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Revisjon av kommuneplanens arealdel 2017-2030 høring og offentlig ettersyn av 

planforslag  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til kommuneplanens arealdel for perioden 2017 – 2030, datert mars 2017, 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-14. 

2. Det åpnes ikke for nye arealbruksinnspill. 

3. Til sluttbehandling av arealdelen skal rådmannen ha gjennomgått og vurdert innkomne 

høringsuttalelser og merknader, og foreslå nødvendige justeringer. 

 

 

Sammendrag 

Arbeidet med revisjon av kommuneplanen startet i 2013. Kommuneplanens samfunnsdel ble 

vedtatt i av kommunestyret 30. april 2015. Forslag til ny arealdel har tatt utgangspunkt i 

kommuneplanen fra 2007 og er utviklet med bakgrunn i ny samfunnsdel, fastsatt 

planprogram, mottatte innspill og diverse utredninger som er en del av planarbeidet.  

Forslaget består av arealplankart i målestokk 1: 65 000 for hele Ringerike kommune med 

forslag til kommuneplanbestemmelser og en planbeskrivelse. Arealplankartet er i tillegg 

forstørret til målestokk 1:15 000 i soneplan for Nes i Ådal, Hallingby, Sokna, Tyristrand-

Ask-Nakkerud og Hønefoss. Soneplan Hønefoss har med Heradsbygda, Haugsbygd og Åsa. 

 

Innledning / bakgrunn 

I Ringerike gjelder arealplanen fra 2007 og kommunedelplan for Ådalsfjella fra 2011. 

Kommunedelplan for Krakstadmarka, vedtatt i kommunestyret 30. juni 2016, har innsigelse 

knyttet til omdisponering av to områder fra dyrka jord til boligområder. 

 

Formannskapet behandlet grovsiling av arealbruksinnspill til kommuneplanen 18.08.2015. Av 

104 innspill som til sammen er blitt vurdert, ble 72 innspill tatt med til den videre prosessen. 

Disse innspillene er konsekvensutredet, før forslag til ny arealdel nå legges fram. 

Planforslaget legges fram for politisk behandling i formannskapet, som tar stilling til om 

planforslaget skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. I høringsperioden blir 



det mulighet for å gi uttalelser til det konkrete planforslaget. Det åpnes ikke for nye 

arealbruksinnspill. 

 

Beskrivelse av saken 

Samtidig med varsel om oppstart i 2013 ble det annonsert og invitert til å komme med innspill 

til innhold i ny kommuneplan. Det kom inn 99 innspill om konkrete endringer i 

kommuneplanens arealdel. I tillegg kom det inn flere generelle innspill til arealdelen med 

bestemmelser. Alle innspillene er tilgjengelig på kommunens nettside. 

Ca. 60 % av innspillene var boliginnspill. Øvrige innspill omhandlet masseuttak, næring, 

fritidsbebyggelse og kombinerte formål. Hovedtyngden av innspill er i Hønefoss og 

Haugsbygd. I ettertid har formannskapet behandlet fem innspill om boligutbygging i 

Oppenåsen, Branddalen, Sørumsmarka, Knestangåsen og Åsa. 

 

Foreliggende forslaget består av en planbeskrivelse og arealplankