegging av adkomst til gnr 103 bnr. 12 er del av arbeidet med
gang/sykkelve¡en. I tillegg skal det anlegges to opphøyde bussholdeplasser i Ringkollveien og
krysset mellom Bånntjemveien og R¡ngkollveien omlegges. Dette er regulert på reguleringsplan

for 378 Nerbytunet.

Utq¡fter som det kreves refusion for
Det kreves refusjon for samtlige kostnader som er nødvendige for å gjennomføre tiltaket I

refusjonsbudsjettevpriskalkylen er alle kjente kostnader knyttet til gjennomføring av tiltaket tatt
med og fordelt på refusjonsenhetene, se vedlegg 7.

RefusionsoliK¡oe arealer
De refusjonspliktige arealene ligger innenfor reguleringsplanene 378 Nerbytunet, 280
Andersløkka og pågående reguleringsplan 373 for Nøklebybakken (nå endret til Apalbakken)
De enkelte eiendommene og deres antatte utnyttelse fremgår av vedleggene I 0-12

I følge Plan og bygningslovens S18-6 er eks¡sterende bebyggede eiendommer refusjonspliKige
dersom eksisterende bebyggelse utgjør mindre enn 2y3 av tillatt utnytting. Til orientering forfaller

ikke refusjonsbeløpet for bebygd eiendom før deling eller bygging bl¡r gjennomført.
Refusjonsbeløpet Indeksreguleres frem til forfall

Eiendommene som er regulert på plan 280 Andersløkka er refusjonsplikt¡ge fordi disse ikke kan
bygges ut før busstopp og gang- og sykkelvei langs Ringkollveien er opparbeidet, jfr.
reguleringsbestemmelsenes rekkefølgebestemmelser SS 5 og 6 Det samme kravet vil bli tatt
inn i bestemmelsene for plan 373 Nøklebybakken (under regulering).

To av eiendommene utskilt fra gnr. 1 03 gnr. 29 er bebygget, men refusjonsplikt¡ge da
tomtedellng/utbygg¡ng skjedcle med d¡spensasjon fra opparbeidelseskravet med tingtyste
heftelser på eiendommene om økonomisk deltakelse lfremt¡dig opparbeidelse av infrastruktur

t1!, ..'
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lllustasjon son víser rcguleríngsplarcne ¡ onñdet, kilde: Kaft R¡ngeñl<e konmune

Fordelino av kostnader mellom de refus¡onsoliktioe

Kostnadene er fordelt etter hovedregelen i Plan- og bygningslovens S I 8-7. Det vil si at
halvdelen av tiltakets kostnad fordeles etter tomteareal og den andre halvdelen etter tillatt
utnyttelse på den enkelte eiendom med fradrag av påstående bebyggelse Beregnet fordeling
av kostnadene er fremstilt i vedlegg 13

For gnr 103 bnr. 242 foreligger det en t¡nglyst avtale om at nåværende og framt¡dig eier av gnr
103 bnr 29 forplikter seg til å overta forpl¡ktelsene ovenfor Ringerike kommune ved

opparbeidelse av infrastruktur
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For gnr 103 bnr. 243 foreligger det en tinglyst heftelse om at nåværende og framtidig eier

pliKer å delta ¡ fremt¡d¡g opparbeidelse av teknisk infrastruktur

Vi har vurdert det slik at gnr. 103 bff. 242 og 243 skal delta på l¡k l¡nje med ubebygde

eiendommer. Det er opp til R¡ngerike kommune å avgjøre fordel¡ngen ved behandling av

refusjonssaken Dersom kommunens wrdering medfører at forslag til fordeling øker med mer

enn 15% for noen eiendom vil berørte grunneiere få fordelingsforslaget til ny uttalelse

Uttalelse til refu sionsvarsel

I følge Plan- og bygningslovens S18-8 skal planer, budsjetVkalkyler og forslag til fordeling av

kostnader oversendes de berørte til uttalelse. Vi ber om at eventuell uttalelse sendes

undertegnede, evt. på e'post innen 23.05.2016.

Fremdrift

Tyriliord Eiendom as vil søke kommunen om å få igangsette arbeidene før vedtak om refusjon

er fattet sl¡k at anlegget kan igangsettes våren 201 6 parallelt med kommunens

refusjonsbehandling. Det vil bl¡ sendt egne nabovarsler ¡ hht plan- og bygningsloven for t¡ltakene

etter hvert som de skal igangsettes

Vennl¡g hilsen
Asplan Viak AS

Jannicken Throndsen
Arkitekt/planlegger
Ttf 91546955

Adresse for uttalelser:
Asplan V¡ak AS, Moerve¡en 5, 1430 As, eller
Jannicken. Throndsen@asplanviak. no

Âsplan VakAS - lvoeil€ien 5 1430 Äs

Vedlegg:

Kopi: KlugeAdvokaterAS v/ lngrid Skaanes Sørensen
Tyriliord Eiendom AS v/ Jan Solberg
Ringerike kommune, avdeling for m¡ljø og arealforvaltning.

Asplan ViekAS - [¡oeileien 5, 1¿30 As

1.

2.
3.
4.
5.
þ.
7.
8.
9.
10
't1.
't2.
13.
14
15
16
17.
18.
19.
20
21.
22
23.

Vedtatt reguleringsplan for 280 Andersløkka
Vedtatt reguleringsplan for 378 Nerþytunet
Varsel om oppstart regulering for 373 Nøklebybakken (Apalbakken)

Vedtatte reguleringsbestemmelser for 280 Andersløkka
Vedtatte reguleringsbestemmelser for 378 Nerbytunet
Referat fra møte etter varsel om oppstart regulering 373 Nøklebybakken

Retusjonsbudsjetukalkyle
Pristilbud entreprisekostnader
Kart over de refusjonsberettigede tiltakene/refusjonsenheten
Kart som viser de refusjonspliktige eiendommene, plan 280 Andersløkka

Kart som v¡ser de refusjonspliktige eiendommene, Plan 378 Nerbytunet

Kart som viser de refusjonspliK¡ge eiendommene, plan 373 Nøklebybakken

Forslag til fordel¡ng av refusjonskostnader
Vedtak om d¡spensasjon med betingelser gnr. 1 O3 bnf. 242
Erklæring om b¡drag tilfremt¡d¡g infastruKur t¡nglyst på gnr. 103 bnr. 243

Overs¡ktsplan vei
Tvenprof¡ler gan g-sykkelvei 0-F
Tvenprof¡ler gang-syKkelvei G-M
Tvenprofi ler gan g-sykkelvei N-Tl
Tverprofiler kryss og Bånntjemveien T2-X
Tvenprofiler omlagt adkomst til gnr. 1 03 bnr. 1 2.
Normalprofìler bussholdeplass
Detaljer utførelse
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splon viok

Thomas A Urrang Hannestad

Andersløkkeveien 23

3514 Hønefoss

As, 2016-04-25

Vår ref: 605243-01-01

VARSEL OM REFUSJON - PRIVAT REFUSSJONSSAK ETTER PLAN-
OG BYGNINGSLOVENS KAP. 18.

Gjelder: Tyriflord Eiendom AS- Nerbytunet-Nøklebybakken-Andersløkka
Refusjon

I følge Plan- og bygn¡ngsloven kan den som bygger offentlig veg, godkjent hovedtedning for
vann- og avløpsvann, felles avkjørsel eller annet felles areal for flere eienclommer, kreve å få
deler av utgiftene refundert av de eiendommene som kan knyttes til anlegget.

Ringerike kommune vedtok detaljregulering av Nerbytunet i kommunestyremøle 1O 12.2015
Det følger av vedtaket at utbygger må opparbeide infrastruktur knyttet til busstopp og gang- o9
sykkelvei langs Ringkollve¡en før utbygging av boliger kan igangsettes.

Refusionsenheten

Det refusjonsberettigede anlegget er vist på vedlagte kart, vedlegg 9.

Det skal bygges gang- og sykkelvei langs Ringkollveien, fra avkjøringen til Havna-Hemskogen
til Bånntjemveien. Etabler¡ngen av gang/sykkelvei sanerer eksisterende adkomst til gnr 1 03
bnr. l2 sl¡k at omlegging av adkomst til gnr. 103 bnr. 12 er del av arbeidet med
gangisykkelveien. I tillegg skal det anlegges to opphøyde bussholdeplasser i Ringkollveien og
krysset mellom Bånntjemveien og Ringkollveien omlegges. Dette er regulert på reguleringsplan
for 378 Nerbytunet.

Utoifter som det kreves refus¡on for
Det kreves refusjon for samtlige kostnader som er nødvendige for å gjennomføre tihaket. I

refusjonsbudsjettet/priskalkylen er alle kjente kostnader knyttet til gjennomføring av tiltaket tatt
med og fordelt på refusjonsenhetene, se vedlegg 7.

Refusionspl¡ktioe arealer
De refusjonspliktige arealene ligger ¡nnenfor reguleringsplanene 378 Nerbytunet, 280
Andersløkka og pågående reguleringsplan 373 for Nøklebybakken (nå endret til Apalbakken).
De enkelte eiendommene og deres antatte utnyttelse fremgår av vedlægene 10-12.

I følge Plan og bygningslovens S1 8-6 er eksisterende bebyggede eiendommer refusjonspliktige
dersom eksisterende bebyggelse utgjør mindre enn 2/3 av t¡llatt utnytting. Til orientering forfaller

ikke refusjonsbeløpet for bebygd eiendom før deling eller bygging blir gjennomført.
Refusjonsbeløpet indeksreguleres frem t¡l forfall

Eiendommene som er regulert på plan 280 Andersløkka er refusjonspliktige fordi d¡sse ikke kan
bygges ut før busstopp og gang- og sykkelvei langs Ringkollve¡en er opparbeidet, jfr.
reguleringsbestemmelsenes rekkefølgebestemmelser SS 5 og 6. Det samme kravet vil bli tatt
inn ¡ bestemmelsene for plan 373 Nøklebybakken (under regulering).

To av eiendommene utskilt fra gnr. 103 gnr 29 er bebygget, men refusjonspliktige da
tomtedeling/utbygging skjedde med d¡spensasjon fra opparbeidelseskravet med tinglyste
heftelser på eiendommene om økonomisk deltakelse ifremtidig opparbe¡delse av infrastruktur

¡a:
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lllustrasjon son v¡ser Êguleingsplanene i omÉdet, k¡lde: Kañ R¡ngeñke kommune

Fordelino av kostnader mellom de refusionsoliktioe
Kostnadene er fordelt etter hovedregelen i Plan- og bygningslovens S 18-7 Det vil si at
halvdelen av t¡ltakets kostnad fordeles etter tomteareal og den andre halvdelen etter tillatt
utnyttelse på den enkelte eiendom med fradrag av påstående bebyggelse. Beregnet fordel¡ng

av kostnadene er fremstilt i vedlegg l3

For gnr. 103 bN 242lorcligger det en tinglyst avtale om at nåværende og framtidig e¡er av gnr
103 bnr. 29 forpl¡kter seg til å overta forpliktelsene ovenfor R¡nger¡ke kommune ved

opparbeidelse av infrastruktur

373 Nøklebybakken

Under regulering

280 Andersløkka

Vedtatt
o2.o7.2003

Ny gang-/sykkelvei

378 Nerbytunet

Vedtatt
10.12 2015

Asplân ViekAS- Moeryeien 5, 1430Ás
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For gnr 103 bnr. 243 foreligger det en tinglyst hefrelse om at nåværende og framtidig eier

ptiKer å delta ¡ fremtid¡g opparbeidelse av teknisk ¡nfrastruktur.

Vi har vurdert det slik at gnr. 1 O3 bn¡ 242 og 243 skal delta pa lik l¡nje med ubebygde

eiendommer. Det er opp til Ringerike kommune å avgjøre fordelingen ved behandling av

refusjonssaken. Dersom kommunens vurdering medfører at forslag t¡l fordeling øker med mer

enn 15% for noen eiendom vil berørte grunneiere få fordelingsforslaget til ny utlalelse.

Uttalelse ti I refu s¡onsvarsel

I følge Plan- og bygningslovens S18-8 skal planer, budsjetukalkyler og forslag til fordel¡ng av

kostnader oversendes de berørte til uttalelse Vi ber om at eventuell uttalelse sendes

undertænede, evt. på e-post innen 23.05.2016.

Fremdrift
Tyritord Eiendom as vil søke kommunen om å få igangsette arbeidene før vedtak om refusjon

er fattet slik at anlegget kan igangsettes våren 2016 parallelt med kommunens

refusjonsbehandling Det vil bli sendt egne nabovarsler i hht plan- og bygn¡ngsloven for tiltakene

etter hvert som de skal igangsettes.

Vennlig h¡lsen
Asplan Viak AS

Jannicken Throndsen
Arkitekvplanlegger
Tlf: 91546955

Adresse for uttalelser:
Asplan V¡ak AS, Moerveien 5, 1430 As, eller
Jânnicken. ThrondsenGDasolanviak. no

Asplen V¡akAS - Moeryeien 5, 1430Ás

Vedlegg:

Asplen VakAS - lvoetoeren 5, 1430 As

'l Vedtatt reguleringsplan for 280 Andersløkka
2 Vedtãtt reguleringsplan for 378 Nerbytunet

3. Varsel om oppslart regulering for 373 Nøklebybakken (Apalbakken)

4. Vedtåtte reguleringsbestemmelser for 280 Andersløkka

5. Vedtattereguleringsbestemmelserfor3TSNefþytunet
6. Referat fra møte etter varsel om oppstart regulering 373 NøklebybaKken

7 Refusjonsbudsjewkalkyle
8 Prislilbud entreprisekostnader
9 Kartoverderefusjonsberettigedetiltakene/refusjonsenheten
l O. Kart som viser de refusjonspl¡ Kige e¡endommene, plan 280 Andersløkka

1 1 . Kart som v¡serde refusjonspliKige eiendommene, plan 378 Neröytunet

1 2. Kart som viser de refusjonspliKige e¡endommene, plan 373 Nøklebybakken

1 3 Fordag til fordeling av refusjonskostnader
1 4. Vedtak om d¡spensasjon med bet¡ngelser gnr. 103 bnr.242-
1 5. Erklæring om b¡drag tilfremtidig ¡nfrastrukturtinglyst på gnr. 103 bnr. 243.

1 6. Oversiktsplan ve¡

1 7. Tverprofilergang-sykkelvei0-F
1 8. Tverprofilergang-sykkelveiG-M
1 9 Tvenprofilergang-sykkelveiN-T1
20 Tvenprofiler kryss og Bånntjemve¡en T2-X
21 . Tvenprof¡ler omlagt adkomst til gnr. 1 03 bnr. 1 2.
22. Normalprofiler bussholdeplass
23. Detaljer utførelse

Kopl: Kluge Advokater AS v/ lngrid Skaanes Sørensen
Tyritord Elendom AS v/ Jan Solberg
Ringerike kommune, avdeling for miljø og arealforvaltning
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sPlon viok

Vivi Rigmor Skalstad

Vestergate 24

3513 Hønefoss

As, 2Ol6-04-25

Vår reÉ 605243-0'l-01

VAR SE L OM R E F U S JON - P RI VAT R E F U S S JO N S S AK E TTE R P LAN-
O G B YG NI N GS L OVE N S KAP. 1 8.

Gjelder: Tyriford Eiendom AS- Nerbytunet-Nøklebybakken-Andersløkka
Refusjon

I følge Plan- og bygningsloven kan den som bygger offentlig veg, godkjent hovedledning for
vann- og avløpsvann, felles avkjørsel eller annet felles areal for flere eiendommer, kreve å få
deler av utg¡frene refundert av de eiendommene som kan knyttes til anlegget

R¡ngerike kommune vedtok detaljregulering av Nerbytunet ¡ kommunestyremøle 10.'12.2015.
Det følger av vedtaket at utbygger må opparbeide infrastruktur knyttet til busstopp og gang- og
sykkelvei langs Ringkollveien før utbygging av boliger kan igangsettes

Refusionsenheten

Det retusjonsberettigede anlegget er vist på vedlagte kart, vedlegg 9.

Det skal bygges gang- og sykkelvei langs Ringkollveien, fra avkjøringen til Havna-Hemskogen
til Bånntjemveien Etableringenavgang/sykkelvei sanerereksisterendeadkomstt¡l gnr l03
bnr. 12 slik at omlegging av adkomst til gnr. 103 bnr. 12 er del av arbeidet med
gang/sykkelveien. I tillegg skal det anlegges to opphøyde bussholdeplasser i Ringkollveien og
krysset mellom Bånntjemveien og Ringkollveien omlegges Dette er regulert på reguleringsplan
for 378 Nerbytunet.

Utoifter som det kreves refusion for
Det kreves refusjon for samtlige kostnader som er nødvendige for å gjennomføre tiltaket. I

refusjonsbudsjetteupriskalkylen er alle kjente kostnader knyttet til gjennomføring av tiltaket tatt
med og fordelt på refusjonsenhetene, se vedlegg 7

Refusionsoliktioe arealer
De refusjonspliktige arealene l¡gger ¡nnenfor reguleringsplanene 378 Nerbytunet, 280
Andersløkka og pågående reguleringsplan 373 for Nøklebybakken (nå endret t¡l Apalbakken).
De enkelte eiendommene og deres antatte utnyttelse fremgår av vedleggene 1 0-1 2

I følge Plan og bygn¡ngslovens S't 8-6 er eksisterende bebyggede eiendommer refusjonspliktige
dersom eksisterende bebyggelse utgjør mindre enn 2/3 av tillatt utnytting. T¡l orientering forfaller

ikke refusjonsbeløpet for bebygd eiendom før det¡ng eller bygging btir gjennomført.
Refusjonsbeløpet indeksreguleres frem til forfall.

Eiendommene som er regulert på plan 280 Andersløkka er refusjonspliktige fordi disse ikke kan
bygges ut før busstopp og gang- og sykkelvei langs Ringkollveien er opparbeidet, jfr.
reguleringsbestemmelsenes rekkefølgebestemmelser SS 5 og 6. Det samme kravet vil bli tatt
inn i bestemmelsene for plan 373 Nøklebybakken (under regulering).

Toave¡endommeneutskiltfragnr l03gnr.29erbebygget,menrefusjonspl¡ktigeda
tomtedeling/utbygging skjedde med clispensasjon fra opparbeidelseskravet med t¡nglyste
heftelser på e¡endommene om økonomisk deltakelse i fremtidig opparbeidelse av infrastruktur.
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lllustrasjon son v¡ser reguleingsplanene ¡ omrâdet, k¡lde: Kaft R¡ngedke kommune

Fordelinq av kostnader mellom de refusionspliktiqe
Kostnadene er fordelt etter hovedregelen i Plan- og bygn¡ngslovens S 1 8-7 Det v¡l s¡ at
halvdelen av tiltakets kostnad fordeles etter tomteareal og den andre halvdelen etter tillatt
utnyttelse på den enkelte e¡endom med fradrag av påstående bebyggelse. Beregnet fordeling
av kostnadene er fremst¡lt i vedlegg 1 3.

For gnr. 103 bnr 242 foreligger det en tinglyst avtale om at nåværende og framt¡d¡g e¡er av gnr
103 bnr 29 forpliKer seg til å overta forpliktelsene ovenfor Ringerike kommune ved
opparbe¡delse av infrastruktur.
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373 Nøklebybakken

Under regulering

280 Andersløkka

vedtatt
02.07 2003

Ny gangJsykkelvei

378 Nerbytunet

Vedtatt
't0.'t2.2015

Asdan ViakAS - Moeryeien 5, 1430 Ä6
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For gnr. 103 bnr. 243 forel¡gger det en tinglyst heftelse om at nåværende og framtidig eier

plikter å delta i fremtidig opparbeidelse av teknisk infrastruktur.

Vi har vurdert det slik at gnr 1 O3 brr.242 og 243 skal delta på lik linje med ubebygde

eiendommer. Det er opp til Ringerike kommune å avgjøre fordelingen ved behandl¡ng av

refusjonssaken. Dersom kommunens wrdering medfører at forslag til fordel¡ng øker med mer

enn 15% for noen e¡endom vil berørte grunneiere få fordelingsforslaget til ny uttalelse.

Uttalelse til refusionsvarsel

I følge Plan- og bygningslovens Sl 8-8 skal planer, budsjetukalkyler og forslag til fordeling av

kostnader oversendes de berørte til uttalelse. Vi ber om at eventuell uttalelse sendes

undertegnede, evt. på e-post innen 23.05.2016.

Fremdrifi
Tyriford E¡endom as vil Søke kommunen om å få igangsette arbeidene før vedtak om refusjon

er fattet slik at anlegget kan igangsettes våren 201 6 parallelt med kommunens

refusjonsbehandl¡ng. Det vil bli sendt egne nabovarsler i hht plan- og bygningsloven for t¡ltakene

etter hvert som de skal igangsettes

Vennl¡g hilsen
Asplan Viak AS

Jannicken Throndsen
ArkitekVplanlegger
Tlf: 91546955

Adresse for uttalelser:
Asplan Viak AS, Moerveien 5, '1430 As, eller
Jennicken. Throndsen¿DasDlanviak. no

Vedlegg:

Kopi:

l. Vedtatt reguleringsplan tor 280 Andersløkka
2. Vedtatt reguleringsplan for 378 Neröytunet
3 Varsel om oppstart regulering for 373 Nøklebybakken (Apalbakken)

4. Vedtatte reguleringsbestemmelser for 280 Andersløkka
5 Vedtaftereguleringsbestemmelserfor3TSNerbytunet
6. Referat fra møte etter varsel om oppstart regulering 373 Nøklebybakken

7. Refusjonsbudsjetukalkyle
8. Pristilbud enlreprisekostnader
9. Kartoverderefusjonsberettigedetiltakene/refusjonsenheten'lo Kart som viser de refusjonspl¡ktige e¡endommene, plan 280 Andensløkka

1 1 Kart som v¡ser de refusjonspl¡ldige eiendommene, plan 378 Nerbytunet

1 2. Kart som v¡ser de retusjonspliKige eiendommene, plan 373 Nøklebybakken
'1 3. Forslag til fordel¡ng av refusjonskostnader
1 4. Vedtak om dispensasjon med betingelser gnr. 1 O3 bnr ' 242.

1 5. Erkiæring om bidrag til fremtid¡g infrasEuKur t¡nglyst på gnr. 103 bnr. 243.

1 6. OversiKsplan vei
1 7 Tvenprofler gang-sykkelve¡ 0-F
1 8. TvenprofilergangrsykkelveiG-M
1 9. Tverproflergang-sykkelveiN-T1
20. TveÍprofìler kyss og Bånntjemve¡en T2-X
21 . Tvenprofileromlagtadkomstt¡lgnr 103bnr. 12

22 Normalprofiler bussholdeplass
23 Detaljer utførelse

Kluge Advokater AS v/ lngrid Skaanes Sørensen
TyriÍord Eiendom AS v/ Jan Solberg
R¡ngerike kommune, avdel¡ng for miljø og arealforvaltning

Æplen MakAS - Moerueien 5, 1430 Às
Æplan ViakAs - Moerueien 5, 1430 Äs
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Org nr 910 209 205



splon viok

Tor Frithjof Nerby

Dalsveien 6

3519 Hønefoss

^s,2016-04-25
Vår ref: 605243-01-01

VARSEL OM REFUSJON - PRIVAT REFUSSJONSSAK ETTER PLAN-
OG BYGNINGSLOVENS KAP. 18.

Gjelder: Tyriflord Eiendom AS- Nerbytunet-Nøklebybakken-Andersløkka
Refusjon

I følge Plan- og bygningsloven kan den som bygger offentlig veg, godkjent hovedledning for
vann- og avløpsvann, felles avkjørsel eller annet felles areal for flere eiendommer, kreve å få
deler av utgiftene refundert av de eiendommene som kan knyttes til anlegget

Ringerike kommune vedtok detaljregulering av Nerbytunet i kommunestyremøte 10.12.2O15.
Det følger av vedtaket at utbygger må opparbeide infrastruktur knyttet t¡t busstopp og gang- og
sykkelvei langs Ringkollveien før utbygging av boliger kan igangsettes.

Refusionsenheten

Det refusjonsberettigede anlegget er vist på vedlagte kart, vedlegg 9.

Det skal bygges gang- og sykkelvei langs Ringkollve¡en, fra avkjøringen til Havna-Hemskogen
til Bånntjemveien Etableringen av gang/sykkelve¡ sanerer eks¡sterende adkomst til gnr. 1 o3
bnr. 12 sl¡k at omlegg¡ng av adkomst til gnr 103 bnr. 12 er del av arbe¡det med
gang/sykkelveien I t¡llegg skal det anlegges to opphøyde bussholdeplasser i Ringkollveien og
krysset mellom Bånntjernveien og R¡ngkollveien omlegges. Dette er regulert på reguleringsplan
for 378 Nerbytunet

Utoifter som det kreves refusion for
Det kreves refusjon for samtlige kostnader som er nødvendige for å gjennomføre tiltaket I

refusjonsbudsjetteUpriskalkylen er alle kjente kostnader knyttet til gjennomføring av tiltaket tatt
med og fordelt på refusjonsenhetene, se vedlegg 7.

Refusionsolikt¡oe arealer
De refusjonspliktige arealene ligger innenfor reguleringsplanene 378 Nerbytunet, 280
Andersløkka og pågående reguleringsplan 373 for Nøklebybakken (nå endret til Apalbakken)
De enkelte eiendommene og deres antatte utnyttelse fremgår av vedleggene 10-12

I følge Plan og bygningslovens Sl 8-6 er eks¡sterende bebyggede elendommer refusjonspliktige
dersom eksisterende bebyggelse utgjør m¡ndre enn 2/3 av t¡llatt utnytting. Til orientering forfaller

¡kke refusjonsbeløpet for bebygd eiendom før deling eller bygging blir gjennomført
Refusjonsbeløpet indeksreguleres frem til forfall.

Eiendommene som er regulert på plan 280 Andersløkka er refusjonspliktige fordi disse ikke kan
bygges ut før busstopp og gang- og sykkelvei langs R¡ngkotlveien er opparbeidet, jfr
reguleringsbestemmelsenes rekkefølgebestemmelser SS 5 og 6 Det samme kravet vil bli tatt
inn i bestemmelsene for plan 373 Nøklebybakken (under regulering).

Toaveiendommeneutskiltfragnr l03gnr.29erbebygget,menrefusjonspliktigeda
tomtedeling/utbygging skjedde med dispensasjon fra opparbeidelseskravet med tinglyste
heftelser på eiendommene om økonomisk deltakelse i fremtidig opparbeidelse av ¡nfrastruktur
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llluslþsjon som v¡ser rcguledngsplanene ¡ omêdet, kilde: Kaft Ringeril<e kommune

Fordelino av kostnader mellom de refus¡onsoliktioe

Kostnadene er fordelt etter hovedregelen ¡ Plan- og bygningslovens S I 8-7. Det vil si at
halvdelen av tiltakets kostnad fordeles etter tomteareal og den andre halvdelen etter t¡llatt
utnyttelse på den enkelte eiendom med fradrag av påstående bebyggelse. Beregnet fordeling
av kostnadene er fremstilt ¡ vedlegg 13

For gnr. 103 bnr. 242 foreligger det en t¡nglyst avtale om at nåværende og framtidig eier av gnr
103 bnr. 29 forplikter seg til å overta forpliktelsene ovenfor Ringerike kommune ved

opparbeidelse av infrastruktur

2

373 Nøklebybakken

Under regulering

280 Andersløkka

Vedtatt

0207.2003

Ny gang-/sykkelve¡

x¡

378 Nerbytunet

Vedtatt
10 122015

tuplan ViakAS- Moeweien 5, 1430Ás
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For gnr. 103 bnr. 243 foreligger det en tinglyst heftelse om at nåværende og framt¡dig e¡er

pl¡kter å delta i fremtidig opparbe¡delse av teknisk infrastruktur'

Vi har vurdert det slik at gnr. 1o3 brr.. 242 og 243 skal clelta på l¡k linje med ubebygde

eiendommer. Det er opp t¡l Ringerike kommune å avgjøre fordelingen ved behandl¡ng av

refusjonssaken. Dersom kommunens vurdering medfører at forslag til fordeling øker med mer

enn 15% for noen e¡endom vil berørte grunneiere få fordel¡ngsforslaget til ny uttalelse.

Uttalelse til refusionsvarsel

I følge Plan- og bygn¡ngslovens s1 8-8 skal planer, budsjetukalkyler og forslag t¡l fordel¡ng av

kostnader oversendes de berørte til uttalelse. Vi ber om at eventuell uttalelse sendes

undertegnede, evt. på e'post ¡nnen 23.05.2016.

Fremdrift
Tyriford Eiendom as v¡l søke kommunen om å få igangsette arbe¡dene før vedtak om refusjon

er fattet sl¡k at anlegget kan igangsettes våren 201 6 parallelt med kommunens

refusjonsbehandling Det vil bli sendt egne nabovarsler i hht plan- og bygningsloven for tiltakene

etter hvert som de skal igangsettes

Vennl¡g h¡lsen
Asplan Viak AS

Jann¡cken Throndsen
Arkitekvplanlegger
Tlf: 91546955

Adresse for uttalelser:
Asplan Viak AS, Moerveien 5, 1430 As, eller
Jannicken. Throndsen@asolanviak. no

Asplân VakÆ - Moerueien 5 1430 As

1 Vedtatt reguleringsPlan for 280 Andersløkka
2 Vedtatt reguleringsplan for 378 Nerbytunet

3. Varsel om oppstart regulering for373 Nøklebybakken (Apalbakken)

4. Vedtattereguleringsbestemmelserfor2S0Andersløkka
5. Vedtattereguleringsbestemmelserfor3TSNerbytunet
ô. Referat fra møte etter varsel om oppstart regulering 373 Nøklebybakken

7. Refusjonsbudsjetukalkyle
8. Pristjlbud enfeprisekostnader
9. Kartoverderefusjonsberettigedet¡ltakene/refusjonsenheten
1 0. Kart som viser de refusjonspl¡ Kige eiendommene, plan 280 Andercløkka

1 1 . Kart som viser de refusjonspl¡ktige e¡endommene, plan 378 Neröytunet

1 2. Kart som viser de retusjonspliKige eiendommenê, plan 373 Nøklebybakken

1 3. Forslag til fordeling av retusjonskostnader
1 4. Vedtakom dispensasjon med betingelsergnr. 1 O3bfi 242

1 5. Erklæring om b¡drag til fremtid¡g intastruKur t¡nglyst på gnr. 103 bnr. 243

1 6 Overs¡ktsplan vei
1 7. Tvenprof¡lergang-sykkelvei0-F
1 8. TveÍprofilergang-sykkelve¡ G-M
1 9. TveÍprofilergang-sykkelve¡ N-T1
20 TvenprofilerkyssogBånntjemve¡enT2-X
21 Tvenprofileromlagt adkomst til gnr 103 bnr. 12

22. Normalprofiler bussholdeplass
23. Detaljer utførelse

Kluge Advokater AS v/ lngrid Skaanes Sørensen
Tyriford Eiendom AS v/ Jan Solberg
Ringerike kommune, avdeling for miljø og arealforvaltning.

Vedlegg:

Kopi:

Âsplan VakAS- fvoetueien 5, 1430 As

Org nr 910 209 205
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Gnr:1 03 Bnr:29 Festenr:0 SehJomnr:0 Elerlfesters navn:
Liv Elisabeth Wenner

Adeçse:
Andersløkkevein 1

Postnr. - sted¡
351 4 Hønefoss

Kvittering for varsel om refusjonskrav

Følgende eiere av eiendommer innenfor reguleriñgaplanene Nerbytunet. Nøklebybakken. Andersløkka, Ringerike
kommung oversendes varsâl om krav ar refusion vedr. koctnader for oppaÉeidelse av felles infrastruktu¡:

Andersløkkeveien I
l_19^ôê {JÞl klrcìrFg på húrltÞr,ry1

qA 01 96 733S 3N O

Eiendomsadresee: 23
ftgD'1ô (k'i litstrÊq Fá hVrttenng

RA otg6 733s 7N O

Eiendomsadresse: Andersløkkeveien 23
r_JþnFÞ dot l¡r<rrp9 pA hr¡lrênng

RÂ 11196 7341 ONO

Êiendomsadresse: Andersløkkeveien 21
Ue,inF flet hltsJrpq pâ kliltelng
qA olgs 7340 6N O

Eiendomsadresse: Andersløkkeveien 21

r rFro€ rlÉÌ ilrstleq PÀ hv tl"¡'r'A

RA n1 S6 7342 3N O

11

I r-arrìc rle' lhslres På lUrrlcllnq

qA olm

Eiendomsadresse: Andersløkkeveien 1 2

I lÞFFÞ Cer kltsties pâ lVitle&ng

RA 0f98 7343 7N O

Det er per dags dalo innlevert rekommandert sending tilovernevnle adressater

Postens stempel/sígn

Gnr: 103 Em:242 Festenr: 0 Seksþnsnr:0 Eierffefers navn:
Thomæ A Urang Hannestad

Mresse:
Andersløkkeveien 23

Postnr. - sted:
3514 Hønefoss

Gnr:1 03 Bn¡:242 Festenr: 0 Seksjonsnr:0 Eie/festers navn:
Garoline Hvitmyhr

Adresse:
Andersløkkeveien 23

Postnr, - sted:
3514 Hønefoss

Gnr: 103 Bnr: 243 Festenr: 0 Seksjonsnr:0 Elerlfesters navn:
Dan Gaute Aspen

Adresse:
Andersløkkeveien 21

Postnr. - sted;
351 4 Hønefoss

Gnr: 103 Bnr:243 Festenr:0 Seksþnenr:0 Eierlfesters navn:
Lars Brentebråten

Adlesse:
Andersløkkeveien 21

Postnr. - sted:
3514 Hønefoss

Gnr:1 03 Bnr: 161 Festenr: 0 Seksjonsnr:0 Ele/festers navn:
ViviRigmor Skalstad

Adresse:
Vestergate 24

Postnr. - ¡ted:
3513 Hønefoss

Gnr:1 03 Bnr:1 10 Festenr: 0 Seksionsnr: 0 Eierlfesters navn:
Arve Lad

Adresse:
Andersløkkeveien 12

Postnr. - sted:
3514 Hønefoss

1 21 447
Dato:

L/-t -- l()

Samlet antallsendinger: ( Ò



Kvittering for varsel om refusjonskrav

Følgende ebru ay elendommer innenfor reguleringsplanene ilerbytunet Nøklebybakken-Andsrsløk'ka, Ringedke

kommune, oversendes varssl om krav av refusjon vedr. kostnadet for opparbeidelse av felles infrastruktur:

Elendom
r reF.e .lÊl tlrst¿eq Þô hvtltf' rr¡

RA 0196 7345 4N O

Apalveien

, ,Þrrre r!êl hlretrês tâ lTillarr'g

RA 0196 734ô 8N O

Eiendomsadresse: Bånn$ernveien

ItÞ/,r'€ rlpl ktrdrâs pâ kville"ng

RA 0196 73¿7 lN O

[Þt er per dags dato innbvert rekommandert sending til overnevnte adræsater

Samlet antall sendîruer I C Postens

Gnr 103 Bnr:110 Festenr:0 Seksjonsnn 0 Eierlfesterc navn:
Margrete Gþrstad Lad

Adresse:
Andersløkkeveien 12

lnr. - sted:
3514 Hønefoss

Gnr 103 Bn¡:295 Festenr: 0 Seksjonsnr: 0 Eierlfesters navn:
R4nar Nøklebye

Adresse:
Rhgkdlvebn 77

Postnr. - sted:
3514 Hønefoss

Gnr:103 Bnr:305 Festenl:0 Seksjonsnr: 0 Eierffesten navn:
Tor Frithþf Nerby

Adresse:
Dalsveien 6

Postnr" - sted:
3519 Hønefoss

tzt447 ", ^ lé.
Dato:
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ENKIJEruNG

,so¿ 51 1ú ?oi
Undertegnede Tor Frithjov Nerby f. ru. soni eier av gnr. 103, bff. 128 Í
Ringerikã gir hen'ed Pet Erík Wenner f. nr.7772484f31 som eier av g¡u. 103, U*. 2r1
rett til å utvÍde Bånntjemveien ogkryssetmellom Bårur$ernveien ogfylkesvei 164

Ringkollveien slik som vist på vedlagte karr

Gru. 103, bw.l?ß ha¡ ¡€tt til å benytte vei og þss etE denne erklaing i
forbindelse med ufrryttelsen av eÍendomsren uùenom å betale vedolag til eieren av
gru. 103, bru,lQelLer den¡res eier i dag.

Nfu vei oft kryss er anlag har manikke adgang til å uúørenoe arbeid som går i*på
gnr. 1ß, bru. 128 i Ringerike.

Derure erkløíng blir å tinglyse på gnr .lniRíngerike.

20æ

4A^
TorFrithþ Nerby

o.

I ilfl [ilffifl]iltüil ililI Hil llil tilt ffi ilil
Doknr: 532842 Tingtyst: 30.06.2008

STATENS KARTVERK FASI EIENDOM

beKreftss:
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splon viok

Caroline Hvitmyhr
Andersløkkeveien 23
3514 Hønefoss

4s,2016-06-01

Vår ref: 605243-01, 605243-8-21 -'l

REVIDERT VARSEL OM REFUSJON - PRIVAT REFUSSJONSSAK ETTER
PLAN. OG BYGNINGSLOVENS KAP. 18.

Gjelder: Tyrifj ord eiendom AS- N e rbytu net-N ø klebyba kken -Anders løkka
Refusjon

Viser til tidligere oversendt varsel om refusjon for infrastruktur knyttet til busstopp og gang- og

sykkelvei langs Ringkollveien datert 25 april 2016.

Som nevnt i opprinnelig varsel om refusjon er to av eiendommene utskilt fra gnr. 103 gnr. 29
bebygget, men refusjonspliktige da tomtedeling/utbygging skjedde med dispensasjon fra
opparbeidelseskravet med tinglyste heftelser på eiendommene om økonomisk deltakelse i

fremtidig opparbeidelse av infrastruktur.

I oppsett for fordeling av refusjonskostnadene vedlagt opprinnelig varsel var andelen knyttet til
Deres eiendom gnr. 103 bnr.242lagt inn i refusjonsbeløpet knyttet til gnr. 103 bnr. 29 pà grunn
av en tinglyst avtale. Tiltakshavers advokat har nå anbefalt at vifølger lovens system og retter
refusjonskravene mot eier/hjemmelshaver til de refusjonspliktige arealene (103/242 og 243).
Det vil da være opp til dere som grunneiere å søke beløpene dekket av eier av gnr. 103 bnr. 29,
i hht. avtalene dere imellom om slik dekning.

Jeg beklager at denne informasjonen kommer nå i ettertid. Vedlagt føþer et revidert oppsett for
fordeling av kostnader, de øvrige vedleggene er uendret. Frist til å komme med merknader til

revidert fordeling settes t¡l 21.06.2016.

Vennlig

nnicken Throndsen

ArkitekUplanlegger
Tlf: 91546955

Adresse for uttalelser:
Asplan Viak AS, Moerveien 5, 1430 As, eller

Vedlegg:
Forslag til fordeling av refusjonskostnader datert 31.05.2016

Asplan V¡ak AS - Moerveien S, t¿00 As
Org.nr.g1o 209 205

AS

1



splon vio

Thomas A. Urrang Hannestad
Andersløkkeveien 23
3514 Hønefoss

4s,2016-06-01

Vår ref: 605243-0'1 , 605243-8-22-1

REVIDERT VARSEL OM REFUSJON - PRIVAT REFUSSJONSSAK ETTER
PLAN. OG BYGNINGSLOVENS KAP. 18.

Gjelde r: Tyrifjord eiendom AS- N erbytu net-N ø kle byba kke n-Andersl ø kka
Refusjon

Viser til tidligere oversendt varsel om refusjon for infrastruktur knyttet til busstopp og gang- og

sykkelvei langs Ringkollveien datert 25 april 2016.

Som nevnt i opprinnelig varsel om refusjon er to av eiendommene utskilt fra gnr. 103 gnr. 29
bebygget, men refusjonspliktige da tomtedeling/utbygging skjedde med dispensasjon fra
opparbeidelseskravet med tinglyste heftelser på eiendommene om økonomisk deltakelse i

fremtidig opparbeidelse av infrastruktur.

I oppsett for fordeling av refusjonskostnadene vedlagt opprinnelig varsel var andelen knyttet til
Deres eiendom gnr. 103 bnr. 242lagt inn i refusjonsbeløpet knyttet til gnr. 103 bnr. 29 pà grunn
av en tinglyst avtale. Tiltakshavers advokat har nå anbefalt at vi følger lovens system og retter
refusjonskravene mot eier/hjemmelshaver til de refusjonspliktige arealene (103/242 og 243).
Det vil da være opp til dere som grunneiere å søke beløpene dekket av eier av gnr. 103 bnr. 29,
i hht. avtalene dere imellom om slik dekning.

Jeg beklager at denne informasjonen kommer nå i ettertid. Vedlagt følger et revidert oppsett for
fordeling av kostnader, de øvrige vedleggene er uendret. Frist til å komme med merknader til

revidert fordeling settes til 21.06.2016.

Vennl lsen
ViakAS

Jannicken Throndsen

ArkitekUplanlegger

Tlf: 91546955

Adresse for uttalelser:
Asplan Viak AS, Moerveien 5, 1430 As, eller

Vedlegg:
Forslag til fordeling av refusjonskostnader datert 31.05.2016

Asplan Viak AS - Moerveien s, l¿so As

Org.nr.gl0 209 205



Kvittering for varsel om refusjonskrav

Følgende eiere av eiendommer innenfor reguleringsplanene Nerbytunet-Nøklebybakken-Andersløkka, Ringerike

kommune, oversendes varsel om krav av refusjon vedr. kostnaderfor opparbeidelse av felles infrastruKur:

Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovemevnte adressater.

Samlet antall sendinger: Postens stempel/sign.

2- *l P-

Gnr:1 03 Bnr.242 Festenr: 0 Seksjonsnr:0 Eier/festers navn:

Thomas A Unang Hannestad

Eiendomsadresse: Andersløkkeveien 23 Adresse:
Andersløkkeveien 23

Postnr, - sted:
3514 Hønefoss

Kvittering mottatt varsel eller lwitteringsoblat rek. Sending:
[)enr,e del kltstrês på kvlltenng

tìa 01 96 7402 lN O

Gnr: 103 Bnr:242 Festenr: 0 Seksjonsnr:0 Eier/festers navn:

Caroline Hvitmyhr

Eiendomsadresse: Andersløkkeveien 23 Adresse:

Andersløkkeveien 23

Postnr, - sted:

3514 Hønefoss

Kvittering mottatt varsel eller kvitteringsoblat rek. Sending:
[)enne del kli5jres på kvitlering

FìA 0f96 7401 8N O

I 2 I 447
Dato:

t 1 ¡ -4é
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Asplan Viak AS
Att: Jannicken Throndsen
Moerveien 5
1aiìO Ås

Trysil, 23.05.2016

Deres ref.: 60524Íì-01 -01

Vedr.: Varsel om refusion - Tyrifjord Eiendom AS

Det vises til deres brev av 25.04.2016 vedrørende privat refusjonssak som vil berøre Liv
Elisabeth Wenner sin eiendom iAndersløkka.
Løten Auto Eiendommer representerer Liv Elisabeth Wenner i denne saken etter fullmakt.

Vi viser innledningsvis til deres brev av 25.04.2016, 2. avsnitt og presiserer at vedtak om
opparbeidelse av infrastruktur også gjelder utbedret kryssløsning for Bånntiernvegen og
Ringkollvegen.

Vi ber herved om nærmere redegjørelse vedrørende følgende punkter:

1. Poster til fordeling i henhold til anbud fra Fossum AS, datert 08.04.2016

Post 02.05 Utførelse av veg inn til 103/12 inkl avstikker inn til 103/128, kr 242.335,-

Post 02.06 Riving og bortkjøring av grisehus, kr 360.601,-

Post 01.00 Administrative poster, er disse vurdert Íor høyt hvis de to ovenstående
postene skal ut?

Wenner kan ikke se at postene 02.05 og 02.06 vedrører refusjonssaken og aksepterer
ikke at disse skal med i grunnlag for fordeling.Av dette tølger at post 01.00 også må
revideres.

2. Kostnadgoverslag fra Tlrifjord Elendom AS

Det er 3 fakturaer fra advokatfirmaet Kluge AS, til sammen kr 51.286,89. Disse
kostnadene er kostnader Tyrifjord Eiendom har tatt på seg tilsynelatende uavhengig av
refusjonssaken, og det aksepteres ikke tatt med i grunnlag til refusjon. Behovet for
advokatbistand må i tilfelle dokumenteres, og det er kun nødvendige utgifter som kan tas
med i beregningen. Her bruker man itillegg et rådgivnings{irma, Asplan Viak, som må

løten Auto Eiendommcr AS r Slettaveien 141, 2132 Slcttås r or¡ nr.: 95O 311 E12] tlÍ'. 9014 7566



^4,øero ¡hato 1 rørfurrr,ro, 4S 2 av 3

forventes å kunne regelverket. om det mot formodning viser seg at det er behov for

advokatbistand kan õet vanskelig tenkes behov av det omfanget som er påløpt. De! er

;;rt¡g ;^G å tro at man har mPlekset'

Hvis d t skal være aktuelt å v

op timeliste. Videre er benYttet

et fra Oslo som hø ris enn

lokale firma.

Det stiiles spørsmål rundt tidsbruken til hhv TJ Bolig iksHus AS

300 timer. Eiet kan vanskelig tenkes hva tidsbruken benyttes t r

;õå il;lik åpen post egná fil misbruk, ¡det det v¡ l inn timer s

Oiukes til prosiektet somlådan. Posten aksepteres ikke.

3. Gjennomføringsavtale med Statens Vegvesen'

Her finnes det en avtale med statens gvesen fra tidligere.

Øvrige mmentarer:

Det er tidligere pål tnader med prosjektering av gang og sykkelveg- for

dettè prosþrtet. o r i sin helhet betalt av Per Erik wenner (Liv E. wenner

sin avdøde ektemann)'
- CowiAS;tilsammen kr 12-514,-, fakturabilag vedl ges'

- lnterconsult AS; tilammen kr 32.816-, fakturabilag vedlegges:

- Det er for vegprosjekteU rekkefølgebestemmelser betalt inn fra Per Erik Wenner

kr 287.7O1,- ior vegrett, ref avtale av 17.03'2008'

Disse postene skd iñn igrunnlag for refusjon og skal renteberegnes'

Det er i kostnadsoverslaget fra Tyrifjord Eiendom AS benevnt "anbud på arbeider" fra

Fossum AS. V¡ kan kun se i mottatte dokumenter at det er inngitt et tilbud fra Fossum AS.

Det urranse

påt er i så

tett
Eiendom AS. I begge disse selskapene har Tom Johannessen svært sentrale roller'

Dersom det er inngitt anbud ber vi om å få oversendt:

Anbudsgrunnlag og innleverte anbud fra eventuelle øvrige akløren

Det vises videre til deres brev av 25.04.2016, side 3, 1. avsnitl Det fremkommer av

at det er ' 243 som

delse av
ng av ref rev, bilag 13'

belastet for kostander vedrørende denne ei

Det protesteres på at hovedbølet til Liv Wenner gnr' 103, bnr 29 tas inn i

reiuåjonstordelingen, ifr. bilag 13, da denne eiendommen er ferdig utbygd'

Løten Auto Eiendommer AS t slettaveien 141, 2432 Slettås ' org nr.: 950 314 842' tllz 9014 7566
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Den 1 S.10.2015 ble det oversendt et avtaleforslag fra Tyrifjord Eiendom AS v/Tom

Johannessen der estimert kostnad for bygging av ny gang og sykkelveg samt nytt kryss

beløp seg til kr 2.100.000,- inkl. mva.

Det vises videre til tidligere tilsendt overslag på kostnader tilfordeling, jfr mail av

1 S.01 .2016 utarbeidetãv Tyrifjord Eiendom AS. I mailen er total kostnad beregnet til

kr 2.100.000,- inkl mva og i mailen er det samtidig poengtert at hvis Ringerike Kommune

vil stå for utbygging slik at man får refundert mva, så vil totalbeløpet bli redusert.

Det refereres til deres brev bilag 8, Pristilbud entreprisekostnader vedrørende Fossum AS.

Vi forlanger at det innhentes nye anbud fra flere entreprenører for å se på mulighet for

bygging þå andre årstider som vil kunne være kostnadsreduserende.

Kostandsøkningen fra kr 2.1 OO.OOO,- tit kr 4.375.000,- er graverende og kan ikke

aksepteres.

Liv Wenner vil ikke godta tilsendt forslag til refusion

Med vennlig hilsen
Løten Auto Eiendommer AS

Vedlegg: Bilag CowiAS
Bilag lnterconsult AS

Kopi: Liv Elisabeth Wenner

Løten Auto Eiendommcr AS * Slettaveien 141, 2432 Slettås ' org nr.: 950 314 64,2' tllz 9014 7566



CO\MI
FAKTURA

Dato

Forfall

Kunde nr
Oppdragsnr

257068

25.04.2006

16.05.2006

17287

I 16105

Side
I (1)

Per Erik Wenner

Andersløkkeveien I

3514 HØNEFOSS

Vennligst oppgi kundenr. Og fakt.nr. ved betaling

Deres ref

Deres saksbehandler Wenner Per Erík

Vårsaksbehandler KorneliussenGeir
32 14 02 66

i
I

Det vil bli beregnet morarente ved for sen betaling

TÍl og med 02.04.2006

Andersløkka, G/S-veg langs fylkesveg

t

06 Regulerìngsplan

HONORAR

Periode 2006-10

Navn/kategori

Korneliussen Geir

Leifsen Bjørn

Totalt fakturert

Honorar

Ut l egg

brev m/oppswnering tì1 Al"l

I'løte med rådmann

49 540.00

B 420,30

5,0 Timer

Sum honorar og utlegg

Å oetale ¡lor

DnB NORBank ASA
Postbots 1426

1602 Fredrikstad

Swiftcode: UBNONOKK
IBAN account no: NO43 5122 0568 451

Antal I

4,0 Timer

I,0 Tirpr

Á pris

630,00

720,00

3 240,00

3 240,00

3 240,00

CO\MI AS
G¡enseveien 88, Postboks 6412 Etterstad

0605 OsI,o
Org.nr.: NO 979 364 857 MVA
Telefon: +47 21 00 92 00



Per Erik Wenner

Andersløkkeveien I

351 4 Hø NEFOSS

Vennligst oppgi kundenr. Og fakt.nr. ved betaling

COWI AS
Grenseveien 88

Postbõks 64 12, Etterstad

0605 0s
Org.nr.: N O 979 364 857 MVA

F AKTU RA

Dato

Forfall

Kunde nr

Oppdragsnr

Bet.adresse:

Pos6oks 123

1601 Fredrilstad
6939 4900 Telefax 6939 49 0 4

I BAN account no: N O43 5122 05 6845I

Deres ref

Deres saksbehandler Wenner Per Erik

Vårsaksbehandler Komeliussen Geir
321 4 0266

Det vil bli beregnet morarente ved for sen betaling

252779

17.01.2006

07.02.2006

't7287

1 16105

Side
1 (1)

I

!

a, ; {w

Søknad

Søknad

f2to. 3". sr

Tota'lt fakturert

Honorar

Utlegg

46 300,00

I 420,30

Sr,rn honorar og utlegg

Ä betale t{oK

Perlode 2005-49

Navn/kategorl

Lejfsen Bjørn

Antal I

4,0 Tircr

Á pris

720.00

06 Reguleringsplan

]OMRAR

Periode 2005-48

Navn/kategori

Leifsen Biørn

Antal l

4.5 TinEr

A pris

720,00

fìl og med 31.12.2005

Andersløkka, G/S-veg langs fyìkesveg

t)0. ̂
ì Y

2 880.00

3 240.00

P(

6 120.00

6 120,00



C O \M I @

F AKTU RA

Dato

Forfall

Kunde nr
Oppdragsnr

251 325

12.12.2005

02.01.2006

17287

1 16105

Side
1 (1)

Per Erik Wenner

Andersløkkeveien I

3514 HØN EFOSS

Vennligst oppgi kundenr. Og fakt.nr. ved betaling

Deres ref

Deres saksbehandler Wenner Per Erik

Vårsaksbehandler Ko¡neliussen Geir
i21 4 0266

¡

¡

Det vil bli beregnet morarente ved for sen betaling

Tiì og med 27.17.2005

Anders.løkka. G/S-veg langs fylkesveg

-l

I

I

06 Reguleringspìan

HONORAR

Periode 2005-44

Navn/kategori

Leìfsen Bjønn

Totalt fakturert

Hononar

Utl egg

COWI AS
Grenseveien 88

P os tboks 64 | 2, E,lîerctad,

0605 osl.o
Org.nr.: N O 979 364 857 M VA

Henvendlese kormunen

40 180,00

B 420.30

Anta ì I

1.0 Timer

Á pris

720,00

Swn honorar og utlegg

A betale ¡¡or

Bet.adresse:

Postboks 123

l60l Fredrilcstad

Tlf: 69394900 Telefax 69394904
I BAN account no: N O43 5122 05 68451

720,00

720,00

720,00

*Àtg-\

GI RO

s122 ris 6S4sr

':'j r¡ '



F AKTU RA
Dato

Forfall

Kunde nr

Oppdragsnr

Deres ref

Deres saksbehandler

Vår saksbehandler

tÐ

243773
07.06.2005

28.06.2005

't7287

1 16105

Wenner Per Erik

Korneliussen Geir

3214 0266

Side

Per Erik Wenner

Andersløkkeve¡en 1

3514 HøN EFOSS

Vennligst oppgi kundenr. Og fakt.nr. ved betaling

COWI AS

Grenseveien 88

Postboks 64 12, Etterstad

0605 OsI-o

Org.nr.: N O 979 364 857 MVA

Det vil bli beregnet morarente ved for sen betaling

I

Bet.adresse:

Postboks 123

1601 Fredrikstad

Tlf: 6939 4900 Telefax 69394904

B AN KGI RO POSTGI RO

5122 05 684s1

06 Reguleringsplan

HONORAR

Periode 2005-18

Navn/kategori

Korneliussen Geir l"løte vedn. reg plan

Antal l

1,0 Timer

A pris

600 ,00

Peniode 2005-2I

Navn/kategonì

Leifsen Bjørn }4øte med kommunen

Antal l

1 . 0 T.imer

Á pris

700 ,00

Sum honorar og utlegg

Ä betale NoK

Totalt fakturert

Hono ra r

Utl egg

39 460,00

I 420.30

700,00

600,00

1.300,00

1.300,00

wú \\Til os med 29.05.2005

Andersløkka, Gi S-veg langs fyìkesveg

I BAN accountno: N O43 512205 68451



t*L ( L Wt'ut 'vv

COV/I AS

Grenseveien 88

Postboks 6412, Etterstad

0605 OsI-o
Org.nr.: N O 979 364 857 MVA

(Ð
Side

Per Erik Wenner

Andersløkkeveien 1

3514 HØN EF OSS

Vennligst oppgi kundenr. Og fakt.nr. ved betaling Det vil bli beregnet morarente ved for sen betaling

F AKTU RA
Dato

Forfall

Kunde nr

Oppdragsnr

Deres ref

Deres saksbehandler

Vår saksbehandler

23901 I
08.02.2005

01.03.2005

17287

1 16105

Wenner Per Erik

Korneliussen Geir

3214 0266

Bet.adresse:

Postboks 123

1601 Fredrikstad

Tlf: 693949O0 Telefax 6939 4904

B AN KGI RO POSTGI RO

sr22 05 68451

fiì og med 30 01.2005

Anders'ìøkka. G/S-veg langs fylkesveg

225,00

900,00

9,00

I .l 34,00

r . 134,00

4 ì .;', tfü\L L

01 .

HONORAR

Periode 2005-01

Na vnlk ategori

Eartnes Ann Maygret Brev

Anta l l

0,5 Tìmer

Á prìs

450,00

Periode 2005-04

Na vn / k atego rì

Kornel i ussen Gei r Brev ti.l SVB-kryssløsning

Anta I
.ì

1,5 Tìmen

A prìs

600.00

UTLEGG

Kopiering 6.0 A4 S/H dokumentkopierìng 9,00

Sum honorar og utlegg

Ä betale NoK

Totalt fakturert

Honora n

Ut ì egg

36 060.00

6 095,50 7 L7
U vt( b-

I BAN accountno: N O43 512205 68451



O lnterconsult

Per Erike Wenner

Andersløkkeveien 1

3514 HøNEFOSS

Vennligst oppgi kundenr. Og fakt.nr. ved betaling Det vil bli beregnet morarente ved for sen betaling

FAKTURA
Dato

Forfall

Kunde nr

Oppdragsnr

Deres ref

Deres saksbehandler

Vår saksbehandler

229899
15.06.2004

06.07.2004

17287

116105

Wenner Per Erik

Korneliussen Geir

32 14 02 66

i

Til os med 30.05.2004

Andersløkkô, G/S-veg langs fylkesveg

t.423,00

t.423,00

1.423,00

Del fakturert

Utlegg utover totalpris
1EV61820, Statens Kantverk Djverse dìgìtaìt kart 1423,00

Sum honorar og utlegg

A betale NoK

Totalt fakturert

Honora r

Utlegg utover totðlpris

20 335,00

I 423,00

cJ

þ
tt" . 3o ,Sâ LìY

,üK
TNTERCONSULT ASA

Grenseveien 88

Postboks 64 12, Etterstad

0605 OsI-o
Org.nr.:NO 979 364 857 MVA

Bet.adresse:

Postboks 123

160l Fredrikstad

Tlf: 69394900 Telefax 69394904

BANKGIRO POSTGIRO

5122 05 68451

IBAN accountno: NO43 512205 68451



Ol n tercon su l t Side

Per Erike Wenner

Andersløkkeveien 1

3514 HøNEFOSS

Vennlígst oppgi kundenr. Og fakt.nr. ved betaling

I NTERCONSULT ASA

Grenseveien 88

Postboks 64 12, Etterstad

0605 OsI.o
Org.nr.: NO 979 364 857 MVA

Det vil bli beregnet morarente ved for sen betaling

FAKTURA
Dato

Forfall

Kunde nr

Oppdragsnr

Deres ref

Deres saksbehandler

Vår saksbehandler

233039
20.09.2004

11.10.2004

17287

1 161 05

Wenner Per Erik

Korneliussen Geir

3214 0266

I

I

Bet.adresse:

Postboks 123

l60l Fredrikstad

Tlf: 69394900 Telefax 6939 4904

BAN KGI RO POSTGI RO

5122 0s 684s1

I 33,50

133,50

0,50

134,00

Del fakturert

Utlegg utover totalpris

Km-godtgjørelse 32,0 Tjenestebìl

Kopiering 20,0 A4 S/H dokumentkopiering

Kopiering 3,0 A3 S/H dokumentkopìerìng

96,00

30,00

7 .50

133,50

Sum honorar og utlegg

Øreavrundi ng

Â betale NoK

Totalt fakturert

Honora r

Utlegg utover totalpnis

26 395,00

1 566,50

g.rn,
,r,.o*' 228õ.-5c-.5) L-ìY

Tì1 og med 29.08.2004

Andersìøkka, G/S-veg langs fylkesveg

I BAN account no: NO43 5122 05 68451



Per Erike Wenner

Andersløkkeveien 1

3514 HØNEFOSS

Vennligst oppgi kundenr. Og fakt.nr. ved betaling Det vil bli beregnet morarente ved for sen betaling

FAKTURA
Dato

Forfall

Kunde nr

Oppdragsnr

Deres ref

Deres saksbehandler

Vår saksbehandler

23101 3
19.07.2004

09.08.2004

't7287

1 16105

Wenner Per Erik

Korneliussen Geir

3214 0266

I

¡

Ti I os med 04.07 .2004

Andersløkka, G/S-veg ìangs fylkesveg

6.060,00

10,00

6.070,00

6.070,00

Del fakturert

Utlegg utover totaìpris
Plottìng/EDB 1,0 A3 S/H tegningspìott/-kopi 10,00

Sum honorar og utlegg

Â beta'te Nox

Totalt fakturert

Hono ra r

Utlegg utover totalpris

26 395.00

1 433.00

w Z, x
âaA. 3o. 5: lqY

I NTERCONSULT ASA

Grenseveien 88

Postboks 6412, Etterstad

0605 osl-o
Org.nr.: NO 979 364 857 MVA

Bet.adresse:

Postboks 123

160l Fredrikstad

Tlf: 69394900 Telefax 69394904

BÄN KGI RO POSTGI RO

5122 05 68451

I BAN account no: NO43 512205 68451



o lntercons Side

1

Per Erik Wenner

Andersløkkeveien 1

351 4 HØNEFOSS

Vennligst oppgi kundenr. Og fakt.nr. ved betaling

COWI AS

Grenseveien 88

Postboks 6412, Etterstad

0605 OsI-o

Org.nr.: NO 979 364 857 MVA

Det vil bli beregnet morarente ved for sen betaling

FAKTURA
Dato

Forfall

Kunde nr

Oppdragsnr

Deres ref

Deres saksbehandler

Vår saksbehandler

236529
06.12.2004

27.12.2004

17287

1 16105

Wenner Per Erik

Korneliussen Geir

321 4 0266

I

I

Bet.ad¡esse:

Postboks 123

l60l Fredrikstad

Tlf: 69394900 Telefax 6939 4904

01 .

HONORAR

Periode 2004-41

Navn/kategori

Kornel i ussen Gei r Møte m/vegvesenet

Anta I
'ì

2,0 Timer

Á pris

600,00

Periode 2004-48

Navn/k ategori

Korneì iussen Gei r Befaring oppmðìing

Antal.l

1 ,0 Timer

Á prìs

600,00

UTLEGG

Km-godtgjørelse 0sloveien 10- Hensmoen 54, 00

03 ,..
HONORAR

Perìode 2004-36

Na vn/kategorì

Korneliussen Geir Avklaring kryss Nerby

Antal l

3.5 Timer

Á pris

600.00

Periode 20i4-37

Navn/kategori Antal I Á prìs

l^. _. ôo. õllqy

Tìl og med 28.7I.2004

Andersløkka" G/S-veg langs fyìkesveg

2. r 00,00

t.200,00

54,00

600,00

I BAN account no: NO43 5122 05 68451



Ol n tercon su l t Side

2

FAKTURA
Dato

Forfall

Kunde nr

Oppdragsnr

Deres ref

Deres saksbehandler

Vår saksbehandler

236529
06.'t2.2004

27.12.200/

17287

1 161 05

Wenner Per Erik

Korneliussen Geir

32140266

Vennligst oppgi kundenr' Og fakt'nr' ved betaling

CO\ryI AS

Grenseveien 88

Postboks 6412, Etterstad

0605 osl-o
Org"nr.: NO 979 364 857 MVA

Det vil bli beregnet morarente ved for sen betaling

Bet.adresse:

Postboks 123

l60l Fredrikstad

Tlfz 69394900 Telefax 69394904

3c.12.04 .;

900,00

".À

'rr4 L Ävl\*

c_ a

¿ 2 .o 0

4.8s4,00

4.854,00

Kornelìussen Geir Avklaring kryss NenbY 1.5 Timer 600,00

Sum honorar og utlegg

Ä betale NoK

fotalt fakturert

Honorô r

Utl egg

31 19s,00

1 620,50

%
UI tJtu, , ̂ ,urU

t

I BAN account no: NO43 512205 68451



O lntercons Side

Per Erike Wenner

Andersløkkeveien 1

3514 HØNEFOSS

Vennligst oppgi kundenr. Og fakt.nr. ved betaling

I NTERCONSLI LT ASA

Grenseveien 88

Postboks 64 12, Etterstad

ci605 Oslo
Org.nr.: NO 979 364 857 MVA

Det vil bli beregnet morarente ved for sen betaling

FAKTURA
Dato

Forfall

Kunde nr

Oppdragsnr

Deres ref

Deres saksbehandler

Vår saksbehandler

2291 82
27.05.2004

17.06.2004

17287

I 16105

Wenner Per Erik

Korneliussen Geir

3214 0266

I

I

Bet.adresse:

Postboks 123

l60l Fredriksød

T ff: 6939 4900 Telefax 69394904

BAN KGI RO POSTGI RO

5122 05 68451

6.335,00

6.335,00

6.335,00

Del fakturert

Sum honorar og utlegg

Â betale NoK

Totalt fakturert

Honora r 20 335.00

\"i* boS ) \ì Y

)L
q
0 i l , ̂ i l

Til og med 02.05.2004

Andersløkka, G/S-veg langs fylkesveg

I BAN accountno: NO43 512205 68451



o l n tercon su ide

Per Erike Wenner

Andersløkkeveien 1

3514 HøNEFOSS

Vennligst oppgi kundenr. Og fakt.nr. ved betaling

Andersløkka, G/S-veg ìangs fylkesveg

I h.h.t. utført anbeider i mars

Det vil bli beregnet morarente ved for sen betaling

FAKTURA
Dato

Forfall

Kunde nr

Oppdragsnr

Deres ref

Deres saksbehandler

Vår saksbehandler

227868
27.04.2004

18.05.2004

17287

1 16105

Wenner Per Erik

Korneliussen Geir

3214 0266

I

Sum honorar og utlegg

Ä betale NoK

<- l,"t- .3ò S.2 l1 Y

I NTERCONSULT ASA

Grenseveien 88

Postboks 641 2, Etter stad

0605 OsI-o
Org.nr.: NO 979 364 857 MVA

Bet.adresse:

Postboks 123

160l Fredrikstad

TIf: 69394900 Telefax 69394904

BA}I KGTRO POSTGI RO

5l?2 05 68451

I BAN account no: N O4fÉt2?ûff&451 - -

14.000,00

L(

14.000,00

14.000,00



Dan Aspen og Lars Brentebråten

Andersløkkeveien 21

3512 HÉnefoss

Asplan Mak AS

Moerveien 5

1430 Äs Hønefoss 14.5.2016

Vedr. krav om refuslon - Deres brev av 25.1.2016

Vi viser til ovennevnte brev og motsetter oss kravet, Begrunnelsen for det qr fØlgende:

L. Vår tomt er opprinnelig skllt ut fra gnr. 103 bnr. 29. Vl har undersøkt saken og funnet ut at

det 16. juli 2002 ble tinglyst en heftelse pã t03l29 som sier at det er nåværende eller
fremtidig eier av den eiendommen som skal betale refusjonskravet.

2. Vi anser oss derfor som feíl adressat for kravet om økonomisk refusjon for teknisk
infrastrukur. Kravet må rettes mot nåværende eier av gnr.103 bnr. 29.

Dan Aspen Lars Brentebråten

a



Thomas Hannestad og Caroline Hvitmyhr

Andersløkkeveien 23

3514 Hønefoss

Asplan Viak AS

Moerveien 5

1430 Ås Hønefoss L2.O6.t6

Vedrørende krav om refusjon for utbedring av infrastruktur

Viser til brev datert 01.06.16 og til Lov om planlegging og byggesaksbehandling 518-11 første

avsnitt hvor det står: "Eier av det refusjonspliktige arealet er ansvarlig for betaling, om ikke annet

følger av avtale med tidligere eier". Viser til tinglyst avtale av 09.08.02, som sier at eíer av gnr. 103

bnr. 29 påtar seg å tre inn i våre forpliktelser i forbindelse med et slik krav. Det følger klart av loven

at
tiltakshaver plikter å forholde seg til tidligere eier i dette tilfellet, og vi ber om at kravet rettes til
eier av gnr. 103 bnr. 29.

Vi bemerker også at det kreves refusjon ikke bare for de faktiske kostnadene utbedring av kryss,

gangvei og bussholdeplass, men også kostnader knyttet til administrasjon og juridisk bístand i

forbindelse med dette refusjonkravet. Vi stíller spørsmål om det er korrekt at dette skal inngå.

I tillegg inngår kostnader for riving av grisefjøset på Nerbytunet i anbudet, begrunnet med at en

innkjørsel må flyttes som følge av bygging av gangvei. Vi forutsetter at utbygger uansett vil rive

dette fjøset for å utnytte arealene best mulig, og mener at det er uriktig at også denne kostnaden

skal inngå i kravet om refusjon.

Med vennlig hilsen

Caroline Hvitmyhr Thomas Hannestad



Samlet areal

lkke refusjonspliktig m2 areal

36 191

7 377

Fordeling av refusjonskostnader i henhold til Plan og bygningslovens $$18-6 og 18-7 forbygging av gang og sykkelveg og nytt kryss Nerbytunet-Andersløkka

+ Refusjonspliktigiht.erklæringknyttett¡ldispensasjonsvedtakforoppføringavbolig. Tinglystoverf6ringavforpliktelsertile¡eravgnr.1 03bnr.29.
** Refusjonspliktigiht.tinglystheftelsevedfradelingavtomt. Andelenerknyttettil eietav\03/243

Sum m2 areal refusjonspliktige eiendommer: 28 880

Kommentarer t¡l utregningen:

1. Beregningen er gjort iht. reglene i PBL 5 18.6 og 518-7,
2. Alle arealer er tatt fra Ringerike kommunes kartløsnlng på internet.
3. Kostnad kommer fram slik:

Advokatbistandrefusionssak:l 51286,89
Asplan Viak - bistand refusionssak:l 105 862.50

TJ a5- 159
R¡ riksHus as - 299

Anbud Fossum as:l 3 468 431,00
Uforutsettekostnader:l 300000,00

Avrunding:l -8 580,39
Samlet sum:l 4 375 000,00

Det gjøres oppmerksom på at prisen kan økes med maks. 15%. Det er også mulig at prisen kan reduseres noe pga. mva.refusjon.

Hønefoss 31.5.2016

Tyrifjord Eiendom AS v/an Solberg

Dokid:
1 6066398
(1 5t487 -1 e)
Fordeling av

I
I

t
L

/

Gnr/Bnr Hjemmelshaver

Netto tomte-

areal i m2

T¡llatt utnytting
25OÁBYA

Ekst¡sterende

BYA I M,

Eks¡sterende

BYAi%

Utß¡ør bebyggelsen

mindre enn 2/3 av

t¡llatt utnvttelse?

Rest utnyttbart

by8Bepotensiale

i%8YA

Utbygt¡ngs-

potens¡ale ¡

m'ByA

Utbyggings-

potensiale i

m'BRA

Utbyggings-

potens¡al ¡ snitt

m'B Yt/B Rl

Tomteareâl

andel refusjon i %

Bebyggelse

andel refusjon ¡ %

Sum refusjons.

andel i %

Samlet

andel i % Kostnad:

kr 4 375 000
to3l29 Liv Wenner 2 530 633 230 9,!% Ja 63,60% 402 939 677 5,56% 9,69% 7,62%

28,25% 1 235 888

Tomt 3 972 243 0 o,o% Ja 700.00% 243 449 346 3,36% 4,63% 3,99%
Tomt 5 727 180 0 o,0% Ja roo,oo% 180 295 234 2,49% 3, O4% 2,77 %
Tomt 7 663 166 0 o,o% Ja roo,oo% 166 261 2r3 2,29% 2,69% 2,49%

Tomt 17 664 166 0 o,o% Ja 700,oo% 166 372 239 2,29% 3.22% 2,76%
Tomt 19 803 207 0 o.o% Ja 700,00% 207 3r2 256 2,77 % 3,22% 3. OO%
Tomt 20 660 165 0 O,O o/o Ja 7OO,OO o/o 165 312 239 2,28% 3,22% 2,75%
Tomt22 730 183 0 o,o% Ja roo,oo% 183 372 247 2,52% 3,22% 2,87 %
to3l242 Hannestad/Hvitmyr 803 207 0 o,o% Nei* o,00% 20t 312 257 2,78% 3,22% 3, OO% 3, OO% 131 250
LO3l243 Asoen/Brentebråten 1 139 285 0 o,o% Nei** o,oo% 245 439 362 3,94% 4,53% 4,23% 4,23% r85 277
ro3l1 67 \72t 430 372 27,6% Nei

to3l L60
to?|1 61

r 469

934

367 329 22,4% Ne

Ja %
to3l L36 856 274 775 20,4% Nei

103/110 Arve Lad/Marsrete Glerstad Lad 2009 502 289 14,4% Ja 42,40% 2r3 502 3s8 2.94To s,t8% 4,06%

t2s2%

Tomt 14 797 199 0 0,o% Ja 100,00 % 199 271 23s 2.75% 2. AO% 2.77 %
Tomt 16 902 226 0 o.o% Ja too,oo% 226 329 277 3. Lt% 3.40% 3.25%
Tomt 18 797 199 0 O.O o/o Ja 100,00 % 199 287 240 2.75% 2.90% 2.83% 565 126
LOS| Lzt 7 027 255 307 30,7% Nei

103/1s8 935 234 245 26,2% Nei

to3l240 670 168 160 23,9 % Nei

to3l236 639 160 166 26,0% Ne¡

103/30s Tor Frithiof Nerbv 10 800 3 240 0 o,o% Ja ßo,oo% 3 240 2796 3 018 44,75% 28,86% 36,80% 36,80% 1 610 052
LO3l29S Racnar Nøklebve 29s6 739 0 O,O o/. Ja 100.00 % 739 rt42 947 LO,2r% L7,79% t7,00% 77,00 o/o 481 079

Summer: 7 24L 9 689 I 465 L00,oo% too,oo% 100,00% 4 375 088

I



Målestokk 1 :50 og 1:5 - A3

Tegnet av: TJ

Deto: 10.3.2016

Tegning nr.:07

Rev.nr-:

BYGGEPTASS: Ringkollveien/Bånntjemvegen, Haug, Ringerike

TILTAKSHAVER: Tyrifjord Eiendom as

Normalprofiler bussholdeplass sør og nord - Utkil¡ng itven- og lengderetning

GNR. ...... BNR.........i RINGERIKE KOMMUNE

RingeriksHus AS

Eks NORMALPROFIL HOLDEPLASS NORD

VEDLEGG 07
NORMALPROFIL HOLDEPLASS SØR
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Top eksisterende osfolt

3%n

L\r-\.1Ào.o+rÌngen òør utki Ìng skje cver 15 neC tÌ frcstslkker dybCe\- v!l\- \-L

Denne tegning tilhører RingeriksHus AS og kan ikke benyttes uten skriftlig samtykke
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Eksisterende overbygning



Tegnet av: TJ

Deto: 10.3.2016

Tegning nr.:06

Rev.nr.:

Målestokkl:100-43

TILTAKSHAVER: Tyrilord Eiendom as

BYGGEPI-ASS: Ringkollveien/Bånntjemvegen, Haug, R¡ngerike

Tvenprofiler (0 - 90) Vei inn til 103/12 Fri? Bogen

GNR. ...... BNR. ........¡ RINGERIKE KOMMUNE

RingeriksHus AS

VE D L E G G 06

5000

G 4cm

20 cm 20 cm
o
$s

Prinsipiell oppbygging av veg til gnr. 103112. M= 1:500

Fram til grense 103112 forberedes det til senere asfalflegging.
lnne på 103112 er vegen 4 meter bred + skulderþrøft.

Grunnen veier skal bygges på, forventes å være bærende (skjælfell)
Tilkjøring av masser til forsterkningslag vil da trolig bli unødvendig.

277 174 Alle høyder og snitt er beregnet og tegnet etter Ringerike kommunes
kart på intemet.

,| m2 Eksisterende
--.F€11-+__

PROFI L 50
m2

1 m2
Fall+

m2
Fal¡+

PROFI L 40 PROFI L 90
1 m2

,| m2

m2
Fall

-

PROFI L 30
278,181

PROF¡ L m2
m2 Fall+

1 m2

m2 277
Fall+ ñ2

Fa¡l+

14 m2 1 ñ2PROFI L 20 PROFI L 70

'l m2 m2Fall+ +

1 77 m2 10 m2

P ROFI L 1 O PROFI L 60
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Målestokkl:100-43

Tegnet av: TJ

Dato: 10.3.2016

Tegning nr.:05

Rev.nr

BYGGEPLASS: Ringkollve¡en/Bånntjem\regen, Haug, Ringerike

TILTAKSHAVER: Tyriflord Eiendom as

Tvenprof¡ler (T2 - X) Gang- og sykkelvei langs Ringkollveien + kryssi/veg Bånntjemvegen

GNR. ...... BNR. ........i RINGERIKE KOMMUNE

RingeriksHus AS

VEDLEGG 05
oppbygging av gang- og sykkelveg - se tegning nr. 0g for detaljer om tykkelse

2500 2500

Bånntj.veg +281,17
Dekke Agbl I, 50 mm

BæÞlag Fk 032, (200 mm)

ProfilX

NBI DeMm rylllngen lkke Ultustillr kEv
lil foFterkn¡ngslag, sþl sl¡kt lag etsbleË.

Bånntj.veg +281,60

ProfilW

Bånntj.veg +282,44

ProfilV

Bånntj.veg +283,29

ProfilU

Fylkesveg +283,92.

ProfilT2

Denne tegning tilhører RingeriksHus AS og kan ikke benyttes uten skriftlig samtykke



Tegning nr.:04

Rev.nr-:

Mâlestokkl:100-A3

Tegnet av: TJ

Dato: 10.3.2016

TILTAKSHAVER: Tyriford E¡endom as

BYGGEPTASS: Ringkollveien/Bànntjemvegen, Haug, Ringerike

Tverrprofiler (N - Tl) Gang- og sykl(elvei langs Ringkollveien

GNR. ...... BNR. ........i RINGERIKE KOMMUNE

/l¡1rRingeriksHus AS

VEDLEGG 04

Fylkesveg +283,36
FallS%+

ProfilTl

Fylkesveg +282,67 Fall+

ProfilS

Fylkesveg +281,98 Fall+

ProfilR

Fylkesveg +281,25 Fall+

ProfilQ

Fylkesveg +280,47 Fall+

ProfilP

Fylkesveg +279,67 Fall+

ProfilO

Fylkesveg +278,85
Fa[ +

ProfilN

Denne tegning tilhørcr RingeriksHus AS og kan ikke benyttes uten skriftlig samtykke



Målestokkl:100-43

Tegnet av: TJ

Dato: 10.3.2016

Tegning nr.:03

Rev.nr.:

BYGGEPLASS: Ringkollveien/Bânntjemvegen, Haug, Ringerike

TI LTAKSHAVER: Tyriford Eiendom as

Tvenprofiler (G - M) Gang- og sykkelvei langs R¡ngkollveien

GN R. ...... BN R.........i RI N GERI KE KOM M U NE

Ringeriks H us AS

VE D L E G G 03

Fylkesveg +278,04
Fall.+

ProfilM

Fylkesveg +277,25 Fa¡l+

ProfilL

+276,50 Fall+

Profil K

Fylkesveg +275,790 Fall+

ProfilJ

+275,09 Fall+

Profill

Fylkesveg +274,27 Fall+

ProfilH

Fylkesveg +273,42 Fall+

ProfilG

Denne tegning tilhører RingeriksHus AS og kan ikke benyttes uten skriftlig samtykke



Målestokkl:100-43

Tegnet av: TJ

Dato: 10.3.2016

Tegn¡ng nr.:02

Rev.nr.:

TILTAKSHAVER: Tyrifjord E¡endom as

BYGGEPLASS: Ringkollve¡en/Bånntjemvegen, Haug, Ringerike

Tvenprofiler (0 - F) Gang- og sykkelvei langs Ringkollve¡en

GNR. ...... BNR. ......,.i RINGERIKE KOMMUNE

RingeriksHus AS

VEDLEGG 02

Oppbygging av gang- og sykkelveg - M= 1:50

Skulder Gangvei m/asfalt 3,0m 0,25m

Fylkesveg +272,66 Fall+

ProfilF Se tegning nr. 08 for tykkelser (vedlegg 08)

Fiberduk kl.4

Fylkesveg +272,97
Fall+

ProfilE

Fylkesveg +271,36 Fall+

ProfilD

Fylkesveg +270,83
Fâll+

ProfilC

ProfilB

Fylkesveg +270,48 Fall+

PrOfil A Grense

Fylkesveg +27O,OO Fall+

tp

PrOfil 0 Grcnse

Fylkesveg +27O,OO Fall+

1:z

Denne tegning tilhører RingeriksHus AS og kan ikke benyttes uten skrifrlig samtykke



Ringeriks H us AS

GN R. ...... BN R.........i RI N GERI KE KOM M U NE

Plan for tverrprofiler gang- og sykkeveg og kryss Ringkollveien/Bånntjemvegen

VE D L E G G 01

Gn¡.1 031 1 28

Gn¡.1 031 1 2

Denne tegning tilhører RingeriksHus AS og kan ikke benyttes uten skriftlig samtykke

Ò

BYGGEPLASS: Ringkollveien/Bånntjemvegen, Haug, Ringerike

TI LTAKSHAVER: Tyrifjord Eiendom as

Rev.nr.:

Tegning nr.:01

Dato: 10.3.2016

Tegnet av: TJ

Målestokkl:1000-A3
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Denne Þgning tilhøer RingeriksHus AS og kan ikke benyttes uten skriftlig sam$kke

Mâþstold(l:í000-43

Tegnet av: TJ

Dato:25.4.2016

Tegning nr.:01

Rev.nr.:

TI LTAKSHAVER: Tffiord E¡endom as

BYGGEPLASS: Ringkollveien/Bânnt¡'mì,egen, Haug, Rlngeril(e

Phn over t'ltak gang- og syklchreg, k:/ss og \reg påhgt bestemmeber Nerbytunel

GNR ...... BN R. ........i RI N GERI KE KOM M U NE

Ri n geri ks H u s AS

@



m2/Nøat=

j

m2Areal= 797

/ B2

EN E SOLI CER t
¡lYAÊ25'ìi,

Areâl= 2009 m2

)

RIiI GE RII(E KOI ìlll U Nl

Utgår

5

avBol gor so¡

utnyttbsrt

byggepotcls a e2t3

m2

Uþå¡

Utgår

1021

Utgår

utgår

t,tgår
LJtsår

670
B1

t

15I

lqr""l= 1469 m2

667C30û

o'l

Arêel= I
I

Utgår

\ m2

Utgår

Areal=

I
I

I GER

YÀr2Ít%

Areal=

/

u I
\

UtSåt

13

I

A¡eal= 1721 m2t -,

,60/o

'1 -

Aroal=663 m2

\
\

Areal= 2530 m2
Hus=230 m2

BYA=9,'l%

\=66fÕ6¡{.7

f

ì

5741 71.34

a-,

o

Retusjonspliktig ihht. tinglyst

erklæring.

Kart som viser refusjonspl¡ktige

arealer innenfor reguleringsplan

for 280 Andersløkka.

llqdlr lÞmnrnr hf lkhl r*rr þ
rvrüt¡ L tl. lrr mrtl|r I L¡t of
mrts*| ftb.



T¡I S| Erure
KDiltU E

66707ûû

'-c3lú8

66708C'O

har 100 %

trl3i17-

667ü9tú

.?

I

i-Ë

H!lwer/FesF:

Eafun:

7Ll

rj'

Gr:1 03

bÞ

1 2-

"fi.::,

Br: 3{E

¿l* t) 2?S _

ì-L-

+

1ó4,',

t:r

iLr

f/.,Jò

L J

,

I

I

ie3'rr rj
!s
J¡oo

Êtn 0

o

1 03i _)

0

ffi: 26f{-201 6 Sgn:

Adtsse:

Srr: O

Lt )

^'ti,

il3,

)3i7-t

L òJ

0!

IJ;,IJJ

O¡

ît

üqrtu hrr:b ibcmfr æl* ffl db r:¡ l; i H¡

Ntffikk l:lll D

A

+t

AncJeÉ

101129

?¡2 ?

1
),'l 4

1ù3i I

1 tl,'I5-l

:0 6

1-r j

i:-l t q

C::*,/t 1 8¿

-l -, 1)

lqrq 1

J i]

è1{

':. tr
;] 1"1

v

e'
rl i;:

ft¡: EE:tREtìi't



l-/

r00

5 Y2 o(oX x

Bdlgbdyggds-lrïtlbende $ËrÉdyggds€ {BFS)

Bdb Hyggds*rsùst s*rßbebyggds ß1(s'l-2

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK I N FRASÏRUKruR

l-l vE svr

l-l tqwes 6(v+0

I rrrat*r
l--l aap-zsy*eveg 6Gs1-4)

I t*vesnrm-gmlatd

Q tuugæv4atttuil(stnz

HENSYNSONER

aÎ S Essrpf
E$$E¡ Hddwoll4o-1

Planomrâde aloal=19,01 daâ

* (o

LINJESYMBOLER

---
R¡rns h$gsriE

Foìnãlsgrs$

Fere for dctBssun

Byggegfæ

B€hyggds m lmlsetles

Reglfrt sìtstlrle

------ Frtktúie

tu Slst fddsEüîdt
Ja Reqlertshiltm

Hffl." og avshnddtie

PUNKTSYMBOLER

e Avl N

* \

TE G N F O R KL ARI N G

P B L $ 1 2-5 AR E AL F OR MÅL
1. BEBYGGELSE OG AI{LEGG

Fûfsìruq æet
f#t6 ¡rd

ILLUSTRASJON

Sll fcthdds

MALESToKK: 1:1 ooo(A2)

@ Ft- F E
oft l0

Eaddc*l tevert ðv Rhger'lke kmmune

utlreklsèto, ofcltþ kl$urt4 010214

Bddøt: HG

fÞtuì El.Td 89, sûE ]2
Eddbtæ 1m

{

)

É

*

t

28lr 5

28l 5
121 t0

10 l/

101/

211 3

B KS2
10311t0

\
\

I

\

sti

\¿ n5-

1 -¡ 1 ry3

101

103 t1t 0

D E TAL JR E GU L E RI N G F O R

N E R B YTU N E T
M E D TI L HØR E N D E RE GI JLE RI N GS BE STE MME LSE R

P L ANI D:

060s 378

RI N G E RI KE KOM M U N E
MI L JØ- OG ARE AL FORVALTNI N G9

DATO

1ü/12 É.112 tf4
í fffi h Mlñ lrlr¡h¡¡mt úrt41 tltxft llL,

19 mmÍhensMlEffii
2 Gm bffiln ld.nhrCet 8vÉ lo.l16 TI
kmÍda¡Þt 10Á

$LÉ

l{ '--.t--. Plarfo"s{act utarbeldet av: Arldv:



\ /
/

\

1\

103/15t /
/

ß1 /þ4

\

\
D

101/189

8

I
\

101/1æ

0
) ).

\

\
\
\
\
\

7
6

l4

*
oJ

2

'80/'lß
12

1 01 /ffi\
\

ßt/ß0
15

ß1 /1 1 ß

B3
1 3 1 7

)

. A¿4 I
\]

I
I

REGULERT TOMTEGRENSE

EKSIST. BYGG SOM
INNGAR I PI.ANEN

REGULERI N GSPLAN FOR:

AN DE RSLØKKA, ØVRE B E RG

01 01 /03

êÉkl!-kÈkêñÈêF-€
-gtrIIIER OG GYIIIFE,I}T TS! 280

GRENSE FOR
REGULERINGSFORMAL

BYGGEGRENSE MOT VEG
OG ANNEN BEBYGGELSE

f l

ô

t

hldtr

\
)

-----

0m l0

ln o.v

rioden

MED TI LHØRENDE REGULERI NGSBESTEMMELSER

REG. PL. NR.

SAKNR

TEGNFORKLARI NG

SENTERLINJE REGULERT VEG

RI N GERI KE KOM M U N E

€

M.M.

T,M,

T,M.

SI DATE

25,1 1 ,02

08,07,00
r?,07.0?

1 0,06,03
1 6,06,03

7

LIN G IFLG. BYGNINGSLOVEN:

stont
Utonbeldelse ov n

behon i Hovedst
etten Effen
beho I Hovedst

tFon¡no,nns
ok I konnunest

TOMANNSBOLIGER

ENEBOUGER

7. FELLESOMRADER

I FELLES AvKJøRSEL

I FELLES LEKEAREAL FoR BARN

ANNET FELLESAREÁL

BYGG SOM SKAL FJERNES

AVKJøRSEL

PBL. S 25. REGULERINGSFORMAL

1 . BYGGEOMRADER

STREKSYMBOLER M.V.

- - -
PLANENS BEGRENSNING

EKSIST. EIENDOMSGRENSE

OMRISS AV PLANLAGTE BYGG

1 :1 000 50

1 , Go

2, Gq

2l
ç

fi\/ß7

r
103/243rS

\

I

I

I

\
+

(\¡
I



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/1215-2   Arkiv: 233 &13  

 

Refusjon mellom kommuner - Høring  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Formannskapet støtter Rådmannens forslag om en høringsuttalelse om å motsette seg 

opphevelse av forskrift om kommunens. 

 

 

Sammendrag 

 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å oppheve forskrift om 

kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester (FOR-2011-12-16-1348), å 

oppheve forskriftshjemmelen i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 annet ledd annet punktum, 

og å gjøre en lovteknisk endring i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 annet ledd første 

punktum. Forslaget tar sikte på å gjennomføre oppholdsprinsippet fullt ut for de kommunale helse- 

og omsorgstjenestene, samtidig som det hevdes at en oppheving av forskriften vil medføre en 

forenkling av regelverket, og dermed gi en klarere ramme for kommunens økonomiske 

handlingsrom. Fristen for å avgi høringsuttalelse er 25. april 2017. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Det følger av forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester at en 

vertskommune kan kreve refundert utgifter knyttet til en pasient eller bruker som mottar eller har 

mottatt tjenester i institusjon fra plasseringskommunen.  

 

Departementet varslet i brev av 21. mars 2014 til landets kommuner og landets fylkesmenn, at 

departementet tok refusjonsordningen opp til vurdering. Et spørsmål for departementet har vært 

om ordningen bidrar til mer unødvendig tidkrevende prosesser og saksbehandling fremfor en 

rettferdig utgiftsfordeling mellom kommunene. Etter en nærmere gjennomgang av bakgrunnen for 

ordningen og av gjeldende rett, har departementet kommet til at det vil være mest hensiktsmessig 

å oppheve hele forskriften.  

 



Departementet viser til at samfunnsutviklingen har ført til et tosporet system på dette området. 

Forskriften gir regler som økonomisk avviker fra oppholdsprinsippet når det gjelder utgifter 

knyttet til pasienter og brukere som mottar eller har mottatt tjenester i institusjon, mens 

oppholdsprinsippet gjelder fullt ut i forhold til pasienter og brukere som mottar tjenester av 

virksomheter som ikke kan defineres som institusjon.  

 

Departementet hevder at disse institusjonslignende virksomhetene ikke er omfattet av forskriften, 

og vertskommunene blir således ikke "skjermet" tilsvarende som for institusjonskommuner. 

Departementet hevder at oppheving av refusjonsordningen vil bidra til et mer oversiktlig regelverk 

der like tilfeller behandles likt.  

 

Etter departementets oppfatning er det vanskelig å rettferdiggjøre en ordning der noen kommuner 

økonomisk skjermes for tilflytting av tjenestebrukere, mens andre kommuner må bære ansvaret 

alene.  

 

Videre viser departementet til at forskriften både er administrativt og juridisk vanskelig å 

praktisere. En opphevelse av forskriften hevdes å ville skape et enklere juridisk og administrativt 

system å forholde seg til. Det er med denne endringen et ønske om at kommuene kan bruke færre 

ressurser på mellomkommunale ordninger, og flere ressurser på forvaltningen av sine helse-og 

omsorgstjenester.  

 

Departementet er klar over at enkelte kommuner kan oppleve økte utgifter ved oppheving av 

refusjonsadgangen, mens andre kommuner vil oppleve besparelser i form av avsluttede 

refusjonskrav. En opphevelse av forskriften og rendyrking av oppholdsprinsippet vil likevel etter 

departementets vurdering på sikt vil være den beste løsningen for landets kommuner. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Departementet hevder at det er vanskelig å rettferdiggjøre en ordning der noen kommuner 

økonomisk skjermes for tilflytting av tjenestebrukere, mens andre kommuner må bære ansvaret 

alene. Det er etter rådmannens oppfatning nettopp dette som skjer dersom forskriften oppheves og 

oppholdsprinsippet praktiseres fullt ut. Det er i de tilfeller forskriften omhandler tale om spesielt 

kostnadskrevende brukere. Slik administrasjonen ser det vil det være urimelig om vertskommunen 

skal måtte bære denne kostnaden, og at plasseringskommunen fritas for ansvar. Selv med dagens 

støtteordning vil «institusjonskommuner» påføres en merkostnad.  

 

Departementet presiserer i høringsnotatet at det er pasienter eller brukere som mottar eller har 

mottatt tjenester i institusjon som medfører refusjonsrett etter forskriften. Fylkesmannen i Oppland 

har i avgjørelse fra juli 2016 angående Gran kommune konkludert med at avgjørende for 

refusjonsretten ikke var hva slags type institusjon beboeren hadde opphold i, men hva slags type 

tjenester som ble ytt beboeren. På denne bakgrunn kom fylkesmannen til at Røysumtunet 

Rehabilitinerssenter var omfattet av forskriften. Etter administrasjonens vurdering omfatter således 

refusjonsretten flere kommuner og tilfeller enn hva det tradisjonelle institusjonsbegrepet skulle 

tilsi.  

 

Etter rådmannens oppfatning bør oppholdsprinsippet praktiseres med en refusjonsadgang for 

opphold på institusjon og for botilbud med heldøgns omsorgstjenester. 

 

Rådmannen er av den oppfatning at opphevelse av forskriften og innføring av oppholdsprinsippet 

vil få store økonomiske konsenser for Ringerike kommune og andre institusjonskommuner. 



Rådmannen frykter av oppholdsprinsippet vil vanskeliggjøre etablering av private tjenestetilbud i 

kommunene da det vil føre til en merkostnad for disse kommunene.  

 

Bakgrunnen for at administrasjonen ikke har utarbeidet forslag til høringssvar er følgende: 

 

Gyldigheten av refusjonsordningen var oppe til behandling i Høyesterett den 9. mars 2017. Dom 

er ventet i nær fremtid. Dommen vil kunne ha betydning for utarbeidelse av høringssvar. 

 

Videre vil rådmannen ved kommuneadvokaten møte Hovedorganisasjonen Virke den 27. mars 

2017. Virke organiserer flere av de private tjenestetilbydere. På møtet vil rådmannen få ytterligere 

opplysninger om hvilke konsekvenser en opphevelse av forskriften vil få.  

 

Utkast til høringssvar vil bli utarbeidet etter at dom foreligger fra Høyesterett og kommunen har 

innhentet ytterligere informasjon relatert til departementets forslag. 

 

 

 

Vedlegg: Høringsnotat om refusjon mellom kommuner 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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1 Høringsnotatets hovedinnhold 

Departementet foreslår i høringsnotatet å oppheve forskrift om kommunens dekning av 

utgifter til helse- og omsorgstjenester (FOR2011-12-16-1348) gitt med hjemmel i lov 24. 

juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven) § 11-1 annet ledd annet punktum. Forslaget om å oppheve 

forskriften begrunnes i et mål om å gjennomføre oppholdsprinsippet fullt ut for de 

kommunale helse- og omsorgstjenestene, samtidig som en oppheving av forskriften vil 

medføre en forenkling av regelverket, og dermed gi en klarere ramme for kommunens 

økonomiske handlingsrom.  

Departementet vil også foreslå å oppheve forskriftshjemmelen i helse- og 

omsorgstjenesteloven § 11-1 annet ledd annet punktum, som lyder slik:  

"Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om utgiftsfordelingen 

mellom to eller flere kommuner der en pasient eller bruker får tjenester av en 

annen kommune enn der vedkommende har fast bosted eller fast opphold, og om 

behandling av tvister mellom kommuner om utgiftsfordeling i slike tilfeller." 

Dette begrunnes i at forskriftsregulering av refusjon mellom kommuner og tvist om 

refusjon ikke lenger vil være aktuelt når refusjonsadgangen er opphevet. 

Departementet foreslår også en lovteknisk endring i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-

1 annet ledd første punktum, idet ansvaret for finansieringen vil følge sørge for-ansvaret 

ved en oppheving av refusjonsadgangen.  

2 Bakgrunn 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 annet ledd gir departementet adgang til å 

forskriftsfeste utgiftsfordelingen mellom kommuner der hvor tjenestemottaker får 

tjenester "av en annen kommune enn der vedkommende har fast bopel eller fast opphold". 

Bestemmelsen er gitt for å kunne regulere ansvarsforholdet for pasienter og brukere som 

mottar eller har mottatt tjenester i institusjon geografisk plassert i en annen kommune enn 

hjemkommunen. 

For tjenestemottakere som velger å bosette seg i vertskommunen etter utskrivning av 

institusjon har det vært reist spørsmål om bestemmelsens ordlyd hjemler refusjonsadgang 

for tidligere hjemkommune. Dette fordi vertskommunen i praksis konverterer til å bli 

tjenestemottakerens nye oppholdskommune ved bosettingen; det er her tjenestemottakeren 

har fast bopel eller fast opphold. Det har derfor blitt reist spørsmål om refusjonsordningen 

etter forskriften § 2 kun har gyldighet for tjenestemottakere som oppholder seg i 

institusjon. 

Ved brev datert 21. mars 2014 til landets kommuner og fylkesmenn redegjorde 

departementet for denne mulige hjemmelsproblematikken. Under noe tvil kom 

departementet i samråd med Justisdepartementets lovavdeling til at lovens ordlyd 
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medførte et manglende hjemmelsgrunnlag for forskriften § 2 fjerde ledd som hjemler 

refusjon for tjenester som ytes etter utskriving fra institusjon. Departementet vil imidlertid 

gjøre oppmerksom på at Hålogaland lagmannsrett har kommet til det motsatte resultat, jf. 

LH-2016-26830. Avgjørelsen er anket til Høyesterett. 

Som varslet i brev av 21. mars 2014 til landets kommuner og landets fylkesmenn, har 

departementet tatt opp til vurdering hvorvidt det er behov for en refusjonsadgang i 

etterkant av et institusjonsopphold, eller om ordningen mer bidrar til unødvendig 

tidkrevende prosesser og saksbehandling fremfor en rettferdig utgiftsfordeling mellom 

kommunene.  

Etter en nærmere gjennomgang av bakgrunnen for ordningen og av gjeldende rett, har 

departementet kommet til at det vil være mest hensiktsmessig å oppheve hele forskriften. 

Dette for å forenkle regelverket, sørge for en rettferdig utgiftsfordeling og å gjennomføre 

oppholdsprinsippet fullt ut for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.  

3 Gjeldende rett 

3.1 Oppholdsprinsippet 

Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 skal kommunen sørge for at alle som 

oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette betyr at 

kommunen ikke bare har ansvaret for sine egne innbyggere, men også for blant annet 

turister, pendlere og studenter. Det stilles ikke krav i loven om at den enkelte pasient eller 

bruker skal ha oppholdt seg en bestemt tid i kommunen, eller skal ha planer om å 

oppholde seg en bestemt tid i kommunen. Det avgjørende er hvor den enkelte til enhver 

tid faktisk oppholder seg.  

Oppholdsprinsippet vil tidvis kunne slå uheldig ut for enkelte kommuner. Prinsippet har 

derfor flere ganger vært drøftet, sist i forbindelse med utarbeidelsen av lov om 

kommunale helse- og omsorgstjenester (Prop. 91 L (2010-2011)). Det ble her vist til at 

man i stedet for oppholdsprinsippet kunne legge bostedsprinsippet til grunn, eventuelt et 

kombinert oppholds- og bostedsprinsipp, (side 435-436). Departementet fant imidlertid at 

dette ville være administrativt krevende og vanskelig å praktisere, samtidig som løsningen 

passet dårlig til de krav til mobilitet som i dag preger samfunnet. Brukere kan når som 

helst selv velge å melde flytting til en annen kommune. Hensynet til en lett tilgjengelig og 

fleksibel helse- og omsorgstjeneste tilsa derfor at lovverket fremdeles skulle legge 

oppholdsprinsippet til grunn.  

Selv om kommunen har et sørge for-ansvar for alle som oppholder seg i kommunen, betyr 

ikke det at kommunen nødvendigvis selv må yte de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene. Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 siste ledd at 

tjenesten kan ytes av kommunen selv, eller ved at kommunen inngår avtale med andre 

offentlige eller private tjenesteytere. 
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Hovedregelen er at kostnader til helse- og omsorgstjenester skal dekkes av den kommunen 

som er ansvarlig for å yte tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, jf. § 11-1 

annet ledd første punktum:  

«Kostnadene ved de tjenester og tiltak som er nevnt i første ledd, skal dekkes av 

den kommunen som etter § 3-1 og § 10-8 er ansvarlig for å yte tjenesten eller sette 

i verk tiltaket.»  

Departementet er imidlertid gitt adgang til i bestemte situasjoner å gi nærmere 

bestemmelser om utgiftsfordelingen mellom to eller flere kommuner, jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 11-1 annet ledd annet punktum. Departementet kan «gi nærmere 

bestemmelser om utgiftsfordelingen mellom to eller flere kommuner der en pasient eller 

bruker får tjenester av en annen kommune enn der vedkommende har fast bosted eller fast 

opphold, og om behandling av tvister mellom kommuner om utgiftsfordeling i slike 

tilfeller.» 

I medhold av denne bestemmelsen har Helse- og omsorgsdepartementet fastsatt forskrift 

av 16. desember 2011 nr. 1348 om kommunens dekning av utgifter til helse- og 

omsorgstjenester (forskrift om utgifter til helse- og omsorgstjenester). Forskriften 

regulerer utgiftsfordeling mellom kommuner for nærmere angitte helse- og 

omsorgstjenester. 

3.2 Nærmere om refusjonsordningen 

Refusjonsordningen som i dag er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 11- 1 

strekker seg tilbake til tiden før lov om sosial omsorg, og ble opprinnelig innført for å 

skjerme institusjonskommunene mot kostnader knyttet til økt tilflytning til kommunen av 

personer med omfattende behov for sosiale tjenester. Etter hvert som samfunnet har 

utviklet seg, og lovverket har blitt oppdatert/revidert, har lovgiver gradvis nærmet seg en 

rendyrking av oppholdsprinsippet.  

Etter lov om sosial omsorg av 5. juni 1964 nr. 2 hadde kommunen adgang til å kreve 

refusjon ved opphold i institusjon i annen kommune jf. loven § 5 første ledd. Videre fulgte 

det av midlertidig lovgivning knyttet til avvikling av institusjoner under det 

fylkeskommunale helsevernet for psykisk utviklingshemmede at man også i tiden etter 

utskrivning fra institusjon forsøkte å verne institusjonskommunen ved tilflytting til denne. 

Det fulgte også av det ulovfestede medvirkningsansvaret at dersom en kommune hadde 

medvirket til at en person hadde flyttet til en annen kommune, ville den opprinnelige 

oppholdskommunen ha en økonomisk forpliktelse overfor ny kommune.   

I NOU 1985: 18 – Lov om sosiale tjenester m.v. - tok sosiallovutvalget til orde for å fjerne 

adgangen til refusjon ved flytting mellom kommunene og å rendyrke oppholdsprinsippet, 

idet "Utvalget ikke finner det riktig å opprettholde en slik regel" . Utvalget var også klare 

på at et eventuelt refusjonsgrunnlag uttrykkelig måtte hjemles i lovgivningen.  

I forarbeidene til lov om sosiale tjenester, Ot.prp. nr. 29 (1990-91), ble det presisert at 

departementets intensjon med det nye lovforslaget var å innføre og videreføre færrest 

mulig regler om mellomkommunale refusjoner i sosialtjenesteloven av 1991 (s. 142). 
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Refusjonsadgangen ble likevel videreført i proposisjonen til sosialtjenesteloven av 1991, 

men det ble gjort flere store begrensninger når det gjaldt adgangen til mellomkommunale 

refusjoner.  

I forarbeidene til sosialtjenesteloven ble det anført at en regel om at oppholdskommunen 

skal ha ansvaret for å gi hjelp, var den eneste ansvarsregelen som kunne avverge at en 

hjelpesøker ble kasteball mellom kommunene, jf. Ot.prp. nr. 29 (1990-1991). Det ble også 

vist til at de refusjonsreglene som gjaldt etter sosialomsorgsloven, medførte mye 

administrativt arbeid, samtidig som de kunne virke tilfeldige. Et forslag om unntak for 

institusjonsopphold ble begrunnet med at det ville føre til en urimelig økonomisk 

belastning dersom oppholdskommunen skal ha ansvar for personer som oppholder seg i 

kommunen på grunn av institusjonen.  

På denne bakgrunn ble derfor oppholdsprinsippet etablert som hovedregelen for de sosiale 

tjenestene i sosialtjenesteloven av 1991. Lovgiver sluttet seg videre til utvalgets vurdering 

av at datidens regel med henvisningsadgang til bostedskommunen burde falle bort, og til 

at et ulovfestet refusjonsansvar ved medvirkning til flytting til annen kommune ikke 

skulle videreføres i lov om sosiale tjenester. Dette medførte en innsnevring av adgangen 

til å kreve mellomkommunal refusjon.  

Kun adgangen til mellomkommunale refusjoner ved opphold i institusjon, ved utskrivning 

og etter utskrivning fra institusjon ble videreført. I disse situasjonene ble den kommunen 

som var oppholdskommune forut for inntaket i institusjonen refusjonspliktig.  

Ved utarbeidelsen av helse- og omsorgstjenesteloven fastholdt departementet at hensynet 

til en lett tilgjengelig helse- og omsorgstjeneste i kommunen tilsa at lovverket fortsatt 

burde ha oppholdsprinsippet som hovedregel. Departementet mente videre at det i 

fremtiden kunne være behov for et mer fleksibelt og nyansert regelverk tilpasset de til 

enhver tid foreliggende finansierings- og tilskuddsordningene. På denne bakgrunn foreslo 

departementet at kommunen skulle ha det finansielle ansvaret for alle som oppholder seg i 

kommunen, men at det ble gitt en fullmakt for departementet til å gi nærmere forskrifter 

om utgiftsfordeling mellom kommuner når en pasient eller bruker får tjenester fra en 

annen kommune enn den kommunen der vedkommende er fast bosatt eller har fast 

oppholdssted.  

Lovutkastet til helse- og omsorgstjenesteloven var dermed på dette området i hovedsak en 

videreføring av gjeldende rett, men med den endring at refusjonsadgangen ble senket fra 

lovhjemmel til forskriftshjemmel for å sikre fleksibilitet i relasjon til 

samfunnsutviklingen.  

3.3 Faktiske forhold knyttet til dagens rettsstilling 

Forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester er fravikelig, 

jf. forskriften § 5. Kommunen er et selvstendig rettssubjekt og står altså fritt til å avtale 

andre ordninger for regulering av de økonomiske ansvarsforholdene enn det som 

fremkommer av forskriften.  
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Departementet vil i denne sammenheng vise til at vi har en rekke eksempler tilsvarende 

den situasjon som forskriften omhandler, men som likevel faller utenfor forskriftens 

virkeområde fordi den tjenesteutøvende virksomheten ikke er å anse som institusjon. Ett 

eksempel på dette er Signo i Vestfold, der Andebu kommune som vertskommune må 

inngå særskilte avtaler med hjemkommunen til senterets elever og brukere.  Siden Signo 

ikke er en institusjon, må ansvarsforholdet mellom vertskommunen og hjemkommunen 

reguleres gjennom særskilt avtale. Dette gir et dobbeltsporet system på relativt like 

tilfeller, der løsningen vil være avhengig av om den tjenesteytende virksomheten er 

institusjon eller ikke.  

Departementet vil også bemerke at forskriften § 3 gir kommunene adgang til å kreve at 

fylkesmannen avgjør tvist mellom kommuner om tjenestetilbudet. I praksis innebærer 

dette ofte at fylkesmannen også vil ta stilling til hvilken kommune som anses for å være 

oppholdskommune i lovens forstand. 

4 Departementets vurderinger  

4.1 Bidrar refusjonsordningen til en rettferdig utgiftsfordeling?  

Den aktuelle refusjonsordningen ble relativt inngående drøftet i forarbeidene til helse- og 

omsorgstjenesteloven – Prop. 91 L (2010-2011) kapittel 39. Tilbakemeldinger i 

høringsrunden om bekymringer knyttet til potensielt urimelige økonomiske belastninger 

for institusjonskommuner, medførte at departementet inntil videre fant det hensiktsmessig 

å videreføre adgangen til å kreve mellomkommunale refusjoner i forskrifts form.  

Den utviklingen av lovverket som det redegjøres for i kapittel 3.2 ovenfor, viser at man 

gradvis har nærmet seg en rendyrking av oppholdsprinsippet. Dette gjelder både for de 

sosiale tjenestene og for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Etter departementets 

oppfatning bidrar denne utviklingen til et enklere regelverk. 

Allerede ved utarbeidelsen av sosialtjenesteloven av 1991 ble det understreket at det var et 

mål fra departementets side å innføre færrest mulig mellomkommunale refusjoner. For 

departementet har det avgjørende spørsmålet vært om refusjonsordningen i dag bør vike 

for en forenkling av regelverket gjennom en rendyrking av oppholdsprinsippet, eller om 

det fremdeles er behov for en slik mellomkommunal refusjonsadgang i tilknytning til 

institusjonsopphold.  

Refusjonsordningen kom inn i regelverket for å skjerme institusjonskommunene fra det 

som ble oppfattet som en urimelig økonomisk belastning, herunder at personer med stort 

behov for kommunale helse- og omsorgstjenester flyttet til kommunen som en følge av 

fullført institusjonsopphold initiert av en tredjepart. Refusjonsadgangen under opphold i 

institusjon ble ansett som en naturlig følge av at kommunen ikke kunne fraskrive seg sitt 

sørge-for-ansvar ved ytelse av tjenester i en annen kommune.  

Fra departementets side er det særlig refusjonsordningen ved flytting og etablering i ny 

kommune, slik den følger av forskriften § 2 tredje og fjerde ledd, som utfordrer lovens 

system. Når regelverket som hovedregel legger oppholdsprinsippet til grunn for 
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kommunale helse- og omsorgstjenester, innebærer dette at etablering i ny kommune 

dekkes av den nye oppholdskommunen i sin helhet. Den enkelte borger står fritt til å flytte 

dit han selv ønsker. Det vises her til rundskriv I-43/99 som pålegger kommunen å 

behandle søknad om helse- og omsorgstjenester dersom det er en forutsetning for at 

pasient/bruker kan flytte til ny kommune. I dette ligger implisitt at et nytt tjenestetilbud 

må etableres av ny oppholdskommune og stå klart ved tilflytting.  

Som nevnt over er flere av landets kommuner tilholdssted for institusjonslignende 

virksomheter, og hvor tjenestemottakeren flytter til virksomheten i forbindelse med 

tjenesteytelsen. Mange vil, som ved opphold i institusjon, etablere sitt nettverk i og ønske 

å bosette seg i den aktuelle kommunen i etterkant av oppholdet. Disse institusjonslignende 

virksomhetene er ikke omfattet av forskriften, og vertskommunene blir således ikke 

"skjermet" tilsvarende som for institusjonskommuner.  

Som nevnt over skaper skillet mellom institusjoner og institusjonslignende virksomheter 

et to-sporet system. På det mest grunnleggende plan har disse virksomhetene det samme 

formålet: å yte helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med ulike 

tjenestebehov. Konsekvensene og utfordringene med tilflytting og etablering vil i 

prinsippet være de samme for virksomhetens vertskommune uavhengig av om 

virksomheten er en institusjon eller ikke. Etter nåværende lovgivning er det likevel kun 

dersom virksomheten er institusjon, og følgelig faller innunder forskriftens virkeområde, 

at den aktuelle kommunen kan søke refusjon fra tidligere oppholdskommune. 

Oppheving av refusjonsordningen vil bidra til et mer oversiktlig regelverk der like tilfeller 

behandles likt. Etter departementets oppfatning er det vanskelig å rettferdiggjøre en 

ordning der noen kommuner økonomisk skjermes for tilflytting av tjenestebrukere, mens 

andre kommuner må bære ansvaret alene.  

Siden innføringen av refusjonsordningen har det skjedd store endringer innenfor helse- og 

omsorgssektoren. Ansvaret for flere institusjoner har blitt overført fra fylkeskommunalt til 

kommunalt nivå, og det har generelt vært en klar tendens til deinstitusjonalisering. 

Refusjonsordningen ble etablert i en tid da mange og store institusjoner ble lagt ned, 

samtidig som beboerne valgte å bosette seg i institusjonens nærområder. Mange av de nye 

beboerne var kommet fra andre kommuner, og med refusjonsordningen unngikk man 

derfor en uforholdsmessig belastning både når det gjaldt omfanget av tjenestebehov, og 

for finansieringen av disse behovene.  

Etter departementets oppfatning skaper de gjenværende private og statlige institusjonene 

ikke lenger et tilsvarende press på kommunene og institusjonenes nærområder. I dag må 

kommunene være tilstrekkelig rustet til å håndtere tilflytting av personer med stort behov 

for tjenester fra det kommunale hjelpeapparatet. Dette gjelder uavhengig av om borgeren 

flytter ut fra institusjon, institusjonslignende virksomhet eller flytter til kommunen på eget 

initiativ. Mobilitet blant landets innbyggere er et stadig mer utpreget trekk i 

samfunnsutviklingen, og som et grunnleggende utgangspunkt står landets innbyggere fritt 

til å bosette seg der de ønsker.  
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Som følge av samfunnsutviklingen har forskriften fått et noe snevert virkeområde. Ved en 

eventuell oppheving av forskriften § 2 tredje og fjerde ledd, gjenstår første og annet ledd 

som omhandler tjenestebehov under institusjonsoppholdet. Når tjenester ytes i institusjon 

innebærer dette som den store hovedregelen at det ytes et heldøgns tjenestetilbud til 

pasienten eller brukeren. Departementet kan vanskelig se at pasienter og brukere vil ha 

annet enn marginale behov for tilleggstjenester i institusjon etter helse- og 

omsorgstjenesteloven. Sosiale tjenester dekkes av annen lovgivning og omfattes således 

ikke av forskriften.  

I tillegg vil tilfeller der en kommune yter tjenester som en annen kommune har ansvaret 

for å sørge for (for eksempel kjøp av sykehjemsplass) ofte være forankret i en avtale 

mellom kommunene, slik at de ikke lener seg på forskriften alene. Departementet kan 

derfor vanskelig se at det vil være behov for forskriften § 2 første og annet ledd.  

Forskriftens fravikelige karakter tilsier videre at tiden er moden for å gjøre en endring, 

idet denne innebærer at kommunen gjennom avtale uansett vil ha adgang til å fravike 

forskriftens innhold. En avtalebasert ordning vil kunne skape tydeligere rammer for 

kommunenes forventninger ved mellomkommunale ordninger, og kommunene vil kunne 

innta momenter de mener er av betydning for deres kommune i avtalen. Fremgangsmåte 

ved opphør og avvikling av avtalerettslige ordninger fremgår av rundskriv I-6/2013.  

4.2 Behov for en rettslig overgangsordning? 

En opphevelse av forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og 

omsorgstjenester vil få betydning for rettsvirkningen til refusjonsordninger som pågår 

med hjemmel i forskriften. Disse refusjonsordningene vil etter opphevelsen måtte avvikles 

på en måte som ivaretar pasienten og brukerens behov på en forsvarlig og hensiktsmessig 

måte. Kommunene som har slike ordninger bør derfor samarbeide om å finne gode 

løsninger både for pasienten og brukeren, men også for både verts- og oppholdskommune. 

Et slikt samarbeid kan for eksempel utgangspunkt i de grunnleggende elementene som er 

trukket frem i rundskriv I-6/2013 Om kommunenes ansvar ved opphør av avtale med en 

annen kommune om kjøp av helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon.  

For departementet har det likevel vært et spørsmål om det bør utarbeides en rettslig 

overgangsordning for å skape en avklart tidsrom for å legge til rette for godt samarbeid 

mellom kommunene. Departementet er likevel av den oppfatning av det er i kommunenes 

interesse å samarbeide om en avvikling av refusjonsordningene og at de står nærmest til å 

finne hensiktsmessige løsninger for sine samarbeid. Alternativet kan for enkelte 

kommuner bli en rettslig overgangsordning som skaper unødig administrativt arbeid. 

Departementet har på denne bakgrunn kommet til at en rettslig overgang trolig vil kreve 

unødvendig og betydelig administrasjon, og at det derfor ikke er behov for en rettslig 

overgangsordning. Departementet ønsker synspunkter på dette. 
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4.3 Klage- og domstolsadgang 

Etter forskriften § 3 tredje ledd kan kommunene kreve at fylkesmannen avgjør tvist 

mellom kommuner om tjenestetilbudet. Ved en oppheving av forskriften vil 

refusjonsadgangen bortfalle, og med dette følger at det ikke lenger vil oppstå tvister om 

refusjonsadgangen mellom kommuner. Departementet er imidlertid oppmerksom på at 

fylkesmannen i noen tilfeller har tatt stilling til, og fastslått, hvilken kommune som er å 

regne som tjenestemottakerens oppholdskommune. 

For departementet har det dermed vært et spørsmål om det i lys av forslaget om oppheving 

av ovennevnte forskrift og forskriftshjemmel fremdeles vil være et behov for en 

tvisteløsningsmekanisme mellom kommunene om utgifts- og ansvarsfordeling for de 

kommunale helse- og omsorgstjenestene.  

Som det vises til i forarbeidene til sosialtjenesteloven av 1991, Ot.prp. nr. 60 (1988-1989) 

side 196, vil det kunne oppstå tvist om hva som i et konkret tilfelle skal anses som 

vedkommende brukers oppholdskommune. Departementet mener imidlertid at dette trolig 

vil løses gjennom de ordinære klageordningene. Den enkelte kan klage til fylkesmannen 

dersom vedkommende mener at han ikke mottar et forsvarlig helse- og omsorgstilbud fra 

kommunen. Fylkesmannen vil i slike saker indirekte måtte ta stilling til om kommunen er 

rett pliktsubjekt etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. Dette innebærer etter 

departementets oppfatning at en oppheving av forskriften § 3 ikke vil medføre noen 

realitetsendring. I tillegg nevnes at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har hatt 

på høring et forslag om endring i tvisteloven som klargjør at statlige klageinstansers 

vedtak vil kunne bringes inn for domstolene av den kommunen vedtaket gjelder.  

Helse- og omsorgsdepartementet har også vurdert hvorvidt en bør innføre tilsvarende 

lovbestemmelse som i sosialtjenesteloven § 49, som gir kommunene rett til å kreve at 

fylkesmannen avgjør tvist om ansvar for de sosiale tjenestene, i helse- og 

omsorgstjenesteloven, men er usikker på hvorvidt dette er hensiktsmessig. 

Høringsinstansene inviteres til å komme med tilbakemeldinger vedrørende et eventuelt 

behov for en slik ordning.  

Tvist om økonomisk fordeling og tjenesteyting vil ved en oppheving av 

refusjonsordningen være avtalerettslige reguleringer. Avtalerettslig uenighet kan bringes 

inn for domstolene. Departementet mener derfor at det ikke er behov for noen lov- eller 

forskriftsregulert tvisteløsningsmekanisme for utgifts- og ansvarsfordeling for de 

kommunale helse- og omsorgstjenestene. 

5 Departementets forslag 

Departementet foreslår på denne bakgrunn å oppheve forskrift om kommunens dekning av 

utgifter til helse- og omsorgstjenester med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om 

kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 annet 

ledd annet punktum). Ved å oppheve forskriften gjennomføres oppholdsprinsippet fullt ut 

for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.  
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6 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det har ikke vært mulig for departementet å få en oversikt over hvor mange kommuner 

som i dag benytter seg av refusjonsadgangen, og hvor mange som anvender avtalerettslige 

reguleringer. Noen kommuner velger å avstå fra refusjonskrav fordi det oppfattes som et 

rettferdighetsprinsipp at den kommunen hvor bruker oppholder seg også skal dekke 

utgiftene til helse- og omsorgstjenester. Det er derfor noe usikkert i hvilket omfang 

endringer i regelverket vil påvirke landets kommuner.  

Enkelte kommuner kan oppleve økte utgifter ved oppheving av refusjonsadgangen, mens 

andre kommuner vil oppleve besparelser i form av avsluttede refusjonskrav. Så langt 

departementet kan se vil forslaget ikke medføre noen særskilte økonomiske konsekvenser 

for kommunesektoren samlet. Endringen medfører ikke nye oppgaver for kommunene.  

7 Forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven  

§ 11-1 annet ledd 

7.1 Annet ledd første punktum 

Hovedregelen følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 annet ledd første punktum, 

som bestemmer at "Kostnadene ved de tjenester og tiltak som er nevnt i første ledd, skal 

dekkes av den kommunen som etter § 3-1 og § 10-8 er ansvarlig for å yte tjenesten eller 

sette i verk tiltaket". Med ansvar for å yte tjenesten menes den kommunen som har sørge-

for-ansvaret for den enkelte brukeren. Det er oppholdskommunen. 

I samsvar med drøftelsene og forslaget ovenfor vil oppholdskommunen etter forslaget 

måtte legges til grunn som hovedregel for kommunens ansvar. Oppholdskommunen vil ha 

ansvaret for å sørge for tjenestene, å yte tjenestene og å finansiere tjenestene, i samsvar 

med helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. For tjenesteyting er det gjort unntak for avtale 

mellom kommuner eller privat aktør i § 3-1 siste ledd.  

Ved en oppheving av refusjonsadgangen vil ansvaret for finansiering av tjenesteytelsen 

ligge fast hos den kommunen som har sørge for-ansvaret. Dette samsvarer med uttalelser i 

forarbeidene om at hovedregelen er at kommunen skal ha det finansielle ansvaret for alle 

som oppholder seg i kommunen, jf. Prop. 91 L (2010-2011) kapittel 39.6. Kommunen kan 

imidlertid fremdeles gjøre avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere om ytelse 

av tjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. 

Det kan være grunn til å presisere i loven at det er den kommunen som har sørge-for-

ansvaret som skal dekke kostnadene for tjenestene, og at det ikke er den kommunen som 

har ansvaret for selve tjenesteytelsen etter avtale.  

7.2 Annet ledd annet punktum 

En naturlig følge av at oppholdsprinsippet rendyrkes og at refusjonsadgangen mellom 

kommuner oppheves, er at forskriftsregulering av refusjon mellom kommuner og tvist 

mellom kommuner ikke lenger vil være en aktuell problemstilling. Departementet foreslår 
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derfor å oppheve forskriftshjemmelen i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 annet ledd 

annet punktum. Departementet er av den oppfatning at denne endringen vil føre til en 

forenkling av lovverket, samt forhindre tvil og usikkerhet vedrørende oppholdsprinsippets 

forankring som den absolutte hovedregel i helse- og omsorgstjenesteloven.  

Departementet mener videre det er uheldig å ha en forskriftshjemmel som åpner for en 

forankring i bostedsprinsippet, som ble inngående drøftet og fraveket til fordel for 

oppholdsprinsippet i Prop. 91 L (2010-2011) kapittel 39.6. 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 annet 

ledd annet punktum oppheves.  

7.3 Departementets forslag 

I lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 11-1 annet 

ledd første punktum foreslås følgende endringer:  

"Kostnadene ved de tjenester og tiltak som er nevnt i første ledd, skal dekkes av 

den kommunen som er ansvarlig for å sørge for tjenesten etter § 3-1 første ledd 

eller har ansvaret for iverksetting av vedtaket etter § 10-8."  

Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 annet ledd annet punktum oppheves.  
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Fylkesmannens tilsynsrapporter om elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø tas til 

etterretning. 

 

 

 

Saksframlegg 

Fylkesmannen har gjennomført hendelsesbasert tilsyn med Ringerike kommune og to skoler, 

Hov ungdomsskole og Tyristrand skole. 

Fylkesmannen gjennomfører slike tilsyn på bakgrunn av mottatt informasjon om 

situasjoner/hendelser. 

Begge tilsynene dreide seg om elevenes rett til at godt psykososialt skolemiljø. 

Tilsynet ved Tyristrand skole påviste ingen lovbrudd, mens Hov ungdomsskole fikk varsel om 

flere pålegg som må rettes innen 1. april 2017. Fylkesmannen kommer på et nytt tilsyn ved 

Hov ungdomsskole innen utgangen av inneværende skoleår. 

 

Hov ungdomsskole arbeider internt for å rette opp lovbruddene. Eksterne instanser, som 

mobbeombudet i Buskerud, deltar også i det pågående arbeidet. 

Innen 1. april skal Ringerike kommune – Hov ungdomsskole sende en erklæring til 

Fylkesmannen om at lovbruddene er lukket. 

Hele skolesektoren må også ta lærdom av rapporten. Den følges opp og har ført til en 

gjennomgang av rutiner og praksis på alle skolene i kommunen. 

 

Juridiske forhold  

Det rettslige utgangspunktet for tilsynets kontroll finnes i opplæringsloven § 9a-4, jf. § 9a-3 

første ledd. 

 



 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at alle elever i grunnskolen skal ha et godt psykososialt skolemiljø. 

Fylkesmannen mottok meldinger om forhold de ønsket å undersøke nærmere ved to skoler i 

kommunen. Dette resulterte i tilsyn ved disse skolene. Tilsyn er en del av Fylkesmannens 

system for å sikre at lovverket blir fulgt.  

Rådmannen er veldig fornøyd med rapporten fra tilsynet ved Tyristrand skole. For å lukke de 

varslede påleggene ved Hov ungdomsskole, er det igangsatt et grundig arbeid ved denne 

skolen der både foreldre, elever og ansatte deltar.  

 For å sikre elevenes psykososiale miljø i Ringeriksskolen er dette tema også ved de andre 

grunnskolene i kommunen. 
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Oversendelse av Endelig rapport - tilsyn med Ringerike kommune - elevens
rett til et godt psykososialt skolemiljø - Frist for retting

Fylkesmannen i Buskerud sendte den2l november 2016 foreløpig tilsynsrapport til
Ringerike kommune. Den foreløpige tilsynsrapporten var et forhåndsvarsel etter
forvaltningsloven $ 16. Ringerike kommune ble gitt frist for å uttale seg til den foreløpige
rapporten innen 1. desember 2016.

Fylkesmannen i Buskerud mottok 1. desembe r 2016 Ringerike kommune og Hov
ungdomsskole sine uttalelser til den foreløpige tilsynsrapporten.

Vedlagt er endelig tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Buskerud sitt tilsyn med Ringerike
kommune. I tilsynsrappoften er Ringerike kommune gitt frist til å rette lovbrudd som et
avdekket i tilsynet, jf. kommuneloven $ 60 d. Fristen er 1. april 2016.Innen denne fristen må
Ringerike kommune også erklære til Fylkesmarìnen i Buskerud at det ulovlige forholdet er
rettet og redegjøre for hvordan lovbruddet er rettet.

Dersom lovbruddene ikke blir rettet innen 1. april 2016, vil Fylkesmannen vedta pålegg om
retting med hjemmel i kommuneloven $ 60 d.

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner framkommer av den vedlagte tilsynsrapporten.
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Fylkesmannen i Buskerud

1. Innledning
Fylkesmannen åpnet 9. september 2016 tilsyn med skolens arbeid med elevenes rett til
et godt psykososialt skolemiljø ved Hov ungdomsskole i Ringerike kommune.

Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven
blir overholdt, jf. opplæringsloven $ 13-10 første ledd. Kommunen er derfor adressat for
denne foreløpige tilsynsrapporten.

Tilsynet har avdekket lovbrudd

I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av lovbrudd som er avdekket
under tilsynet. Fristen er 1. april 2016. Dersom lovbrudd ikke er rettet innen fristen, vil
Fylkesmannen i Buskerud vedta påtegg om retting med hjemmel i kommuneloven 5 60 d.

Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne påklages, ¡f.
forvaltningsloven ka pittel Vi.

2. Om tilsynet med Ringerike kommune - Hov ungdomsskole

2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler

Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringsloven 5 14-1 første ledd, jf.
kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn
jf. kommuneloven 5 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er
myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette.

I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes
dette som lovbrudd, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i

medhold av denne, som er brutt,

2,2 Tema for tilsynet

Hovedtema for tilsynet er:
1, Skolens forebyggende arbeid, jf. $ 9a-4, jf. $ 9a-3 først ledd

2. Skolens individrettede handlingsplikt, jf. $ 9a-3 andre og tredje ledd

3. Skolens plikt til samhandling og involvering med ulike råd og utvalg, jf. 55 9a-5, 9a-6
og kapittel 11

Det overordnede målet med tilsynet er å bidra til at alle elever på Hov ungdomsskole får
et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette er en individuell
rettighet for alle elevene, Gjennom kontroll med skoleeiers og skolenes overholdelse av
lovkravene i denne forbindelse skal eventuelle lovstridige forhold avdekkes. Gjennom
påtegg om endring skal disse forhold rettes opp.

Et godt skolemiljø er en viktig innsatsfaktor for en god skole og for realisering av
formålsparagrafen i opplæringsloven S 1-1. Mangler ved skolemiljøet kan føre til
mistrivsel blant elevene, og det vil kunne ha direkte betydning for læringsutbyttet,

Det psykososiale miljøet handler om mellommenneskelige forhold og er en positiv eller
negativ følge av samhandling og kommunikasjon mellom alle de som er på skolen. Et
godt psykososialt miljø er grunnleggende for at den enkelte eleven skal kunne utvikle seg
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positivt. Skolen er en av de mest sentrale arenaer i barn og ungdommers liv, Skolen er
stedet for læring og utvikling, men uten en grunnleggende følelse av trygghet, tilhørighet
og inkludering hos den enkelte elev, vil ikke læring få Oet riktige fokus.

Fylkesmannen har valgt å føre tilsyn med Ringerike kommune og Hov ungdomsskole på

Lrakgrurrlr av innkornrnen klagesak og alrlrer'ì inforrnasjon orn skolerliljøet ved Hov

ungdomsskole som Fylkesmannen fikk kunnskap om høsten 2076.I samme tidsperioden
fikk Fylkesmannen informasjon om en hendelse ved Tyristrand skole som tilsammen
bidro til at Fylkesmannen valgte â føre hendelsesbasert tilsyn med Ringerike kommune
og Hov ungdomsskole og Tyristrand skole. Innkommen informasjon var av en slik
karakter og omfang at vi fant at stedlig tilsyn var nødvendig for å kontrollere
kommunens og skolens arbeid med elevens rett til et godt skolemiljø på disse skolene.

Det presiseres at tilsynsrapporten ikke gir en helhetsvurdering av skoleeier og
skolen. Rapporten omhandler kun resultatet fra tilsynet som er gjennomført på
det temaet som er valgt,

2.3 Om gjennomføringen av tilsynet

Tilsyn med Ringerike kommune og Hov ungdomsskole ble åpnet gjennom brev av 9,

september 2016. Fylkesmannen har krevd at kommunen legger frem dokumentasjon, jf.
kommuneloven $ 60 c.

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og

opplysninger fra intervj u,

Gangen i tilsynet
- 9. september 2Ot6 - varsel om tilsyn
- 4. oktober 2016 - frist for innsending av dokumentasjon til Fylkesmannen
- 21. oktober 2016 - åpningsmøterfor kommunen og skole iskolens lokaler, samt

gjennomføring av intervjuer og samtaler i skolen lokaler
- Ca uke 46 - utsendelse av foreløpig tilsynsrapport og varsel om vedtak
- 22. november - sluttmøte i skolens lokaler
- Uke 50 - endelig rapport og vedtak fattes og sendes til Ringerike kommune
- 1. april2O1-T- Frist til å inngl erklæring og dokumentasjon om at påtegg er rettet
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3. Forebyggende arbeid

3,1 Rettslig krav

Det rettslige utgangspunktet for tilsynets kontroll med det forebyggende arbeidet ved
skolen finnes i opplæringsloven $ 9a-4, jf. $ 9a-3 første ledd. Skoleledelsen og skoleeier
skal arbeide forebyggende for å forhindre at uønsket atferd oppstår, Det forebyggende
arbeidet skal være aktivt, systematisk og kontinuerlig.

Skolens plikt til â ¡oøøe systematisk og forebyggende (internkontroll)
Skolen må arbeide systematisk for å fremme elevens psykososiale miljØ, jf, 5g 9a-4 og

9a-3 første ledd, Det forebyggende arbeidet skal være aktivt, systematisk og kontinuerlig
for å fremme et godt psykososialt miljø, og må ses i forhold til den overordnede normen i

5 9a-1 om elevens individuelle rett, Skolen skal jobbe etter et <<føre-var-prinsipp>> og

forebygge brudd på elevens rett etter til et godt psykososialt miljø som fremmer helse,
trivsel og læring, Systemet må dekke alle kravene ikapittel 9a. Hensikten med det
systematiske skolemiljøarbeidet er å sikre at elevens rett oppfylles ved at skolen jobber
kontinuerlig og systematisk for et godt miljø og sikrer at problemer oppdages og tas
hånd om i tide, Dette kalles også internkontrollregler som skolen mâfølge for å oppfylle
sin plikt til å jobbe systematisk og forebyggende.

Fase 1: Skolen må kartlegge situasjonen på skolen iforhold til kravene iopplæringsloven
kapittel 9a m,v,
Fase 2: Skolen må fastsette konkrete mål for skolemiljøet og skolemiljøarbeidet.
Fase 3: Skolen må utarbeide et system for oppfølging av kravene i kapittel 9a.

Fase 4: Skolens ledelse må implementere systemet blant de ansatte.
Fase 5: Skolens ledelse må sikre at skolemiljøarbeidet er kontinuerlig, aktivt og

systematisk, og i samsvar med systemet.
Fase 6: Skolens ledelse må jevnlig evaluere skolens system og det systematiske
arbeidet.

Alle disse fasene er rettslige krav som skolen må oppfylle, jf. $9a-4. Skoleledelsen har
ansvaret for den daglige oppfølgingen av skolens systematiske arbeid. Skolen må kunne
sannsynliggjøre at de har et system for internkontroll, Systemet må vise hva som skal
gjøres, hvordan det skal gjØres, hvem som skal gjøre det, når det skal gjøres og hva som

faktisk blir gjort.

Systemet må fange opp både hvordan elevene generelt og den enkelte opplever
skolemiljøet, og sørge for at det settes inn nødvendige tiltak dersom elevene generelt
eller enkeltelever ikke får oppfylt sin rett etter $ 9a-1, Systemet må hele tiden evalueres.

3.2 Fylkesmannens undersØkelser
Ringerike kommune har utarbeidet en plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø
<<Trivsel i Ringerike skolen.>> I planen er det sagt at elevene i Ringerikeskolen skal ha et
positivt og trygt skolemiljø. Elevene skal ikke bli utsatt krenkende ord eller handlinger
som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller utestenging på skolen, i SFO eller på

skoleveien. Videre står det at når det oppdages krenkende adferd skal det reageres
umiddelbart og iverksettes tiltak. I tillegg omhandler planen blant annet en definisjon av
krenkende adferd og plan for det forebyggende arbeid. I intervju kom det frem at de
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ansatte er kjent med definisjonen og at de mener at det er en omforent forståelse av hva

som er krenkende adferd på skolen.

Når det gjelder det forebyggende arbeid fremkommer det at kommunens visjon er at
<alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag>>, wålet er å gi et omsorgsfullt og

utfordrende tilbud til hvert enkelt barn, Videre fremkommer det at skolene og de ansatte
i Ringeriksskolen arbeider aktivt for å forebygge at elever utsettes for krenkende ord og
handlinger gjennom helhetlig holdningsarbeid og tiltak knyttet til læringsmiljøet på

områdene ledelse og organisering, relasjoner, samarbeid hjem-skole og konkretisering av
egne program for forebygging. Under punktet ledelse og organisering står det at god

ledelse og organisasjon på skolen er en forutsetning for at arbeidet med læringsmiljøet
foregår systematisk og kontinuerlig. Det står også at det skal være fokus på god

klasseledelse som skaper et inkluderende miljø og læringsfellesskap med nulltoleranse
mot mobbing, klare regler og konsekvenser (Skolens ordensreglement), årlig
trivselsundersøkelse (Elevundersøkelsen eller egen undersøkelse) og gode
inspeksjonsordninger der vaktene er oppsøkende, synlige (bruker vester), har ansvar for
definerte områder og ser til at elevene har det trygt og trivelig. Inspeksjonsrutinene
gjennomgås ved skolestart hvert år,

I planen fremkommer det også at positive relasjoner mellom elevene og mellom elev og

lærer har betydning for elevens læring, adferd og opplevelse av læringssituasjonen. Det
står videre at klasseregler drøftes og utarbeides, mobbing og læringsmiljø er tema i

klassene, elevens trivsel er et tema i elevsamtalene, fadderordning for elever i småskolen
og at elevrådet skal være en aktiv medspiller i arbeidet med læringsmiljøet. Videre sier
planen at det er viktig med et godt skole-hjem samarbeid og at skolene skal konkretisere
hvordan de gjennomfører det forebyggende arbeidet og at skolene kan ha egne
forebyggende programmer som <<Det er mitt valg,>>

Planen inneholder også rutiner som omhandler handlingsplikten, tiltaksplan ved mobbing,
vold/trusler og system/rutine for det kontinuerlige arbeidet med elevens rett til et godt
psykososialt skolemiljø.

Når det gjelder avdekking sier planen følgende <<Alle ansatte ved skolen har en

handlingsplikt som består av:
- plil<t til å gjøre undersøkelser rasl<t
- plikt til å varsle rektor
- plikt til å gripe inn

Oppfylles ikke handlingsplikten kan den enkelte medarbeider straffes (Oppl.l. $ 9a-7).>

<For å avdekke mobbing har hver skole:
- årlig undersøkelse tilpasset alderstrinnet som kan avklare omfanget av mobbing
Elevundersøkelsen 7. og 70. trinn,
- egne undersøkelser på andre trinn
- fokus på elevens trivsel og om eleven blir mobbet i elev- og foreldresamtaler
- gode vakt- og tilsynsordninger som kan avdekke om mobbing forekommer
- fokus på O¡g¡tal mobbing

For å avdekke mobbing er det viktig at de foresatte:
- gir skolen beskjed så fort som råd ved mistanke om at elever ved skolen blir plaget
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- følger opp klassemiljøet som foresatte, foreldrekontakter har et spesielt ansvar

Meldinger om mobbing fra elever, foreldre og ansatte skal alltid tas på alvor. Ved

mistanke om mobbing:
- blir saken undersøkt, opplysninger innhentet og observasjon intensivert
- skal skoleledelsen informeres og sette inn tiltak
- for å løse saken hvis mobbing blir konstatert>>

Tiltaksplanen ved mobbing/vold/trusler sier hva som skal gjøre av hvem. System for
kontinuerlig arbeid lister også opp hva som skal gjøres, hvem som er ansvarlig, når det
skal skje og en bekreftelse av at det er gjort.

Ringerike kommunes plan inneholder også mal for hendelsesrapport, mal for vedtak og

utkast til ikke anonym trivselsundersøkelse. Til slutt omhandler planen reglene for bruk
av makt og tvang, herunder nødrett og nødverge. I intervju kom det frem at de ansatte
var kjent med hendelsesrapporten og at ledelsen hadde fokus på at den skulle brukes i

hendelser som omhandlet krenkende adferd.

I intervju kom det frem at de ansatte ved Hov ungdomsskole kjenner til og håndterer
saker i samsvar med Ringerike kommunes plan <<Trivsel i Ringerike skolen.>> I intervju
fremkom det også at de ansatte kjenner til handlingsplikten, Det ble sagt at ansatte
undersøker, griper inn og varsler rektor isaker om omhandler krenkende adferd.

Videre fremkom det under tilsynet at skolen har forebyggende tiltak, herunder smil-uke,
elevrådet, sosiale tiltak i klassene, <bli-kjent>> dager, <<ble vi kjent>> dag, at lærerne
spiser med elevene i klassen, utvidet inspeksjon, høstdag, vinteraktivitetsdag og fokus
uker to ganger i året. I intervju fremkom det at elevrådet er involvert i fokus uken. Etter
foreløpig rapport er det kommet inn merknader fra elevrådet, der de presiserer at de

arbeider med skolemiljøet, De er aktive pådrivere i flere av trivselstiltakene på skolen.

Hov ungdomsskole har utarbeidet et hefte for ansatte og foreldre. I hefte for ansatte på

skolen er det blant annet informasjon om råd og utvalg, retten til et godt skolemiljø som

fremmer helse, miljø og sikkerhet, ordensreglementet, prosedyrer ved mobbing eller
krenkende adferd, prosedyrer ved vold/trusler, mal for hendelsesrapport, plan over
foreldremøter, handlingsplan for et godt skolemiljø for alle elever skoleåret 2OL6/20L7,
skriv om partnerskap mot mobbing og innhold i elevsamtaler og utviklingssamtaler.
Skolen har satt seg som mål å ha nulltoleranse for mobbing og at alle elever ved Hov

skal oppleve skolen som et godt sted å være, kjennetegnet ved opplevd ivaretakelse av
den enkeltes læring, helse og trivsel. I intervju kom det frem at de ansatte ved skolen
kjente til at det skulle være nulltoleranse mot mobbing på skolen, men ingen var kjent
med skolens andre mål for skolemiljøet, Videre har skolen motto << mestring gjennom
samarbeid,> I intervju kom det frem at skolen hadde nulltoleranse mot mobbing, men at
skolen ikke trodde skolen var fri for mobbing og krenkende adferd.

I handlingsplan mot mobbing er det nevnt en rekke tiltak for å forebygge mobbing som

god klasseledelse, følge kommunens plan <<Trivsel i Ringerikeskolen>>, følge skolens
ordensregler, gjennomføring av elevundersøkelsen, trivselsundersøkelsen, gode

inspeksjonsrutiner, utarbeide klasseregler, ukentlige elevsamtaler og at hjemmet og

skolen er tydelige i sitt syn på mobbing.
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I prosedyrer ved mobbing eller krenkende adferd står det at den enkelte ansatte har en

handlingsplikt til å undersøke, gripe inn og varsle. Videre står det at når ansatte får
mistanke om eller kunnskap om at elever blir utsatt for krenkende ord eller handlinger
skal dette følges opp umiddelbart. I intervju fremkom det at de ansatte var kjent med og

forholdt seg til skolens rutiner på området for tilsynet. I intervju kom det også frem at
rektor er aktivt involvert i saker som gjelder elevens skolemiljØ og at hun har og tar
ansvar for oppfølgingen av saker som gjelder skolemiljøet, I intervju ble det også sagt at
ansatte var kjent med at de skulle fylle ut hendelsesrapport ved krenkende adferd og om
de glemte det ville rektor be dem om å gjøre det, Tilsynet fikk forelagt en ferdig utfylt
hendelsesra pport,

I intervju fremkom det at de ansatte var kjent med heftet til de ansatte og viste hva

deres ansvar var i forhold til tema for tilsynet. I intervju kom det også frem at skolen
hvert år gjennomfører elevundersøkelsen og at resultatet blir bearbeidet og at skolen
setter seg mål for det videre arbeidet på bakgrunn av resultatet i elevundersøkelsen.
Videre ble det sagt i intervju at skolen gjennomfører en ikke anonym
trivselsundersøkelse - Spekter - to ganger i året. Resultatet fra denne
trivselsundersøkelsen ble gjennomgått av kontaktlærer og brukt aktivt i elevsamtalen og

arbeidet i klassen og på skolen, Det ble bekreftet fra alle som deltok i tilsynet at disse
undersøkelsens ble gjennomført og at resultatet ble brukt/bearbeidet, I intervju fremkom
clet også at skolen gjennomfører forelclreunclersøkelse hvert år. Det ble imicllertid sagt at
deltagelsen fra foreldrene var dårlig.

I heftet til elever og foresatte er blant annet informasjon om skolehelsetjenesten, råd og

utvalg, herunder sammensetningen og oppgaver til råd og utvalg, retten til et godt
skolemiljø som fremmer helse, miljø og sikkerhet, ordensreglementet, prosedyrer ved
mobbing eller krenkende adferd, prosedyrer ved vold/trusler og handlingsplan for et godt
skolemiljø for alle elever skoleåret 2076/2077. i tilsynet kom det frem at alle råd og

utvalg var kjent med rutinene og at de ble informert om og involvert i skolemiljøsaker.
Skolen har også utarbeidet et årshjul for elevrådet og SMU. I årshjulet for SMU er det
sagt hva som skal gjennomgås og når. Det er blant annet sagt at i oktober skal skolens
informasjonshefte gjennomgås med fokus på handlingsplan for læringsmiljØ, mobbing og

krenkende ordlhendelser/vold. Videre skal blant annet arbeide med elevundersøkelsen
og foreldreu ndersøkelsen gjen nomgås.

Når det gjelder ordensreglementet fremkom det i intervju at disse ble gjort kjent for
elever og foresatte hvert skoleår og foresatte og elever måtte signere på at de var
mottatt og lest, Det fremkommer også i skolens plan for foreldremøter at elever og

foresatte skulle gjØres kjent med ordensreglementet og når. Videre ble det sagt at
klassene utarbeidet egne klasseregler enten uttalt muntlig eller skriftlig. Tilsynet fikk
forelagt et eksempel på slike klasseregler,

Skolen har også inspeksjonsrutiner og i intervju kom det frem at det ble gjennomført
inspeksjon, at lærerne var synlig ute i skolegården og var der eleven oppholdt seg,

Videre fremkom det i intervju og av innsendt dokumentasjon at ansatte spiser med

elevene matpausen.

Fylkesmannen har også fått tilsendt mal for elevsamtale og ser av den at trivsel er et
tema. I intervju ble det bekreftet at elevsamtalene ble gjennomført og at trivsel var et
tema. Videre har skole utarbeidet et årshjul for sosialpedagogisk arbeid for trygghet og
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trivsel, Her fremkommer det når aktiviteten skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig
og målet med aktiviteten. Noen aktiviteter som er nevnt er bli-kjent dagen, Spekter,
elevsamtale, utviklingssamtalen, elevundersØkelsen og fokusuken. Målet for bli kjent
dager er at alle elever skal kjenne noen og oppleve trygghet. I intervju ble det bekreftet
at aktivitetene ble gjennomført etter planen og at de som hadde ansvar i henhold til
planen var kjent med sitt ansvar.

Forut for tilsynet og under tilsynet fikk Fylkesmannen informasjon om hendelser ved Hov

ungdomsskole angående skolemiljøet, Det var informasjon om lærere som krenker elever
og om krenkelser mellom elever. I forbindelse med innhenting av dokumentasjon til
tilsynet sendte skolen inn to vedtak. Dette var vedtak i saker Fylkesmannen ble gjort
kjent med under tilsynet. Under tilsynet ble Fylkesmannen i tillegg forelagt
saksdokumentene i noen av de andre sakene. Rektor og ledelsen redegjorde for alle
sakene Fylkesmannen tok opp.

I intervju kom det frem at ledelsen var restriktiv med hva som ble videreformidlet til
ansatte når det var saker som angikk enkeltelevers rett til et godt psykososialt
skolemiljø. I intervju ble det sagt at ledelsen ikke ga tilstrekkelig informasjon til ansatte,
elever og foresatte om hvordan skolen håndterte hendelser som angikk skolemiljøet
generelt og hvordan skolen arbeidet med å sikre et godt skolemiljø for alle. I intervju ble

det sagt at dette særlig gjaldt informasjon om hvilke tiltak som ble iverksatt for å sikre
læringsmiljØet i klasser der det var mye uro. Rektor sa i intervju at de som hadde behov
for informasjon i enkeltsaker fikk informasjon. I intervju kom det fram at inntrykket var
at skolens ledelse ivaretok de som krenket bedre enn de som ble krenket og resten av
elevene.

I de sakene som angikk krenkelser mellom laerer og elev redegjorde rektor for hvordan

disse sakene var blitt håndtert, Tilsynet fikk forelagt noe dokumentasjon. I intervju og av

dokumentasjonen fremkommer det at det var lærer som krenket elevene som sammen
med rektor håndterte saken og gjennomførte samtaler med delden krenkede eleven(e). I
intervju sa rektor at det i disse sakene kunne vært truffet vedtak om tiltak, men påpekte

at skolen hadde iverksatt tiltak selv om det ikke var truffet vedtak om tiltak etter
opplæringsloven $ 9a-3.

I de sakene/hendelsene som Fylkesmannen var blitt kjent med under tilsynet som angikk
krenkelser mellom elev og elev redegjorde rektor og ledelsen i intervju for hvordan disse

var blitt håndtert. Tilsynet fikk også forelagt noe dokumentasjon og fikk informasjon om

sakene i gjennomføringen av tilsynet.

3.3 Fylkesmannens vurderinger

Før foreløpiq rapport
Fylkesmannens inntrykk etter tilsynet er at Hov ungdomsskole arbeider aktivt,
systematisk og kontinuerlig med elevens psykososiale skolemiljø. pä bakgrunn av
innsendt dokumentasjon og intervju finner Fylkesmannens at skolen arbeider aktivt på

flere nivå for å forebygge brudd på elevens rett etter til et godt psykososialt miljø,
Skolens system dekker alle kravene i opplæringslovens kapittel 9a, hva gjelder elevens
rett til et godt psykososialt skolemiljø, slik det er dokumentert for tilsynet. Det kom også

frem i tilsynet at rektor har ansvaret for den daglige oppfølgingen av skolens
systematiske arbeid.
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Fylkesmannen finner til tross for dette at skolens forebyggende arbeid ikke er egnet til å

sikre at elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø oppfylles. Vi har da lagt vekt på at
det forut for tilsynet og under tilsynet er kommet frem informasjon om elever som er
blitt utsatt for alvorlige krenkelser fra elever. Disse sakene viser at skolens forebyggende
arbeid ikke er egnet til å sikre at elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø oppfylles.
Vi har også lagt vekt på at til tross for at skolen arbeider aktivt, systematisk og

kontinuerlig med elevens psykososiale skolemiljø klarer ikke skolen å formidle dette ut til
alle på skolen, inkludert råd og utvalg og foresatte. Dette medfører at ikke alle aktørene
på skolen er trygg på at skolen ivaretar alle elevers rett til et godt psykososialt
skolemiUø.

Fylkesmannens inntrykk etter tilsynet er at skolens system heller ikke er egnet til å fange
opp både hvordan elevene generelt og den enkelte opplever skolemiljøet, Vi har da lagt
vekt på at det i intervju og gjennom annen informasjon forelagt tilsynet er det kommet
frem at elever og foresatte opplever at skolen ikke oppdager alle krenkelser og ivaretar
alles rett til et godt psykososialt skolemiljø,

Når det gjelder tilfeller der en lærer krenker en elev, er det Fylkesmannens inntrykk etter
tilsynet at de ansatte ikke har en omforent forståelse av hvordan de skal håndtere slike
saker, Fylkesmannen finner heller ikke at skolen har rutiner for hvordan slike saker skal
håndteres. Videre finner vi på bakgrunn av det som er kommet frem i intervju og forelagt
dokumentasjon at den måten skolen håndterer saker der en lærer har krenket en elev
ikke kan s¡es å være i samsvar med opplæringsloven $ 9a-3 og hensynet til barnets
beste, jf. grunnloven $ 104.

Fylkesmannens inntrykk etter tilsynet er også at til tross for at skolen ved rektor sørger
for at det settes inn nødvendige tiltak dersom elevene generelt eller enkeltelever ikke får
oppfylt sin rett etter $ 9a-1, er ikke alle tiltak egnet til å ivareta elevens rett til et godt
psykososialt skolemiljØ. Vi har da særlig lagt vekt på hvordan saker der lærer krenker
elever håndteres, Vi ser også at flere av sakene som omhandler krenkelser mellom elever
er av alvorlig karakter.

Etter foreløpiq rapport
EtLer loreløpig rapport Irar skolerr pekL på aL cleL i proseclyrer ved tnobl¡ing eller
krenkende adferd står at den også gjelder tilfeller der voksne plager en elev.
Fylkesmannen ser dette og legger derfor til grunn at skolen har rutiner for håndtering av
slike saker, Fylkesmannen beklager at vi ikke så dette på tidligere tidspunkt. Til tross for
tilbakemeldingen fra elevrådet og skolen finner ikke Fylkesmannen grunnlag for å endre
vår konklusjon,

3,3 Fylkesmannens konklusjon

Ringerike kommune skal sørge for at Hov ungdomsskole jobber aktivt, kontinuerlig og

systematisk slik at elevenes rett til et godt psykososialt miljø blir oppfylt, jf.
opplæringsloven 55 9a-3 første ledd og 9a-4.

Ringerike kommune må i den forbindelse se til at
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a. rektor sikrer at skolen har kjennskap til hvordan elevene generelt opplever det
psykososiale miljøet.

b. rektor sikrer at skolen har kjennskap til hvordan den enkelte elev opplever det
psykososiale miljøet.

c. rektor sikrer at skolen iverksetter generelle forebyggende tiltak basert på

kjennskap til hvordan elevene opplever det psykososiale miljøet,

4. Det individuelt rettede arbeid ved skolen

4,1 Rettslig krav

Handlingsplikten gjelder for alle som har et ansettelsesforhold/en arbeidsavtale med

skoleeier, Dette inkluderer også lærervikarer og andre med midlertidige arbeidsavtaler. I
tillegg til lærere, ansatte som arbeider i skolefritidsordning/aktivitetsskolen og

miljøarbeidere, gjelder handlingsplikten også for eksempel vaktmester,
rengjøringspersonale og kontorpersonale som er ansatt ved skolen. Skolen må sørge for
at alle ansatte har kunnskap om handlingsplikten, og hva denne innebærer. Dette inngår
i det systematiske arbeidet. Handlingsplikten kan inndeles i fire steg:

1. Den ansatte må undersøke saken
Det er tilstrekkelig at en ansatt har mistanke om at en elev er blir utsatt for krenkende
ord og handlinger, for at plikten til å undersøke forholdet inntrer. Mistanke innebærer en

<<følelse>> eller en antagelse om at en elev blir utsatt for krenkende ord og handlinger.
Det trenger ikke være vedvarende krenkende handlinger, det er tilstrekkelig at den

ansatte får mistanke om én krenkende handling eller uttalelse for at handlingsplikten skal
inntre, Selv om for eksempel utsagnene fremstår som en del av en akseptert kultur i

elevgruppen, er det likevel en krenkelse hvis en eller flere elever opplever det som en

krenkelse.

2, Den ansatte må varsle skoleledelsen
Dersom den ansatte får bekreftet gjennom undersøkelser at en elev er blitt utsatt for
krenkende ord og handlinger, må vedkommende varsle skoleledelsen. Dette kan også
gjelde selv om eleven selv sier at han eller hun ikke er utsatt for krenkende ord og

handlinger, Det kan være mange grunner til at en elev som for eksempel mobbes, ikke
innrømmer dette for en lærer. Når en ansatt varsler skoleledelsen, kan dette skje både

skriftlig og muntlig. Det viktige er at skolen har en omforent forståelse av når det skal
varsles, og hvordan det skal skje, Dette er en del av skolens systematiske arbeid med å
sikre elvene et godt psykososialt miljø.

3. Den ansatte må gripe inn selv hvis det er nødvendig og mulig
Dersom det er nødvendig og mulig, må den ansatte itillegg gripe inn selv. Hensikten
med denne bestemmelsen er å stanse uønskede handlinger så raskt som mulig for å
unngå eller redusere fysiske og psykiske skader hos de involverte. Hva som vil være
egnet måte å gripe inn på, avhenger av hvordan eleven blir krenket, Dersom krenkelsen
er verbal, plikter den ansatte å stoppe dette, Dersom elever slåss eller fysisk mishandler
en annen elev vil det også være nødvendig å gripe inn, men om den ansatte selv skal gå

inn og skille elevene vil avhenge av vedkommende sine egne forutsetninger og

situasjonen for øvrig. Det kan bare kreves at en ansatt griper inn i en slik isituasjon
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dersom det anses som forsvarlig. Ansatte skal ikke utsette seg selv for fare. Det kan

eventuelt være nødvendig å hente hjelp fra andre eller å ringe politiet for hjelp,

4. Skoleledelsen må oppfylle den krenkedes elevens rett til et godt psykososialt miljø
Den enkelte ansattes plikt til å undersøke og varsle ved mistanke om krenkende ord eller
handlinger, og å gripe inn selv dersom det er nødvendig og mulig, følger av $ 9a-3 andre
ledd. Selv om det ikke følger av denne bestemmelsen, så har også skolen en plikt til å
følge opp saken på en egnet måte slik at den krenkede eleven får oppfylt sin rett til et
godt psykososialt miljø. Dette følger av elevens rett til et godt psykososialt miljø etter $
9a-1, jf, over.

4,2 Fylkesmannens undersØkelser
I Ringerike kommunes plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø <<Trivsel i

Ringerike skolen>> er det sagt at <<Alle ansatte ved skolen har en handlingsplikt som
består av:

I â gjøre undersøkelser raskt
I å varsle rektor
| å gripe inn

Det følger av skolens dokumenter at kommunens plan er tatt inn i skolens rutiner og er
gjort kjent for de ansatte, I intervju kom det frem at de ansatte var kjent med

handlingsplikten og at planen ble gjennomgått med de ansatte ved skolestart, I intervju
kom det også frem at de ansatte faktisk undersøkte, grep inn og varslet rektor når de ble

kjent med krenkende adferd, Det fremkom også i intervju at de ansatte har lav terskel
for å undersøke hendelser og at det er en felles forståelse for når og hvem som skal
gripe inn, undersøke og varsle.

I kommunens plan er det også tiltaksplan for mobbing/vold/trusler. I tiltaksplanen
kommer det frem hva som skal gjøres og hvem som er ansvarlig. Det fremkom blant
annet at ved vold skal alle gripe inn, rektor varsles og overta ansvaret for den videre
behandlingen av saken. Det er også sagt hvordan skolen skal følge opp den som er blitt
utsatt for vold og den som utøver vold. Her kommer det frem at det også skal iverksettes
tiltak, Det kom frem i intervju at de ansatte håndterte saker isamsvar med tiltaksplanen,
I intervju kom det frem at skolen i enkelte saker hadde iverksatt ulike tiltak, som for
eksempel, samtaler med de involverte og foresatte samt ekstra inspeksjon med mål om
å holde øye med enkeltelever. Det ble også sagt i intervju at tiltak ble evaluert og justert
underveis i sakene, og ved behov ble det iverksatt nye tiltak. Dette fremkom også i

dokumentasjon som ble forlagt tilsynet.

Hov ungdomsskole har i tillegg utarbeidet et hefte for ansatte og foreldre. I hefte for
ansatte på skolen er blant annet informasjon om rutiner ved mobbing eller krenkende
adferd, rutiner ved vold/trusler og mal for hendelsesrapport tatt inn. I intervju fremkom
det at de ansatte var kjent med prosedyrene, I intervju ble det også sagt at de ansatte
griper inn, undersøker og varsler dersom de får mistanke om at noen blir utsatt for
krenkende adferd. Videre var de ansatte kjent med, og brukte hendelsesrapporten. Det

Oppfylles ikke handlingsplikten kan den enkelte medarbeider straffes (Oppl,l. $ 9a-7)>.
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ble sagt at dersom en ansatt glemte å bruke hendelsesrapporten ville rektor varsle
vedkommende om det. Fylkesmannen fikk forelagt en utfylt hendelsesrapport. Det ble

sagt at hefte for de ansatte ble gjennomgått med de ansatte hvert år.

I intervju sa rektor at det ble iverksatt tiltak når saken tilsa det, både ¡nd¡viduelle og

generelle tiltak. Fylkesmannen har fått forelagt saker der det er truffet vedtak om tiltak.
Vi har også btltt forelagt saker der skolen har iverksatt tiltak i samsvar med

opplæringsloven $ 9a-3, andre ledd.

Fylkesmannen fikk under tilsynet informasjon om saker som gjaldt tilfeller der lærere
hadde krenket elever. eå bakgrunn av dette spurte Fylkesmannen hvordan skolen
håndterte slike saker. I intervju kom det frem at det ikke var en omforent forståelse på

skolen om hvordan slike saker skulle håndteres. i intervju fremkom det også at det var
ulik forståelse av om slike saker skulle håndteres på samme måte som saker der elev
krenker elev, Fylkesmannen ser også av innsendt dokumentasjon at skolen ikke har
rutiner for hvordan slike saker skal håndteres. Rektor sa imidlertid i intervju at det i slike
saker ble iverksatt tiltak, selv om det ikke ble truffet vedtak om tiltak etter
opplæringsloven $ 9a-3. Rektor fortalte videre at i slike saker vil det være den læreren
som har krenket elev(er) som samtaler med den krenkende elev(er), enten alene eller
sammen med rektor, Saken ble ofte løst ved at læreren beklaget det som hadde skjedd,
Dette bekreftes i forelagt dokumentasjon og gjennom tilsynet ellers.

Fylkesmannens tilsyn ble blant annet opprettet på bakgrunn av en enkelt klage og annen
informasjon om skolemiljøet på ttov ungdomsskole, Sakene ble gjennomgått under
tilsynet og rektor redegjorde for dem. Fylkesmannen fikk også under intervjuene
kunnskap om alvorlige hendelser der elever hadde krenket andre elever, Disse sakene
ble også tatt opp med rektor, som redegjorde for sakene, I noen av sakene fikk tilsynet
forelagt dokumentasjon om hvordan de var håndtert i forhold til opplæringslovens kap.
9a, elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø.

4.3 Fylkesmannens vurderinger
Før foreløpiq rapport
Fylkesmannens inntrykk etter tilsynet er de ansatte ved skolen er kjent med sin

handlingsplikt. I tilsynet kom det frem at de ansatte undersøker saker ved mistanke om
at en elev er blir utsatt for krenkende ord og handlinger. Videre er det Fylkesmannens
inntrykk at de ansatte har en felles forståelse for når en sak skal undersøkes. De ansatte
gir utrykk for at det er elevens opplevelse som skal legges til grunn når en vurderer om
det har skjedd en krenkelse. Tilsynet finner også at de ansatte kjenner til at krenkelser
omhandler mobbing, diskriminering, rasisme og vold og at det ikke trenger å være
vedvarende krenkende handlinger, det er tilstrekkelig at den ansatte får mistanke om én

krenkende handling eller uttalelse for at handlingsplikten skal inntre,

Etter tilsynet er det også fylkesmannens inntrykk at de ansatte ved skolen varsler
ledelsen dersom de får bekreftet gjennom undersøkelser at en elev er blitt utsatt for
krenkende ord og handlinger, enten muntlig eller skriftlig i hendelsesrapporten, Videre er
det Fylkesmannens forståelse at skolen har en omforent forståelse av når det skal

varsles og hvordan det skal skje når det er krenkelser mellom elever.
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Når det gjelder plikten til å gripe inn er Fylkesmannen inntrykk etter tilsynet at de

ansatte griper inn selv der det er nødvendig og mulig. Under tilsynet kom det frem at
ingen ansatt ville tillate at elev(er) verbalt eller fysisk krenket andre elever.

Når det gjelder tilfeller der en lærer krenker en elev fremkom det i intervju at ansatte
ville gripe inn dersom de så en lærer krenke en elev. Fylkesmannens inntrykk etter
tilsynet er imidlertid at de ansatte ikke har en omforent forståelse av hvordan de skal
håndtere saker der lærere krenker elever. Fylkesmannen finner heller ikke at skolen har
rutiner for hvordan slike saker skal håndteres. Videre finner vi på bakgrunn av det som

er kommet frem i intervju og forelagt dokumentasjon at den måten skolen håndterer
saker der en lærer har krenket en elev ikke kan sies å være i samsvar med

opplæringsloven $ 9a-3 og hensynet til barnets beste, jf. grunnloven $ 104.

Fylkesmannen finner at skolens ledelse arbeider med å oppfylle den krenkede elevs rett
til et godt psykososialt skolemiljø. Rektor ivaretar også at alle ansatte er kjent med

handlingsplikten sin, Skolen iverksetter også tiltak ved behov både ¡nd¡viduelle og

generelle" Til tross for clette har tilsynet blitt kjent mecl flere saker cler elever har blitt
utsatt for krenkelser både fra medelever og lærere, Videre finner vi at skolen igjennom
sitt arbeid med å oppfylle den krenkedes rett til et godt psykososialt skolemiljø likevel
ikke klarer å sikre skolemiljøet til alle elevene. Vi har da lagt vekt på informasjon i

enkeltsaker og at det i tilsynet har fremkommet manglende tillit til skolens håndtering av
saker som angår skolemiljøet, Videre ser vi av forelagt dokumentasjon at ikke alle
iverksatte tiltak i enkeltsaker har vært egnet til å sikre elevens rett til et godt
psykososia lt skolemi ljø.

Fylkesmannens inntrykk er også at det ikke i alle saker som omhandler elevens
psykososiale skolemiljø gis tilstrekkelig informasjon til alle involverte parter,

Etter foreløpig rapport
Etter foreløpig rapport har skolen pekt på at det i prosedyrer ved mobbing eller
krenkende adferd står at den også gjelder tilfeller der voksne plager en elev,
Fylkesmannen ser dette og legger derfor til grunn at skolen har rutiner for håndtering av
slike saker. Fylkesmannen beklager at vi ikke så dette på tidligere tidspunkt. Til tross for
tilbakemeldingen fra skolen finner ikke Fylkesmannen, selv om det foreligger rutine for
håndtering av krenkelser mellom lærer og elev, at det er tilstrekkelig ny informasjon til å

endre vår konklusjon,

4,3 Fylkesmannens konklusjon
Ringerike kommune skal sørge for at alle ansatte ved skolen undersøker saken og varsler
ledelsen, og selv griper inn om det er nødvendig og mulig, dersom de har mistanke om

eller kjennskap til at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, jf.
opplæringsloven 55 9a-3 første og andre ledd og $ 9a-4,

Ringerike kommune må ¡ den forbindelse se til at:

a. rektor sikrer at de ansatte er kjent med sin plikt til å undersØke og til hvordan de

skal undersøke forholdet når de har mistanke eller informasjon om at en elev har
blitt utsatt for krenkende ord eller handlinger av en lærer.

b. rektor sikrer at de ansatte er kjent med både sin plikt til å varsle og til hvordan de

skal varsle skoleledelsen, når de får kjennskap/mistanke om krenkende ord og

handlinger utøvd av en lærer.
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c. de ansatte varsler rektor når de får kjennskap/mistanke om krenkende ord og

handlinger utøvd av en lærer,
d, de ansatte undersøker forholdet når de har mistanke eller informasjon om at en

elev har blitt utsatt for krenkende ord eller handlinger av en lærer.
e. rektor sikrer at skolen iverksetter egnede tiltak når skolen avdekker at en elevs

rett til et godt psykososialt skolemiljø ikke er ivaretatt.
f . rektor sikrer at skolen justerer tiltakene tidsnok dersom de ikke fører til at

elevens/elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø blir ivaretatt.

5. Medvirkning, informasjon og forvaltning

5.1 Rettslig krav

Elevenes rett til et godt psykososialt miljø

Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, jf,

5 9a-1. Retten etter $ 9a-1 er en individuell rett, hvor elevens subjektive opplevelse av
miljøet er avgjørende, Elevens individuelle rett er ikke oppfylt med mindre eleven selv
opplever at skolemiljøet har en tilfredsstillende virkning på hans eller hennes helse,

trivsel og læring, Retten til et godt psykososialt miljø innebærer altså ikke bare en rett til
fravær av krenkelser, men en rett til å oppleve at det psykososiale miljøet fremmer hans
eller hennes helse, trivsel og læring. Skolen må sørge for at alle elevene ved skolen
opplever at det psykososiale miljøet er godt. Loven er ikke oppfylt før alle elevene ved
skolen opplever et godt psykososialt miljø. Elevene har plikt til å oppholde seg i skolen
hver dag og har ikke like stor mulighet som voksne til å velge sitt miljø. I forarbeidene til
loven er det derfor lagt vekt på at skolen må gjøre <<sitt ytterste>> for at oppholdet ikke
blir til skade for elevene (Ot.prp.nr.72 200l-2002).

Skolens plikter
Skolen har plikt til I fatte enkeltvedtak
Elever og foreldre har rett tll å be skolen om tiltak som gjelder det psykososiale miljøet,
jf. $ 9a-3 tredje ledd, Skolen har plikt til â gjøre alle elever og foreldre kjent med denne
retten. Informasjonen må formidles slik at det er forståelig for elevene. Dette innebærer
at innholdet/formidlingen må tilpasses ulike elevgrupper og årstrinn. Informasjonen må
gis til alle foreldre.

Når skolen får en slik forespørsel fra en elev eller forelder, så har skolen plikt til snarest
mulig å behandle saken etter forvaltningsloven. Det vil si at skolen ved rektor må

undersøke om eleven får oppfylt sin rett til et godt psykososialt miljø og deretter fatte et
enkeltvedtak i saken, og at dette må skje så raskt som mulig. Enkeltvedtaket kan enten
inneholde et tiltak som foreldrene eller eleven ber om eller et helt annet tiltak.
Enkeltvedtaket kan også konkludere med at det ikke skal settes inn tiltak fordi skolen
ikke mener det er nødvendig. I alle tilfeller må skolen fatte et enkeltvedtak, og følge
reglene som gjelder for enkeltvedtak i forvaltningsloven, Forvaltningsloven stiller
følgende krav til enkeltvedtaket:

Det må være skriftlig, jf. $ 23.
Det må vise til reglene som vedtaket bygger på og beskrive de faktiske forholdene som
har hatt betydning i saken, jf. gg 24 og 25.
Det må inneholde informasjon om retten til å klage, klagefrist, klageinstans og
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fremgangsmåten ved klage, jf .827. Skolen kan heller ikke sette egne begrensninger i

klageretten, for eksempel ved å kreve at klage må være begrunnet.
Det må inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter etter 55 1B og 19,
jf . g 27 tredje ledd.

t tillegg har skolen plikt til å utrede saken godt nok, jf . g L/, i tillegg til å ivareta reglene
om taushetsplikt, jf. 55 13-13e.

Dersom forespørselen om tiltak gjelder det psykososiale miljøet til flere elever og det
systematiske arbeidet ved skolen, er det enda flere som kan be om tiltak etter 5 9a-3
tredje ledd, Elev og foreldre skal forstås ivid forstand, det vil si at forespørselen kan

komme fra grupper av foreldre eller elever, foreldrekontakter, elevrådsmedlemmer samt
råd og utvalg ved skolen,

Det stilles ingen krav til forespørselen, det vil si at den både kan være muntlig eller
skriftlig. Dersom skolen er i tvil om at en elev eller forelder har bedt om tiltak, må skolen
avklare dette med vedkommende elev eller forelder, Skolen har veiledningsplikt overfor
elever og foreldre, jf, forvaltningsloven $ 11.

Alle slike forespørsler må videreformidles til rektor, da det er rektor som har myndighet
t¡l å fatte enkeltvedtak.

Skolen har plikt til â sikre brukermedvirkning
Det er flere grupper og råd som har rett til å bli involvert i skolemiljøarbeidet, eller bli

orientert om forhold som gjelder skolemiljøet.

Elevene ved skolen har rett til å bli involvert i planleggingen og gjennomføringen av det
systematiske arbeidet for å sikre et godt psykososialt miljø,jf.$ 9a-5, Dette kan for
eksempel være deltakelse når skolen lager ordensreglement, gjennomføre enkle målinger
osv. Det er skoleleders ansvar at elevene blir tatt med i skolemiljøarbeidet.

Elevrådet kan oppnevne skolemiljørepresentanter til å utføre skolemiljøarbeidet på sine
vegne/ jf. 9a-5 annet ledd,

Viclere har skolen plikL til å sørge lor at elevråd og ftrrelclreråil blir løpencle orielrtert onr

alle forhold av vesentlig betydning for skolemiljøet, jf, 5 9a-6. Hvilke organ som er
aktuelle, vil variere etter skoletype. Disse organene har også rett til å tas med i

planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak ved skolen så tidtig som mulig, jf. $ 9a-
6 annet ledd.

Dersom skolen blir klar over forhold ved det psykososiale skolemiljøet som kan ha

negativ virkning for helsa til elevene, har skolen plikt til å informere alle elever og deres
foreldre, jf, $ 9a-6 tredje ledd.

Skolen har plikt til â arbeide systematisk
Skolen må arbeide systematisk for å fremme elevens psykososiale miljø, jf.$$ 9a-4 og

9a-3 første ledd, Det forebyggende arbeidet skal være aktivt, systematisk og kontinuerlig
for å fremme et godt psykososialt miljø, og må ses i forhold til den overordnede normen i

5 9a-1 om elevens individuelle rett, Skolen må is¡tt systematiske arbeid sørge for at
handlingsplikten og alle bestemmelser om brukermedvirkning blir ivaretatt.
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5,2 Fylkesmannens undersØkelse - skolens plikt til å treffe enkeltvedtak
Elever og foreldre har rett til å be skolen om tiltak som gjelder det psykososiale miljøet,
jf, $ 9a-3 tredje ledd. Fylkesmannen ser av referat fra FAU at rektor på første møte
orienterer om elevens rett til et godt psykososialt skolemiljØ. I intervju ble det bekreftet
at dette ble gjort. Videre kom det frem i intervju at rektor i møte med foresatte og elever
orienterte om retten t¡l å be om tiltak. Videre ble det sagt at rektor håndterer
henvendelser fra foresatte eller elever om det psykososiale skolemiljøet snarest mulig.
Videre fremkommer det av Ringerike kommunes plan for å sikre elevene et godt
psykososialt miljø <<Trivsel i Ringerike skolen>> at rektor og kontaktlærer hver høst skal
informere elever og foresatte om <<plan for å sikre godt læringsmiljø> og

ordensreglement. I heftet til elever og foresatte er blant annet informasjon om råd og

utvalg, herunder sammensetningen og oppgaver til råd og utvalg, I tilsynet kom det frem
at alle råd og utvalg var kjent med rutinene og at de ble informert om og involvert i

skolemiljøsaker. Skolen har også utarbeidet et årshjul for elevrådet og SMU. I årshjulet
for SMU er det sagt hva som skal gjennomgås og når, Det er blant annet sagt at i

oktober skal skolens informasjonshefte gjennomgås med fokus på handlingsplan for
læringsmiljø, mobbing og krenkende ordlhendelser/vold. Videre skal blant annet arbeide
med elevu ndersøkelsen og foreld reu ndersøkelsen gjen nomgås.

Når det gjelder ordensreglementet fremkom det i intervju at disse ble gjort kjent for
elever og foresatte hvert skoleår og foresatte og elever måtte signere på at de var
mottatt og lest. Det fremkommer også I skolens plan for foreldremøter at elever og

foresatte skulle gjøres kjent med ordensreglementet og når.

I Ringerike kommunes plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø <<Trivsel i

Ringerike skole>> står det at en hendelse der en elev blir utsatt for krenkende ord og

handlinger skal håndteres raskt og at skolen skal sikre en saksbehandling og oppfølging i

tråd med opplæringsloven og forvaltningsloven. Det er også sagt at muntlige og skriftlige
henvendelser fra foresatte om alvorlige forhold skal besvares og enkeltvedtak utformes
når tiltak settes i verk. Det følger også av tiltaksplanen ved mobbing at skolen alltid skal

undersøke saken så godt som mulig, innhente bistand fra eksterne ved behov, informere
foresatte og elev om videre saksgang og at rektor alltid skal treffe enkeltvedtak når
elever og foreldre ber om tiltak knyttet til skolemiljøet, I intervju kom det frem at de

ansatte og rektor var kjent med rutinen og at saker ble håndtert i samsvar med den.

Rektor er kjent med at vedtak skal være skriftlig og at det i enkelte tilfeller også skal

treffes vedtak om tiltak etter opplæringsloven $ 9a-3, andre ledd. Rektor sa imidlertid at
dette ikke alltid ble gjort,

I Ringerike kommunes plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø <<Trivsel i

Ringerike skolen>> er det laget en mal for vedtak i saker som omhandler psykososialt

skolemiljø. Videre har Hov ungdomsskole sendt inn vedtak om tiltak etter
opplæringsloven $ 9a-1, jf. 9a-3, tredje ledd. Fylkesmannen ser at skolens vedtak er
skriftlig, viser til bestemmelsene sakene bygger på, de faktiske forhold og at det gis

informasjon om retten til å klage, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåten ved klage,
jf . g 27. Videre inneholder skolens vedtak informasjon om retten til å se sakens

dokumenter etter 55 1B og 19, jf . g 27 tredje ledd. Ringerike kommunes mal derimot er i

samsvar med opplæringsloven og forvaltningsloven, med unntak av at det ikke gis

informasjon om retten til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven etter $$ 18 og

19, jf. $ 27 tredje ledd.
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5,3 Fylkesmannens vurder¡nger

Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, jf,

$ 9a-1. Retten etter $ 9a-1 er en individuell rett, hvor elevens subjektive opplevelse av
miljøet er avgjørende, Slik saken er dokumentert for Fylkesmannen treffer skolen vedtak
om tiltak i saker der elev og foresatte ber om det. Videre fremkommer det av innsendt
dokumentasjon at skolen evaluerer tiltakene etter en stund og kjenner til retten til å

treffe nytt vedtak om tiltak dersom det er behov for det. Fylkesmannens inntrykk etter
tilsynet er at alle elever og foreldre blir gjort kjent med retten om vedtak om tiltak etter
opplæringslovcn $ 9a-3, trcdjc lcdd. Vidcrc finncr tilsynct på bakgrunn av innscndt
dokumentasjon og det som kom frem under tilsynet at skolen snarest mulig behandler
saken etter forvaltningsloven, Videre finner Fylkesmannen at det har fremkommet under
tilsynet at skolen og rektor undersøker om eleven har fått oppfylt sin rett til et godt
psykososialt skolemiljø og at rektorvil treffe vedtak om tiltak dersom elev ellerforesatte
ber om det. Det kom også frem i intervju at rektor vil treffe vedtak i saker som
konkluderer med at det ikke er qrunnlaq for å iverksette tiltak.

På bakgrunn av det som fremkom under tilsynet finner Fylkesmannen også at alle
henvendelser om tiltak videreformidles rektor. Videre ser Fylkesmannen av innsendt
dokumentasjon og det som fremkom i intervju at skolen behandler saker og iverksetter
tiltak der forespørselen er fremsatt både skriftlig og muntlig, hva gjelder krenkelser
mellorn elever. Når del- gjelcJer krenkelser rnellom lærer og elev kornrner deL l'renr i

intervju at det i disse sakene kanskje skulle vært truffet vedtak, men at det ikke er blitt
gjort.

Fylkesmannen finner også at skolens vedtak er i samsvar med opplæringsloven og

forvaltningsloven. Dette gjelder også opplysning om retten til å se sakens dokumenter, jf
forvaltningsloven 55 18 og 19 og 27 tredje ledd. Fylkesmannen ser imidlertid at
kommunens mal for vedtak i forhold til psykososialt miljø ikke er i samsvar med

forvaltningslovens krav hva gjelder det å gi informasjon om retten til å se sakens
dokumenter, jf. forvaltningsloven etter 55 1B og 19, jf . $ 27 tredje ledd.

5,4 Fylkesmannens konklusjon
Ringerike kommune skal sikre at skoleledelsen snarest mulig behandler anmodninger om
tiltak fra elever eller foreldre som gjelder det psykososiale miljøet etter reglene om
enkeltvedtak iforvaltningsloven, jf, gg 9a-1, 9a-3 første og tredje ledd og 9a-4.

Ringerike kommune må i den forbindelse se til at:

a. Rektor treffer vedtak i alle saker der elever eller foresatte ber om tiltak ved

krenkelser utøvd av en lærer.

5.5 Fylkesmannens undersøkelse - skolens plikt til å sikre
brukermedvirkning
Skolen har sendt inn referat fra FAU-møter, elevrådsmøter og møter i SU/SMU. Videre
foreligger det rutiner for brukermedvirkning i praksis. Skolen har også tatt med rutiner
og informasjon om FAU, elevrådet og Samarbeidsutvalget i hefte som utleveres til elever
og foresatte hver høst. I kommunens plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø
<<Trivsel i Ringerike skolen>> er det også tatt med rutiner for å involvere elevrådet og
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andre råd og utvalg. I denne planen står det hva som skal gjøres og hvem som skal
gjøre det, når det skal gjøres og det skal kvitteres for at det er gjort.

I kommunes og skolens rutiner kommer det frem at råd og utvalg skal orienteres om
planer og vedtak og ta aktiv del i å skape et godt miljø og evaluere arbeidet med

skolemiljøet. I intervju ble det bekreftet at råd og utvalg ved skolen deltok aktivt i

arbeidet med skolemiljøet på skolen, særlig elevrådet. Videre kom det frem i intervju at
råd og utvalg ble orientert om saker som angår skolemiljøet, at de hadde anledning til å
uttale seg og påvirke i sakene som ble forelagt. Skolen sendte også inn referat fra møter
i råd og utvalg, Fylkesmannen ser av disse at skolemiljøsaker har vært tema på flere
møter i de ulike råd og utvalg.

Fylkesmannen fikk også tilsendt dokumentasjon på sammensetningen i SU/SMU, I
intervju ble det bekreftet at SU/SMU var riktig sammensatt.

Skolen skal også varsle foresatte snarest mulig dersom skolen blir klar over forhold ved

det psykososiale miljøet som kan ha negativ virkning for elevens helse. Fylkesmannen
fikk forelagt et skriv fra skolen som viser at skolen i en enkelt sak/hendelse varslet
foresatte om en hendelse på skolen som kunne ha negativ virkning på elevenes helse. I
følge brevet orienterte skolen om hendelsen og skolens håndtering av saken. Det
fremkom imidlertid i intervju at skolen ikke i alle saker klarer å formidle ut til alle på

skolen hvordan de håndterer saker som gjelder det psykososiale skolemiljøet til alle
elevene. Dette medfører at ikke alle aktørene på skolen er trygg på at skolen ivaretar alle
elevers rett til et godt psykososialt skolemiljø,

5.6 Fylkesmannens vurderinger
På bakgrunn av det som fremkom under tilsynet finner Fylkesmannen at elevene ved

skolen blir involvert i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for
å sikre et godt psykososialt miljø, jf.$ 9a-5.

Videre finner Fylkesmannen at skolen sørger for at elevråd og foreldreråd btir løpende

orientert om alle forhold av vesentlig betydning for skolemiljøet, jf. 5 9a-6. Og at råd og

utvalg også tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak ved skolen så

tidlig som mulig, jf. $ 9a-6 annet ledd.

Fylkesmannens inntrykk etter tilsynet er imidlertid at skolen ikke alltid informerer elever,
foresatte og råd og utvalg om forhold ved det psykososiale skolemiljøet som kan ha

negativ virkning for helsa til elevene, jf. 5 9a-6 tredje ledd. Vi har da lagt vekt på at
skolen ikke i alle saker klarer å formidle ut til alle på skolen hvordan de håndterer saker
som gjelder det psykososiale skolemiljøet til alle elevene. Dette medfører at ikke alle
aktørene på skolen er trygg på at skolen ivaretar alle elevers rett til et godt psykososialt
skolemiljø.

5.7 Fylkesmannens konklusjon
Ringerike kommune skal sikre at skoleledelsen varsler alle elever og foreldre snarest
mulig dersom skolen blir klar over forhold ved det psykososiale miljøet som kan ha

negativ virkning for elevenes helse, jf. opplæringsloven $ 9a-6 tredje ledd.

6. Forhåndsvarsel om vedtak
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Fylkesmannen har i kapitlene 3 til og med 5 konstatert lovbrudd. I denne rapporten gis
Ringerike kommune frist til å rette lovbrudd, jf. kommuneloven 5 6O d,

Frist for retting er 1. april 2OI7. Kommunen må ¡nnen denne datoen sende
Fylkesmannen en erklæring om at det ulovlige forholdet er rettet og en redegjørelse for
hvordan lovbruddct cr rcttct.

Dersom lovbrudd ikke rettes innen den fastsatte fristen, vil Fylkesmannen vedta påtegg

om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som vedtak og vil kunne
påklages, jf, forvaltningsloven kapittel VI.

Følgende påtegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen idenne rapporten:

Skolens forebyggende arbeid

Ringerike kommune skal sørge for at Hov ungdomsskole jobber aktivt, kontinuerlig og

systematisk siik at eievenes rett tii et gocit psykososrait mli¡ø biir oppfyit, ¡f.
opplæringsloven $$ 9a-3 første ledd og 9a-4.

Ringerike kommune må ¡ den forbindelse se til at

a. rektor sikrer at skolen har kjennskap til hvordan elevene generelt opplever det
psykososiale miljøet.
b, rektor sikrer at skolen har kjennskap til hvordan den enkelte elev opplever det
psykososiale miljøet.
c. rektor sikrer at skolen iverksetter generelle forebyggende tiltak basert på kjennskap til
hvordan elevene opplever det psykososiale miljøet,

Det individuelt rettede arbeid ved skolen

Ringerike kommune skal sørge for at alle ansatte ved skolen undersøker saken og varsler
ledelsen, og selv griper inn om det er nØdvendig og mulig, dersom de har mistanke om
eller kjennskap til at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, jf.
opplæringsloven $$ 9a-3 første og andre ledd og $ 9a-4,

Ringerike kommune må i den forbindelse se til at

a, rektor sikrer at de ansatte er kjent med sin plikt til å undersøke og til hvordan de

skal undersøke forholdet når de har mistanke eller informasjon om at en elev har
blitt utsatt for krenkende ord eller handlinger av en lærer,

b. rektor sikrer at de ansatte er kjent med både sin plikt til å varsle og til hvordan de

skal varsle skoleledelsen, når de får kjennskap/mistanke om krenkende ord og

handlinger utøvd av en lærer.
c, de ansatte varsler rektor når de får kjennskap/mistanke om krenkende ord og

handlinger utøvd av en lærer.
d. de ansatte undersøker forholdet når de har mistanke eller informasjon om at en

elev har blitt utsatt for krenkende ord eller handlinger av en lærer.
e. rektor sikrer at skolen iverksetter egnede tiltak når skolen avdekker at en elevs

rett til et godt psykososialt skolemiljø ikke er ivaretatt,
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f . Rektor sikrer at skolen justerer tiltakene tidsnok dersom de ikke fører til at
elevens/elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljØ blir ivaretatt.

Skolens plikt til å treffe enkeltvedtak

Ringerike kommune skal sikre at skoleledelsen snarest mulig behandler anmodninger om
tiltak fra elever eller foreldre som gjelder det psykososiale miljøet etter reglene om
enkeltvedtak i forvaltningsloven, jf. 55 9a-1, 9a-3 første og tredje ledd og 9a-4.

Ringerike kommune må i den forbindelse se til at:

Rektor treffer vedtak i alle saker der elever eller foresatte ber om tiltak ved
krenkelser utØvd av en lærer,

Skolens plikt til å sikre brukermedvirkning

Ringerike kommune skal sikre at skoleledelsen varsler alle elever og foreldre snarest
mulig dersom skolen blir klar over forhold ved det psykososiale miljøet som kan ha

negativ virkning for elevenes helse, jf. opplæringsloven $ 9a-6 tredje ledd,

7. Kommunens frist for retting

Som nevnt i kapittel 5 ovenfor er kommunen gitt frist for å rette de ulovlige forholdene
som er konstatert i denne rapporten.

Frist for tilbakemelding er 1. april 20L7.

Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven $ 18.

2t
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1. Innledning

Fylkesmannen åpnet 9. september 2016 tilsyn med skolens arbeid med elevens rett til et 

godt psykososialt skolemiljø ved Tyristrand skole i Ringerike kommune.

Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven 

blir overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Kommunen er derfor adressat for 

denne endelige tilsynsrapporten.

Tilsynet har ikke avdekket lovbrudd. 

2. Om tilsynet med Ringerike kommune – Tyristrand skole

2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler 

Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf. 

kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn

jf. kommuneloven § 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er 

myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette.

I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes

dette som lovbrudd, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i 

medhold av denne, som er brutt.

2.2 Tema for tilsynet

Hovedtema for tilsynet vil være:

1. Skolens forebyggende arbeid, jf. § 9a-4, jf. § 9a-3 først ledd

2. Skolens individrettede handlingsplikt, jf. § 9a-3 andre og tredje ledd.

3. Skolens plikt til samhandling og involvering med ulike råd og utvalg, jf. §§ 9a-5, 9a-6 

og kapittel 11

Det overordnede målet med tilsynet er å bidra til at alle elever på Tyristrand skole får et 

godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette er en individuell 

rettighet for alle elevene. Gjennom kontroll med skoleeiers og skolenes overholdelse av 

lovkravene i denne forbindelse skal eventuelle lovstridige forhold avdekkes. Gjennom 

pålegg om endring skal disse forhold rettes opp.

Et godt skolemiljø er en viktig innsatsfaktor for en god skole og for realisering av 

formålsparagrafen i opplæringsloven § 1-1. Mangler ved skolemiljøet kan føre til 

mistrivsel blant elevene, og det vil kunne ha direkte betydning for læringsutbytte. 

Det psykososiale miljøet handler om mellommenneskelige forhold og er en positiv eller 

negativ følge av samhandling og kommunikasjon mellom alle de som er på skolen. Et 

godt psykososialt miljø er grunnleggende for at den enkelte eleven skal kunne utvikle seg 

positivt. Skolen er en av de mest sentrale arenaer i barn og ungdommers liv. Skolen er 

stedet for læring og utvikling, men uten en grunnleggende følelse av trygghet, tilhørighet 

og inkludering hos den enkelte elev, vil ikke læring få det riktige fokus. 
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Fylkesmannen har valgt å føre tilsyn med Ringerike kommune og Tyristrand skole på 

bakgrunn av en hendelse som Fylkesmannen ble gjort oppmerksom på av klager og 

Barneombudet i løpet av sommeren/høsten 2016. I samme tidsperioden fikk 

Fylkesmannen klagesaker og annen informasjon om skolemiljøet ved Hov ungdomsskole

tilsammen bidro dette til at Fylkesmannen valgte å føre hendelsesbasert tilsyn med 

Ringerike kommune og Hov ungdomsskole og Tyristrand skole. Innkommen informasjon 

var av en slik karakter og omfang at vi fant at stedlig tilsyn var nødvendig for å 

kontrollere kommunens og skolens arbeid med elevens rett til et godt skolemiljø på disse 

skolene.  

Det presiseres at tilsynsrapporten ikke gir en helhetsvurdering av skoleeier og 

skolen. Rapporten omhandler kun resultatet fra tilsynet som er gjennomført på 

det temaet som er valgt.

2.3 Om gjennomføringen av tilsynet

Tilsyn med Ringerike kommune og Tyristrand skole ble åpnet gjennom brev av 9. 

september 2016. Fylkesmannen har krevd at kommunen legger frem dokumentasjon, jf. 

kommuneloven § 60 c. 

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og 

opplysninger fra intervju.

Gangen i tilsynet 

- 9. september 2016 – varsel om tilsyn

- 4. oktober 2016 – frist for innsending av dokumentasjon til Fylkesmannen

- 21. oktober 2016 – åpningsmøter for kommunen og skole i skolens lokaler, samt 
gjennomføring av intervjuer og samtaler i skolen lokaler

- Ca uke 46 – utsendelse av endelig tilsynsrapport og varsel om vedtak

- 22. november 2016 - sluttmøte i skolens lokaler

3. Forebyggende arbeid

3.1 Rettslig krav 

Det rettslige utgangspunktet for tilsynets kontroll med det forebyggende arbeidet ved 

skolen finnes i opplæringsloven § 9a-4, jf. § 9a-3 første ledd. Skoleledelsen og skoleeier 

skal arbeide forebyggende for å forhindre at uønsket atferd oppstår. Det forebyggende 

arbeidet skal være aktivt, systematisk og kontinuerlig. 

Skolens plikt til å jobbe systematisk og forebyggende (internkontroll) 
Skolen må arbeide systematisk for å fremme elevens psykososiale miljø, jf. §§ 9a-4 og 
9a-3 første ledd. Det forebyggende arbeidet skal være aktivt, systematisk og kontinuerlig 
for å fremme et godt psykososialt miljø, og må ses i forhold til den overordnede normen i 
§ 9a-1 om elevens individuelle rett. Skolen skal jobbe etter et «føre-var-prinsipp» og 
forebygge brudd på elevens rett etter til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, 
trivsel og læring. Systemet må dekke alle kravene i kapittel 9a. Hensikten med det 
systematiske skolemiljøarbeidet er å sikre at elevens rett oppfylles ved at skolen jobber 
kontinuerlig og systematisk for et godt miljø og sikrer at problemer oppdages og tas 
hånd om i tide. Dette kalles også internkontrollregler som skolen må følge for å oppfylle 
sin plikt til å jobbe systematisk og forebyggende. 
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Fase 1: Skolen må kartlegge situasjonen på skolen i forhold til kravene i opplæringsloven 
kapittel 9a m.v. 
Fase 2: Skolen må fastsette konkrete mål for skolemiljøet og skolemiljøarbeidet. 

Fase 3: Skolen må utarbeide et system for oppfølging av kravene i kapittel 9a. 

Fase 4: Skolens ledelse må implementere systemet blant de ansatte. 

Fase 5: Skolens ledelse må sikre at skolemiljøarbeidet er kontinuerlig, aktivt og 
systematisk, og i samsvar med systemet. 

Fase 6: Skolens ledelse må jevnlig evaluere skolens system og det systematiske 
arbeidet. 

Alle disse fasene er rettslige krav som skolen må oppfylle, jf. §9a-4. Skoleledelsen har 
ansvaret for den daglige oppfølgingen av skolens systematiske arbeid. Skolen må kunne 
sannsynliggjøre at de har et system for internkontroll. Systemet må vise hva som skal 
gjøres, hvordan det skal gjøres, hvem som skal gjøre det, når det skal gjøres og hva som 
faktisk blir gjort. 

Systemet må fange opp både hvordan elevene generelt og den enkelte opplever 
skolemiljøet, og sørge for at det settes inn nødvendige tiltak dersom elevene generelt 
eller enkeltelever ikke får oppfylt sin rett etter § 9a-1. Systemet må hele tiden evalueres. 

3.2 Fylkesmannens undersøkelser 

Ringerike kommune har utarbeidet en plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 

«Trivsel i Ringerike skolen.» I planen er det sagt at elevene i Ringerikeskolen skal ha et 

positivt og trygt skolemiljø. Elevene skal ikke bli utsatt for krenkende ord eller handlinger 

som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller utestenging på skolen, i SFO eller på 

skoleveien. Videre sies det at når det oppdages krenkende adferd skal det reageres 

umiddelbart og iverksettes tiltak. I tillegg omhandler planen blant annet en definisjon av 

krenkende adferd og plan for det forebyggende arbeidet. I intervju kom det frem at de 

ansatte er kjent med definisjonen og at det er en omforent forståelse av hva som er 

krenkende adferd på skolen.

Når det gjelder det forebyggende arbeidet fremkommer det at kommunens visjon er at 

«alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag». Målet er å gi et omsorgsfullt og 

utfordrende tilbud til hvert enkelt barn. Videre fremkommer det at skolene og de ansatte 

i Ringeriksskolen arbeider aktivt for å forebygge at elever utsettes for krenkende ord og 

handlinger gjennom helhetlig holdningsarbeid og tiltak knyttet til læringsmiljøet på 

områdene ledelse og organisering, relasjoner, samarbeid hjem-skole og konkretisering av 

egne program for forebygging. Under ledelse og organisering står det at god ledelse og 

organisasjon på skolen er en forutsetning for at arbeidet med læringsmiljøet foregår 

systematisk og kontinuerlig. Det sies at det skal være fokus på god klasseledelse med 

nulltoleranse mot mobbing som skaper et inkluderende miljø og læringsfellesskap, klare 

regler og konsekvenser (Skolens ordensreglement), årlig trivselsundersøkelse 

(Elevundersøkelsen eller egen undersøkelse) og gode inspeksjonsordninger der vaktene 

er oppsøkende, synlige (bruker vester), har ansvar for definerte områder og ser til at 

elevene har det trygt og trivelig. Inspeksjonsrutinene gjennomgås ved skolestart hvert 

år. 

I planen fremkommer det også at positive relasjoner mellom elevene og mellom elev og 
lærer har betydning for elevens læring, adferd og opplevelse av læringssituasjonen. Det 
står videre at klasseregler drøftes og utarbeides, mobbing og læringsmiljø er tema i 
klassene, elevens trivsel er et tema i elevsamtalene, fadderordning for elever i småskolen 
og at elevrådet skal være en aktiv medspiller i arbeidet med læringsmiljøet. Videre sier 
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planen at det er viktig med et godt skole-hjem samarbeid og at skolene skal 
konkretiserer hvordan de gjennomfører det forebyggende arbeidet og at skolene kan ha 
egne forebyggende programmer som «Det er mitt valg.» I intervju kom det fram at de 
ansatte ved Tyristrand skole arbeidet med «Mitt valg» og at de får opplæring i det. «Mitt 
valg» handler om mobbing, gruppepress, selvstendig tenking osv.

Planen inneholder også rutiner som omhandler handlingsplikten, tiltaksplan ved mobbing, 
vold/trusler og system/rutine for det kontinuerlige arbeidet med elevens rett til et godt 
psykososialt skolemiljø.

Når det gjelder avdekking sier planen følgende «Alle ansatte ved skolen har en 
handlingsplikt som består av: 
• plikt til å gjøre undersøkelser raskt 
• plikt til å varsle rektor 
• plikt til å gripe inn 

Oppfylles ikke handlingsplikten kan den enkelte medarbeider straffes (Oppl.l. § 9a-7) 

For å avdekke mobbing har hver skole: 
• årlig undersøkelse tilpasset alderstrinnet som kan avklare omfanget av mobbing 
(Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn, egne undersøkelser på andre trinn) 
• fokus på elevens trivsel og om eleven blir mobbet i elev- og foreldresamtaler 
• gode vakt- og tilsynsordninger som kan avdekke om mobbing forekommer 
• fokus på digital mobbing 

For å avdekke mobbing er det viktig at de foresatte: 
• gir skolen beskjed så fort som råd ved mistanke om at elever ved skolen blir plaget 
• følger opp klassemiljøet som foresatte, foreldrekontakter har et spesielt ansvar 

Meldinger om mobbing fra elever, foreldre og ansatte skal alltid tas på alvor. Ved 
mistanke om mobbing: 
• blir saken undersøkt, opplysninger innhentet og observasjon intensivert 
• skal skoleledelsen informeres 
• settes det inn tiltak for å løse saken hvis mobbing blir konstatert»

Tiltaksplanen ved mobbing/vold/trusler sier hva som skal gjøres av hvem. System for 
kontinuerlig arbeid lister også opp hva som skal gjøres, hvem som er ansvarlig, når det 
skal skje og en bekreftelse av at det er gjort. 

Ringerike kommunes plan inneholder også mal for hendelsesrapport, mal for vedtak og 
utkast til ikke anonym trivselsundersøkelse. Til slutt omhandler planen reglene for bruk 
av makt og tvang, herunder nødrett og nødverge. 

I intervju kom det frem at de ansatte ved Tyristrand skole kjenner til og håndterer saker 
i samsvar med Ringerike kommunes plan «Trivsel i Ringerike skolen.» I intervju fremkom 
det også at de ansatte kjenner til handlingsplikten. Det ble sagt at ansatte undersøker, 
griper inn og varsler rektor i saker om omhandler krenkende adferd.

Videre fremkom det under tilsynet at det er et godt skole-hjemsamarbeid, at skolen har 

en rekke forebyggende tiltak, herunder «blikjent-uke», grilling, turer og trivselsdager. 

Det ble også sagt at elevrådet arbeider aktivt for å skape trivsel på skolen. Elevrådet 

arrangerer blant annet skoleball, futsal-turneringer, taco-dag og filmdag. Tyristrand skole 

har også utarbeidet en aktivitetskalender for skoleåret 2016/2017 der ovennevnte 

aktiviteter er nevnt. Det ble sagt at denne kalenderen ble evaluert hvert år. I intervju ble 

det også sagt at skolen er raskt ute med å undersøke hendelser og orientere hjemmet.
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Tyristrand skole har utarbeidet et hefte for ansatte og foreldre. I hefte for ansatte på 

skolen er det blant annet rutiner for brukermedvirkning, handlingsplan mot mobbing, 

trivselsregler, skole-hjemsamarbeid og innhold i elevsamtaler. Skolen har satt seg som 

mål at alle skal føle seg trygge på skolen og skoleveien. At alle skal ta vare på hverandre 

og passe på at alle har det bra. I intervju kom det frem at skolen hadde nulltoleranse 

mot mobbing og at rektor ved oppstart av skoleåret samlet alle elvene i idrettshallen og 

fremhevet skolens visjon og at ingen elever ved Tyristrand skole skal gå alene.

I handlingsplan mot mobbing er det nevnt en rekke tiltak for å forebygge mobbing som 

god klasseledelse, følge kommunens plan «Trivsel i Ringerikeskolen», følge skolens 

trivselsregler, gjennomføring av elevundersøkelsen, trivselsundersøkelsen, gode 

inspeksjonsrutiner, utarbeide klasseregler, ukentlige elevsamtaler og at hjemmet og 

skolen er tydelige i sitt syn på mobbing. 

Planen inneholder også tiltak for å avdekke mobbing. Her fremkommer det at ansatte 

skal ta henvendelser om mistrivsel og plaging på alvor, at ansatte som har inspeksjon 

skal melde raskt i fra til kontaktlærer ved mistanke om mistrivsel, plaging eller mobbing. 

Videre står det at rektor skal varsles i saker som gjelder mobbing. I intervju fremkom det 

at de ansatte var kjent med og forholdt seg til skolens rutiner på området for tilsynet. I 

intervju kom det også frem at rektor er aktivt involvert i saker som gjelder elevens 

skolemiljø og at han har og tar ansvar for oppfølgingen av saker som gjelder 

skolemiljøet.

Planen nevner også ulike symptomer på at et barn er utsatt for mobbing.

I intervju fremkom det at de ansatte var kjent med heftet til de ansatte og visste hva 

deres ansvar var knyttet til temaet for tilsynet. I intervju kom det også frem at skolen 

hvert år gjennomfører elevundersøkelsen og at resultatet blir bearbeidet og at skolen 

setter seg mål for det videre arbeidet på bakgrunn av resultatet i elevundersøkelsen. 

Fylkesmannen ser av resultatet fra elevundersøkelsen at skolen har gode resultater hva 

gjelder temaet for tilsynet. Videre ble det sagt i intervju at skolen gjennomfører en ikke 

anonym trivselsundersøkelse to ganger i året. Resultatet fra denne trivselsundersøkelsen 

ble gjennomgått av kontaktlærer og brukt aktivt i elevsamtalen og arbeidet i klassen og 

på skolen. Det ble bekreftet fra alle som deltok i tilsynet at disse undersøkelsens ble 

gjennomført og at resultatet ble brukt/bearbeidet. 

Tyristrand skole har også utarbeidet et skriv som sier hvordan rutiner skal gjøres kjent 

for personalet. Her fremkommer det at skolens rutiner blir gjennomgått på teammøter 

hvert skoleår. Det ble bekreftet i intervju at dette ble gjort.

Skolen har også utarbeidet en rutine for håndtering av elev-adferd og skjema for 

elevsamtale. Trivsel, mobbing/konflikter og klassemiljøet er tema på elevsamtalen. Det 

ble bekreftet i intervju at skolen brukte elevsamtaleskjemaet i elevsamtalen.

I heftet til elever og foresatte «Trygghet og trivsel – Utfordring og utvikling» er blant 

annet trivselsreglene, handlingsplan mot mobbing, rutiner for brukermedvirkning, 

herunder sammensetning av og oppgaver til råd og utvalg tatt inn. I tilsynet kom det 

frem at alle råd og utvalg var kjent med rutinene og at de ble informert om og involvert i 

skolemiljøsaker. I intervju kom det imidlertid frem at SU/SMU ikke var riktig 

sammensatt.
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Når det gjelder trivselsreglene fremkom det i intervju at disse ble gjort kjent for elever 

og foresatte hvert skoleår og foresatte og elever måtte signere på at de var mottatt og 

lest. Det fremkommer også i skolens årshjul at elever og foresatte skulle gjøres kjent 

med trivselsreglene og når. Videre ble det sagt at klassene utarbeidet egne klasseregler 

enten uttalt muntlig eller skriftlig.

Skolen har også inspeksjonsrutiner og i intervju kom det frem at det ble gjennomført 

inspeksjon, at lærerne var synlig ute i skolegården og var der eleven oppholdt seg. I 

intervju fremkom det også at rektor ofte var ute i skolegården og spilte basketball og 

fotball med elevene.

3.3 Fylkesmannens vurderinger

Fylkesmannens inntrykk etter tilsynet er at Tyristrand skole arbeider aktivt, systematisk 

og kontinuerlig med elevens psykososiale skolemiljø. På bakgrunn av innsendt 

dokumentasjon og intervju finner Fylkesmannen at skolen arbeider aktivt på alle nivåer

for å forebygge brudd på elevens rett til et godt psykososialt miljø. Skolens system 

dekker alle kravene i opplæringslovens kapittel 9a, hva gjelder elevens rett til et godt 

psykososialt skolemiljø, slik det er dokumentert for tilsynet. Fylkesmannen finner at 

skolens forebyggende arbeid er egnet til å sikre at elevens rett til et godt psykososialt 

skolemiljø oppfylles. Fylkesmannen inntrykk er også at skolens kontinuerlig og 

systematiske arbeid for et godt miljø og er egnet til å sikre at problemer oppdages og tas 

hånd om i tide. 

Det kom også klart frem i tilsynet at rektor har ansvaret for den daglige oppfølgingen av 
skolens systematiske arbeid. Skolens system viser hva som skal gjøres, hvordan det skal 
gjøres, hvem som skal gjøre det, når det skal gjøres og hva som faktisk blir gjort. 

Skolens system er også egnet til å fange opp både hvordan elevene generelt og den 
enkelte opplever skolemiljøet. Videre er det Fylkesmannens inntrykk etter tilsynet at 
skolen ved rektor sørger for at det settes inn nødvendige tiltak dersom elevene generelt 
eller enkeltelever ikke får oppfylt sin rett etter § 9a-1. Fylkesmannen finner også at 
skolen evaluerer systemet. 

3.3 Fylkesmannens konklusjon 

På bakgrunn av det som fremkom i tilsynet finner Fylkesmannen ikke grunnlag for å gi 

pålegg.

4. Det individuelt rettede arbeid ved skolen

4.1 Rettslig krav 

Handlingsplikten gjelder for alle som har et ansettelsesforhold/en arbeidsavtale med 
skoleeier. Dette inkluderer også lærervikarer og andre med midlertidige arbeidsavtaler. I 
tillegg til lærere, ansatte som arbeider i skolefritidsordning/aktivitetsskolen og 
miljøarbeidere, gjelder handlingsplikten også for eksempel vaktmester, 
rengjøringspersonale og kontorpersonale som er ansatt ved skolen. Skolen må sørge for 
at alle ansatte har kunnskap om handlingsplikten, og hva denne innebærer. Dette inngår 
i det systematiske arbeidet. Handlingsplikten kan inndeles i fire steg:

1. Den ansatte må undersøke saken 
Det er tilstrekkelig at en ansatt har mistanke om at en elev er blir utsatt for krenkende 
ord og handlinger, for at plikten til å undersøke forholdet inntrer. Mistanke innebærer en 
«følelse» eller en antagelse om at en elev blir utsatt for krenkende ord og handlinger. 
Det trenger ikke være vedvarende krenkende handlinger, det er tilstrekkelig at den 
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ansatte får mistanke om én krenkende handling eller uttalelse for at handlingsplikten skal 
inntre. Selv om for eksempel utsagnene fremstår som en del av en akseptert kultur i 
elevgruppen, er det likevel en krenkelse hvis en eller flere elever opplever det som en 
krenkelse. 

2. Den ansatte må varsle skoleledelsen 
Dersom den ansatte får bekreftet gjennom undersøkelser at en elev er blitt utsatt for 
krenkende ord og handlinger, må vedkommende varsle skoleledelsen. Dette kan også 
gjelde selv om eleven selv sier at han eller hun ikke er utsatt for krenkende ord og 
handlinger. Det kan være mange grunner til at en elev som for eksempel mobbes, ikke 
innrømmer dette for en lærer. Når en ansatt varsler skoleledelsen, kan dette skje både 
skriftlig og muntlig. Det viktige er at skolen har en omforent forståelse av når det skal 
varsles, og hvordan det skal skje. Dette er en del av skolens systematiske arbeid med å 
sikre elvene et godt psykososialt miljø. 

3. Den ansatte må gripe inn selv hvis det er nødvendig og mulig 
Dersom det er nødvendig og mulig, må den ansatte i tillegg gripe inn selv. Hensikten 
med denne bestemmelsen er å stanse uønskede handlinger så raskt som mulig for å 
unngå eller redusere fysiske og psykiske skader hos de involverte. Hva som vil være 
egnet måte å gripe inn på, avhenger av hvordan eleven blir krenket. Dersom krenkelsen 
er verbal, plikter den ansatte å stoppe dette. Dersom elever slåss eller fysisk mishandler 
en annen elev vil det også være nødvendig å gripe inn, men om den ansatte selv skal gå 
inn og skille elevene vil avhenge av vedkommende sine egne forutsetninger og 
situasjonen for øvrig. Det kan bare kreves at en ansatt griper inn i en slik i situasjon 
dersom det anses som forsvarlig. Ansatte skal ikke utsette seg selv for fare. Det kan 
eventuelt være nødvendig å hente hjelp fra andre eller å ringe politiet for hjelp. 

4. Skoleledelsen må oppfylle den krenkedes elevens rett til et godt psykososialt miljø 
Den enkelte ansattes plikt til å undersøke og varsle ved mistanke om krenkende ord eller 

handlinger, og å gripe inn selv dersom det er nødvendig og mulig, følger av § 9a-3 andre 

ledd. Selv om det ikke følger av denne bestemmelsen, så har også skolen en plikt til å 

følge opp saken på en egnet måte slik at den krenkede eleven får oppfylt sin rett til et 

godt psykososialt miljø. Dette følger av elevens rett til et godt psykososialt miljø etter § 

9a-1, jf. over.

4.2 Fylkesmannens undersøkelser 

I Ringerike kommunes plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø «Trivsel i 
Ringerike skolen» er det sagt at «Alle ansatte ved skolen har en handlingsplikt som 
består av: 
• plikt til å gjøre undersøkelser raskt 
• plikt til å varsle rektor 
• plikt til å gripe inn 

Oppfylles ikke handlingsplikten kan den enkelte medarbeider straffes (Oppl.l. § 9a-7)».

Det følger av skolens dokumenter at kommunens plan er tatt inn i skolens rutiner og er 
gjort kjent for de ansatte. I intervju kom det frem at de ansatte var kjent med 
handlingsplikten og at planen ble gjennomgått med de ansatte ved skolestart. I intervju 
kom det også frem at de ansatte faktisk undersøkte, grep inn og varslet rektor når de ble 
kjent med krenkende adferd. Det fremkom også i intervju at de ansatte har lav terskel 
for å undersøke hendelser og at det er en felles forståelse for når og hvem som skal
gripe inn, undersøke og varsle.

I kommunens plan er det også tiltaksplan for mobbing/vold/trusler. I tiltaksplanen 
kommer det frem hva som skal gjøre og hvem som er ansvarlig. Det fremkom blant 
annet at ved vold skal alle gripe inn, rektor varsles og overta ansvaret for den videre 
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behandlingen av saken. Det er også sagt hvordan skolen skal følge opp den som er blitt 
utsatt for vold og den som utøver vold. Her kommer det frem at det også skal iverksettes 
tiltak. Det kom frem i intervju at de ansatte håndterte saker i samsvar med tiltaksplanen.
I intervju kom det frem at skolen i ulike saker hadde iverksatt ulike tiltak, som for 
eksempel, jentegruppe, foredrag fra fagpersoner, kontakt med PPT og BUP, samtaler 
med de involverte og foresatte samt ekstra inspeksjon med mål om å holde øye med 
enkeltelever. Det ble også sagt i intervju at tiltak ble evaluert og justert underveis i 
sakene, og ved behov ble det iverksatt nye tiltak.

Skolen har i tillegg en egen rutine for håndtering av elev-adferd. I rutinen fremkommer 
det at den ansatte som oppdager hendelsen skal gripe inn, at den som oppdager en 
hendelse skal varsle kontaktlærer til eleven(e), at kontaktlærer skal undersøke saken og 
at de involverte ansatte i saken blir enige om hvem som skal kontakte hjemmet. Det er 
også sagt når rektor skal varsles om saken og hvilken rolle rektor skal ha. Det kommer 
også frem at det skal iverksettes nødvendige tiltak. Det kom frem i intervju at de ansatte 
var kjent med rutinen og at de håndterte saker i samsvar med den. Rutinen var 
gjennomgått med de ansatte.

Skolen har også utarbeidet Handlingsplan for mobbing i den er det sagt at kontaktlærer 
skal melde mobbesaker til rektor, som skal bidra i det videre arbeidet. Videre fremgår 
det av planen at rektor og kontaktlærer skal bli enig om det videre arbeidet i saken og 
sette opp en skriftlig plan. I intervju kom det frem at de ansatte håndterte saker i 
samsvar med rutinen og at det ble iverksatt tiltak når saken tilsa det, både individuelle
og generelle tiltak, jf. ovenfor.  

Fylkesmannens tilsyn ble blant annet opprettet på bakgrunn av en enkelt hendelse. 
Saken ble gjennomgått under tilsynet og rektor redegjorde for saken. Fylkesmannen fikk 
informasjon fra rektor og dokumentasjon om hvordan den var håndtert relatert til
opplæringslovens kap. 9a, elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø. 

4.3 Fylkesmannens vurderinger

Fylkesmannens inntrykk etter tilsynet er de ansatte ved skolen er kjent med sin 
handlingsplikt. I tilsynet kom det frem at de ansatte undersøker saker ved mistanke om 
at en elev blir utsatt for krenkende ord og handlinger. Videre er det Fylkesmannens 
inntrykk at de ansatte har en felles forståelse for når en sak skal undersøkes. De ansatte 
gir utrykk for at det er elevens opplevelse som skal legges til grunn når en vurderer om 
det har skjedd en krenkelse. Tilsynet finner også at de ansatte kjenner til at krenkelser 
omhandler mobbing, diskriminering, rasisme og vold og at det ikke trenger å være 
vedvarende krenkende handlinger, det er tilstrekkelig at den ansatte får mistanke om én 
krenkende handling eller uttalelse for at handlingsplikten skal inntre. 

Etter tilsynet er det også Fylkesmannens inntrykk at de ansatte ved skolen varsler 
ledelsen dersom de får bekreftet gjennom undersøkelser at en elev er blitt utsatt for 
krenkende ord og handlinger. Fylkesmannens inntrykk er at det er tett dialog mellom 
lærer og rektor i saker som omhandler elevens psykososiale skolemiljø. Videre er det 
Fylkesmannens forståelse at skolen har en omforent forståelse av når det skal varsles og 
hvordan det skal skje. 

Når det gjelder plikten til å gripe inn er Fylkesmannens inntrykk etter tilsynet at de 
ansatte griper inn selv der det er nødvendig og mulig. Under tilsynet kom det frem at 
ingen ansatt ville tillate at elev(er) verbalt eller fysisk krenket andre elever. 

Fylkesmannen finner at skolens ledelse arbeider aktivt med å oppfylle den krenkede 
elevs rett til et godt psykososialt skolemiljø. Rektor er tydelig på hvilke holdninger skolen 
står for både overfor elever, foresatte og ansatte. Rektor er også tilgjengelig for både 
elever, ansatte og foresatte i saker som omhandler elevens psykososiale skolemiljø. 



Fylkesmannen i Buskerud

Rektor ivaretar også at alle ansatte er kjent med handlingsplikten sin. Skolen iverksetter 
også tiltak ved behov både individuelle og generelle. Fylkesmannens finner at skolen har 
et aktivt og kontinuerlig fokus på skolemiljøet. 

4.3 Fylkesmannens konklusjon 

På bakgrunn av det som fremkom i tilsynet finner Fylkesmannen ikke grunnlag for å gi 

pålegg. 

5. Medvirkning, informasjon og forvaltning

5.1 Rettslig krav 

Elevenes rett til et godt psykososialt miljø 

Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, jf. 

§ 9a-1. Retten etter § 9a-1 er en individuell rett, hvor elevens subjektive opplevelse av 

miljøet er avgjørende. Elevens individuelle rett er ikke oppfylt med mindre eleven selv 

opplever at skolemiljøet har en tilfredsstillende virkning på hans eller hennes helse, 

trivsel og læring. Retten til et godt psykososialt miljø innebærer altså ikke bare en rett til 

fravær av krenkelser, men en rett til å oppleve at det psykososiale miljøet fremmer hans 

eller hennes helse, trivsel og læring. Skolen må sørge for at alle elevene ved skolen 

opplever at det psykososiale miljøet er godt. Loven er ikke oppfylt før alle elevene ved 

skolen opplever et godt psykososialt miljø. Elevene har plikt til å oppholde seg i skolen 

hver dag og har ikke like stor mulighet som voksne til å velge sitt miljø. I forarbeidene til 

loven er det derfor lagt vekt på at skolen må gjøre «sitt ytterste» for at oppholdet ikke 

blir til skade for elevene (Ot.prp.nr.72 2001-2002).

Skolens plikter 
Skolen har plikt til å fatte enkeltvedtak 
Elever og foreldre har rett til å be skolen om tiltak som gjelder det psykososiale miljøet, 
jf. § 9a-3 tredje ledd. Skolen har plikt til å gjøre alle elever og foreldre kjent med denne 
retten. Informasjonen må formidles slik at det er forståelig for elevene. Dette innebærer 
at innholdet/formidlingen må tilpasses ulike elevgrupper og årstrinn. Informasjonen må 
gis til alle foreldre. 

Når skolen får en slik forespørsel fra en elev eller forelder, så har skolen plikt til snarest 
mulig å behandle saken etter forvaltningsloven. Det vil si at skolen ved rektor må 
undersøke om eleven får oppfylt sin rett til et godt psykososialt miljø og deretter fatte et 
enkeltvedtak i saken, og at dette må skje så raskt som mulig. Enkeltvedtaket kan enten 
inneholde et tiltak som foreldrene eller eleven ber om eller et helt annet tiltak. 
Enkeltvedtaket kan også konkludere med at det ikke skal settes inn tiltak fordi skolen 
ikke mener det er nødvendig. I alle tilfeller må skolen fatte et enkeltvedtak, og følge 
reglene som gjelder for enkeltvedtak i forvaltningsloven. Forvaltningsloven stiller 
følgende krav til enkeltvedtaket: 

- Det må være skriftlig, jf. § 23. 

- Det må vise til reglene som vedtaket bygger på og beskrive de faktiske forholdene 
som har hatt betydning i saken, jf. §§ 24 og 25. 

- Det må inneholde informasjon om retten til å klage, klagefrist, klageinstans og 
fremgangsmåten ved klage, jf. § 27. Skolen kan heller ikke sette egne begrensninger 
i klageretten, for eksempel ved å kreve at klage må være begrunnet. 

- Det må inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter etter §§ 18 og 
19, jf. § 27 tredje ledd. 
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I tillegg har skolen plikt til å utrede saken godt nok, jf. § 17, i tillegg til å ivareta reglene 
om taushetsplikt, jf. §§ 13-13e. 

Dersom forespørselen om tiltak gjelder det psykososiale miljøet til flere elever og det 
systematiske arbeidet ved skolen, er det enda flere som kan be om tiltak etter § 9a-3 
tredje ledd. Elev og foreldre skal forstås i vid forstand, det vil si at forespørselen kan 
komme fra grupper av foreldre eller elever, foreldrekontakter, elevrådsmedlemmer samt 
råd og utvalg ved skolen. 

Det stilles ingen krav til forespørselen, det vil si at den både kan være muntlig eller 
skriftlig. Dersom skolen er i tvil om at en elev eller forelder har bedt om tiltak, må skolen 
avklare dette med vedkommende elev eller forelder. Skolen har veiledningsplikt overfor 
elever og foreldre, jf. forvaltningsloven § 11. 

Alle slike forespørsler må videreformidles til rektor, da det er rektor som har myndighet 
til å fatte enkeltvedtak. 

Skolen har plikt til å sikre brukermedvirkning 
Det er flere grupper og råd som har rett til å bli involvert i skolemiljøarbeidet, eller bli 
orientert om forhold som gjelder skolemiljøet. 

Elevene ved skolen har rett til å bli involvert i planleggingen og gjennomføringen av det 
systematiske arbeidet for å sikre et godt psykososialt miljø, jf.§ 9a-5. Dette kan for 
eksempel være deltakelse når skolen lager ordensreglement, gjennomføre enkle målinger 
osv. Det er skoleleders ansvar at elevene blir tatt med i skolemiljøarbeidet. 
Elevrådet kan oppnevne skolemiljørepresentanter til å utføre skolemiljøarbeidet på sine 
vegne, jf. 9a-5 annet ledd. 

Videre har skolen plikt til å sørge for at elevråd og foreldreråd blir løpende orientert om 
alle forhold av vesentlig betydning for skolemiljøet, jf. § 9a-6. Hvilke organ som er 
aktuelle, vil variere etter skoletype. Disse organene har også rett til å tas med i 
planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak ved skolen så tidlig som mulig, jf. § 9a-
6 annet ledd. 

Dersom skolen blir klar over forhold ved det psykososiale skolemiljøet som kan ha 
negativ virkning for helsa til elevene, har skolen plikt til å informere alle elever og deres 
foreldre, jf. § 9a-6 tredje ledd. 

Skolen har plikt til å arbeide systematisk 
Skolen må arbeide systematisk for å fremme elevens psykososiale miljø, jf.§§ 9a-4 og 
9a-3 første ledd. Det forebyggende arbeidet skal være aktivt, systematisk og kontinuerlig 
for å fremme et godt psykososialt miljø, og må ses i forhold til den overordnede normen i 
§ 9a-1 om elevens individuelle rett. Skolen må i sitt systematiske arbeid sørge for at 
handlingsplikten og alle bestemmelser om brukermedvirkning blir ivaretatt.

5.2 Fylkesmannens undersøkelse – skolens plikt til å treffe enkeltvedtak

Elever og foreldre har rett til å be skolen om tiltak som gjelder det psykososiale miljøet, 
jf. § 9a-3 tredje ledd. Fylkesmannen ser av referat fra FAU at rektor på første møte 
orienterer om elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø. I intervju ble det bekreftet 
at dette ble gjort. Videre kom det frem i intervju at rektor i møte med foresatte og elever 
orienterte om retten til å be om tiltak. Videre fremkommer det av Ringerike kommunes 
plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø «Trivsel i Ringerike skolen» at rektor 
og kontaktlærer hver høst skal informere elever og foresatte om «plan for å sikre godt 
læringsmiljø» og ordensreglement. I skolens hefte til foresatte er ordensreglementet, 
handlingsplan mot mobbing og informasjon om brukermedvirkning i praksis tatt inn. 
Foresatte skal kvittere på at de har lest ordensreglementet. I intervju kom det frem at 
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dette blir fulgt opp og gjort. Videre kom det frem i intervju at ordensreglementet ble gått 
igjennom med elevene hver høst. I skolens årshjul er det sagt at elev og foresatt skal få 
foreldreheftet i uke 35 eller uke 36 og hvem som er ansvarlig for å sende dette ut. I 
intervju ble det bekreftet at rektor ble informert om alle forespørsler om tiltak.

I Ringerike kommunes plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø «Trivsel i 
Ringerike skole» står det at en hendelse der en elev blir utsatt for krenkende ord og 
handlinger skal håndteres raskt og at skolen skal sikre en saksbehandling og oppfølging i 
tråd med opplæringsloven og forvaltningsloven. Det er også sagt at muntlige og skriftlige 
henvendelser fra foresatte om alvorlige forhold skal besvares og enkeltvedtak utformes 
når tiltak settes i verk. Det følger også av tiltaksplanen ved mobbing at skolen alltid skal 
undersøke saken så godt som mulig, innhente bistand fra eksterne ved behov, informere 
foresatte og elev om videre saksgang og at rektor alltid skal treffe enkeltvedtak når 
elever og foreldre ber om tiltak knyttet til skolemiljøet. I intervju kom det frem at de 
ansatte og rektor var kjent med rutinen og at saker ble håndtert i samsvar med den. 
Rektor er kjent med at vedtak skal være skriftlig og at det i enkelte tilfeller også skal 
treffes vedtak om tiltak etter opplæringsloven § 9a-3, andre ledd.

I Ringerike kommunes plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø «Trivsel i 

Ringerike skolen» er det laget en mal for vedtak i saker som omhandler psykososialt 

skolemiljø. Videre har Tyristrand skole sendt inn vedtak om tiltak etter opplæringsloven § 

9a-1, jf. 9a-3, tredje ledd. Fylkesmannen ser av vedtaket er skriftlig, viser til 

bestemmelsene saken bygger på, de faktiske forhold og at det gis informasjon om retten 

til å klage, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåten ved klage, jf. § 27. Videre 

inneholder vedtaket informasjon om retten til å se sakens dokumenter etter §§ 18 og 19, 

jf. § 27 tredje ledd. Ringerike kommunes mal er i samsvar med opplæringsloven og 

forvaltningsloven, med unntak av at det ikke gis informasjon om retten til å se sakens 

dokumenter, jf. forvaltningsloven etter §§ 18 og 19, jf. § 27 tredje ledd.

5.3 Fylkesmannens vurderinger

Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, jf. 

§ 9a-1. Retten etter § 9a-1 er en individuell rett, hvor elevens subjektive opplevelse av 

miljøet er avgjørende. Slik saken er dokumentert for Fylkesmannen treffer skolen vedtak 

om tiltak i saker der elev og foresatte ber om det. Videre fremkommer det av innsendt 

dokumentasjon at skolen evaluerer tiltakene etter en stund og kjenner til retten til å 

treffe nytt vedtak om tiltak dersom det er behov for det. Fylkesmannens inntrykk etter 

tilsynet er at alle elever og foreldre blir gjort kjent med retten om vedtak om tiltak etter 

opplæringsloven § 9a-3, tredje ledd. Videre finner tilsynet på bakgrunn av innsendt 

dokumentasjon og det som kom frem under tilsynet at skolen snarest mulig behandler 

saker etter forvaltningsloven. Det er Fylkesmannens oppfatning at skolen og rektor 

undersøker om eleven har fått oppfylt sin rett til et godt psykososialt skolemiljø og at 

rektor vil treffe vedtak om tiltak dersom elev eller foresatte ber om det. Det kom også 

frem i intervju rektor treffer vedtak i saker som konkluderer med at det ikke er grunnlag 

for å iverksette tiltak. 

På bakgrunn av det som fremkom under tilsynet finner Fylkesmannen også at alle 

henvendelser om tiltak videreformidles rektor. Videre ser Fylkesmannen av innsendt 

dokumentasjon og det som fremkom i intervju at skolen behandler saker og iverksetter 

tiltak der forespørselen er fremsatt både skriftlig og muntlig.  

Fylkesmannen finner også at skolens vedtak er i samsvar med opplæringsloven og 

forvaltningsloven. Dette gjelder også opplysning om retten til å se sakens dokumenter, jf 
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forvaltningsloven §§ 18 og 19 og 27 tredje ledd. Fylkesmannen ser imidlertid at 

kommunens mal for vedtak i forhold til psykososialt miljø ikke er i samsvar med 

forvaltningslovens krav hva gjelder at å gi informasjon om retten til å se sakens 

dokumenter, jf. forvaltningsloven etter §§ 18 og 19, jf. § 27 tredje ledd.

5.4 Fylkesmannens konklusjon 

På bakgrunn av det som fremkom i tilsynet finner Fylkesmannen ikke grunnlag for å gi 

pålegg hva gjelder skolens plikt til å treffe enkeltvedtak.

Fylkesmannen vil imidlertid anbefale kommunen om å endre mal for vedtak hva gjelder

psykososialt miljø, slik at den blir i samsvar med forvaltningsloven hva gjelder at å gi 

informasjon om retten til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven etter §§ 18 og 

19, jf. § 27 tredje ledd.

5.5 Fylkesmannens undersøkelse – skolens plikt til å sikre 

brukermedvirkning

Skolen har sendt inn referat fra FAU-møter, elevrådsmøter og møter i SU/SMU. Videre 

foreligger det rutiner for brukermedvirkning i praksis. Skolen har også tatt med rutiner 

og informasjon om FAU, elevrådet og Samarbeidsutvalget i hefte som utleveres til elever 

og foresatte hver høst. I kommunens plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 

«Trivsel i Ringerike skolen» er det også tatt med rutiner for å involvere elevrådet og 

andre råd og utvalg. I denne planen står det hva som skal gjøres og hvem som skal 

gjøre det, når det skal gjøres og det skal kvitteres for at det er gjort.

I kommunes og skolens rutiner kommer det frem at råd og utvalg skal orienteres om 

planer og vedtak og ta aktivt del i å skape et godt miljø og evaluere arbeidet med 

skolemiljøet. I intervju ble det bekreftet at råd og utvalg ved skolen deltok aktivt i 

arbeidet med skolemiljøet på skolen, særlig elevrådet. Videre kom det frem i intervju at 

råd og utvalg ble orientert om saker som angår skolemiljøet, at de hadde anledning til å 

uttale seg og påvirke i sakene som ble forelagt. Videre kom det frem i intervju og 

dokumentasjon at råd og utvalg fikk delta på foredrag fra fagmiljøet om saker som angår 

skolemiljøet. Skolen sendte også inn referat fra møter i råd og utvalg. Fylkesmannen ser 

av disse at skolemiljøsaker har vært tema på flere møter i de ulike råd og utvalg.

Fylkesmannen fikk også tilsendt dokumentasjon på sammensetningen i SU/SMU. I 

intervju ble det bekreftet at SU/SMU ikke var riktig sammensatt. Elever og foresatte var 

ikke i flertall. Rektor sa imidlertid i intervju at de skulle endre dette slik at SU/SMU ble 

riktig sammensatt.

5.6 Fylkesmannens vurderinger

På bakgrunn av det som fremkom under tilsynet finner Fylkesmannen at elevene ved 
skolen blir involvert i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for 
å sikre et godt psykososialt miljø, jf.§ 9a-5. 

Videre finner Fylkesmannen at skolen sørger for at elevråd og foreldreråd blir løpende 
orientert om alle forhold av vesentlig betydning for skolemiljøet, jf. § 9a-6. Råd og utvalg 
tas også med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak ved skolen så tidlig som 
mulig, jf. § 9a-6 annet ledd. 

Fylkesmannens inntrykk er også at skolen informerer råd og utvalg om forhold ved det 
psykososiale skolemiljøet som kan ha negativ virkning for helsa til elevene, jf. § 9a-6 
tredje ledd. 
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Fylkesmannen finner imidlertid ikke at SU/SMU er riktig sammensatt, jf. opplæringsloven 
§§ 9a-5 og 11-1a. På bakgrunn av det som kom frem i intervju opplyste imidlertid rektor 
at dette skulle endres umiddelbart til riktig sammensetning. Fylkesmannen forutsetter at 
dette er gjort. 

5.7 Fylkesmannens konklusjon 

På bakgrunn av det som fremkom i tilsynet finner Fylkesmannen ikke grunnlag for å gi 

pålegg. 

Fylkesmannen ber imidlertid om å få oversendt oversikt over den nye sammensetningen

av SU/SMU.

6. Samlet konklusjon

Fylkesmannen har i kapitlene 3 til og med 5 ikke konstatert lovbrudd. Fylkesmannen har 

imidlertid en anbefaling.

Fylkesmannen vil imidlertid anbefale kommunen om å endre mal for vedtak hva gjelder 

psykososialt miljø, slik at den blir i samsvar med forvaltningsloven hva gjelder at å gi 

informasjon om retten til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven etter §§ 18 og 

19, jf. § 27 tredje ledd.
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Status godkjenning av skoler og barnehager pr. 01.02.17  

 

Forslag til vedtak: 

 

Status om godkjenning av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler tas til orientering.  

 

Sammendrag 

Alle barnehagene, og 9 av de 14 kommunale grunnskolene i Ringerike er godkjent etter forskrift 

om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  

Totalt er 12 av 19 skoler i Ringerike godkjent. 

For å oppnå godkjenning må det både være gode intern-kontrollrutiner på plass, i tillegg til at det 

bygningsmessige må være i orden.  

Ved noen av skolene må det utføres betydelige arbeider for å oppnå godkjenning. Dette gjelder 

blant annet inneklima, ventilasjon og vedlikeholdsarbeider, noe som betyr store kostnader. Det 

intensiverte arbeidet med godkjenninger de siste årene gir positive resultater. Alle barnehagene i 

Ringerike kommune er godkjent.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Kravet om godkjenning av barnehager og skoler ble gjort gjeldene fra 31.12.1998. Formålet med 

forskriften er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel, gode sosiale og 

miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.  

§ 6 i forskriften stiller krav om godkjenning.  

Søknad om godkjenning skal framlegges når  

det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten.  

Det er kommunen som vurderer og behandler søknader om godkjenning.  

I Ringerike kommune ligger ansvaret hos kommuneoverlegen.  



§ 28 Tilsyn  

Kommunen fører tilsyn med at disse forskrifter overholdes. Kommunen  

kan foreta gransking, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt i samsvar med bestemmelsene  

om helsetjenester i kommunen.  

 

Status godkjenning barnehager og skoler pr. 01.02.17. 

 

Virksomhet Type Nummer Navn Status 

Barnehager i 

Ringerike  

Familie- 

barnehager 

1 Fegri Godkjent 

2 Solstad Godkjent 

3 Skogstjernen Godkjent 

4 Bondeheimen Godkjent 

5 Vesleveien Godkjent 

6 Viul Godkjent 

7 Hundremeterskogen Godkjent 

8 Brit Østli Godkjent 

9 Lise Søderholm Godkjent 

Privateide  

barnehager 

10 Almemoen Godkjent 

11 Almgrenda barnehage Godkjent 

12 Blåbærskogen barnehage Godkjent 

13 Dalsbråten Godkjent 

14 Espira Hovsmarka Godkjent 

15 Espira Trygstad Godkjent 

16 Hov Godkjent 

17 Kirkemoen Godkjent 

18 Nedre Auren Godkjent 

19 Smeden Godkjent 

20 Sokna natur og gårds- 

barnehage 

Godkjent 

21 Tolpinrud Godkjent 

22 Åsatua naturbarnehage Godkjent 

Kommunalt 

Eide  

barnehager 

23 Eikli Godkjent 

24 Hallingby m/uteavdeling Godkjent 

25 Haug Godkjent 

26 Heggen Godkjent 

27 Heradsbygda Godkjent 

28 Hvervenmoen Godkjent 

29 Hønefoss Godkjent 

30 Nes Godkjent 

31 Tyristrand m/uteavdeling Godkjent 

32 Ullerål Godkjent 

33 Veien  Godkjent 

 



 

Virksomhet Type Nummer Navn Status 

 Kommunalt eide 

grunnskoler 

Barneskoler 1 Veien skole Godkjent 

2 Helgerud skole Godkjent 

3 Vang skole Godkjent 

4 Kirkeskolen Godkjent 

5 Eikli skole Ikke godkjent 

6 Hønefoss skole Ikke godkjent 

7 Ullerål skole Ikke godkjent 

Kombinerte 

1-10 skoler 

8 Nes skole Godkjent 

9 Hallingby skole Godkjent 

10 Tyristrand skole Godkjent 

11 Sokna skole Ikke godkjent 

Ungdomsskoler 12 Hov u.skole Ikke godkjent 

13 Haugsbygd 

u.skole 

Godkjent 

14 Veienmarka 

u.skole 

Godkjent 

 Privateid 

grunnskole 

Steinerskole 15 Ringerike 

Steinerskole 

Godkjent 

Montessoriskole 16 Steinsfjorden 

skole 

Godkjent 

m/disp. fra § 22 

- drikkevann 

 

Fylkeskommunale 

skoler 

Videregående 

skoler 

17 Hønefoss 

videregående 

skole 

Godkjent 

18 Ringerike 

videregående 

skole 

Ikke godkjent 

19 Ringerike 

arbeidsinstitutt 

Godkjent januar 

2017 

 

Beskrivelse av saken 

Forskriften har vært gjeldende i over 20 år, men fortsatt er det mangler når det  

gjelder godkjenning av alle skoler i Ringerike kommune.  

Som det framgår av oversikten over, omfatter forskriften både private, fylkeskommunale og 

kommunale virksomheter 

Sak om status for godkjenning av skoler og barnehager har blitt lagt fram årlig fra 2012.  

Godkjenningsarbeidet har de siste årene blitt intensivert. Det er nå er i hovedsak fysiske 

utbedringer som må utføres før godkjenning kan bli gitt.  

En godkjenning forutsetter at intern-kontrollsystemet ”fanger” opp de fleste aktuelle forhold. 

Hovedutfordringen i Ringerike er fysiske - bygningsmessige forhold.  

Det er utarbeidet en felles overbygning når det gjelder intern-kontrollsystem for kommunale skoler 

og barnehager.  



 

Juridiske forhold   

Utdrag fra Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler:  

 

 Sikkerhet og helsemessig beredskap  

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. 

Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner.  

 

 Førstehjelp  

Virksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av tilfredsstillende 

standard Smittevern.  Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for at 

spredning av smittsomme sjukdommer blir minst mulig.  

 Røyking  

Det skal ikke røykes i virksomhetens inne område.  

 Inneklima/luftkvalitet   

Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet.  

Temperaturregulering skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner.  

Den relative luftfuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser 

ikke forkommer. Ionisert stråling skal ikke overskride allment akseptert nivå.  

 Rengjøring og vedlikehold  

De deler av virksomhetens arealer som er i daglig bruk, skal ha forsvarlig renhold.  

Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig. Uteområdet og tekniske anlegg skal 

vedlikeholdes og rengjøres etter behov.  

 § 26 i forskriften sier:  

Kommunen kan foreta gransking, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt i samsvar med  

Folkehelseloven. Kapittel 9a i opplæringsloven omhandler «elevene sitt arbeidsmiljø». 

Den trådte i kraft etter forskriften om miljørettet helsevern i skoler og barnehager kom, og 

fungerer på mange måter som en presisering og forsterking av forskriften.  

 

Høsten 2011 ble det i Ringerike utarbeidet en plan for arbeidet med godkjenning av 

kommunens grunnskoler.  

Denne planen er revidert og status er gjengitt i tabellform under.  

Det er gjennomført fysiske utbedringer ved flere skoler slik at 10 av 14 skoler nå er godkjente.  

 

I tabellen under er det en oversikt for den videre framdriften av arbeidet med godkjenninger. 

Godkjent Vurderes godkjent etter 

utbygging 

Vang skole  Hov u. skole  

Helgerud skole  Hønefoss skole  

Hallingby skole  Ullerål skole  

Haugsbygd u. skole Eikli skole 

Veien skole  Sokna; merknader ved 

inngangsparti og uteområde 

 Tyristrand skole   

Kirkeskolen  

Tyristrand skole  

Veienmarka u. skole  

 

I Ringerike kommune er det vel 3200 elever i grunnskolen. Om lag 70 % av elevene får 

opplæring ved skoler som er godkjent 



 

Tiltak som kan gi godkjenning i 2017 eller seinere:  

 Sokna skole er godkjent innvendig, men det er krav om et takoverbygg ved en sideinngang og 

oppgradering av uteområdet før godkjenning gis. Dette utføres i 2017. 

 Ullerål skole med idrettshall har i kommunens handlingsprogram fått avsatt 308.000 millioner i 

perioden fram til 2020 da utbyggingen er planlagt fullført 

 Hov ungdomsskole med idrettshall har i handlingsprogrammet fått avsatt 105.000 millioner til 

renovering/nybygg i perioden fram til 2020 da også denne skolen skal være oppgradert. 

 Hønefoss skole – er vedtatt nedlagt når Ullerål skole er utbygd til 600 elever  

 Eikli skole – erstattes av ny skole i Hønefoss sør som er under prosjektering og planlegges 

ferdigstilt i 2018.  

 Kirkeskolen er vedtatt nedlagt når ny skole i Hønefoss sør er ferdig (2019). 

 

Økonomiske forhold  
Å bringe alle kommunalt eide skoler opp på en standard som kan gi godkjenning etter denne 

forskriften, har betydelige kostnader, men som alle er en del av kommunens handlingsprogram. 

 

Tabell under fra kommunens vedtatte handlingsprogram 2017 – 2020: 

 

Investeringstiltak 2017 2018 2019 2020 SUM 

Oppgradering skolebygg 5 000 5 000 3 000  11 000 

Ny skole med flerbrukshall 

Hønefoss sør 

139 000 136 000 21 000  296 000 

Sokna skole total renovering 3 000    3 000 

Ullerål skole med idrettshall 17 500 91 000 15 0 000 50 000 308 000 

Nes skole ny barneskolefløy      350 11 000   11 350 

Hov ungdomsskole med idrettshall  2 500 2 500 100 000 105000 

Veienmarka ungdomsskole 

oppgradering 

5 000    5 000 

 

  

 

Rådmannens vurdering  
Rådmannen er opptatt av at barn i barnehager og skoler på alle måter har det trygt og godt.  

Det er et mål at alle barn og unge skal ha sine tilbud i enheter som er godkjent etter «forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler». Rådmannen er kjent med at flere store 

bygningsmessige utfordringer må løses før godkjenning kan gis.  

Det vurderes som viktig at eventuelt åpenbare farer som måtte oppdages gjennom intern-

kontrollrutinene i barnehager og skoler raskt blir rettet opp.  

Rådmannen er fornøyd med at arbeidet med godkjenninger er systematisert, og at alle 

barnehagene nå er godkjent. Først når de vedtatte skoleutbyggingene er gjennomført vil samtlige 

skoler kunne bli godkjent. 

 

 Ringerike kommune, 20.02.17 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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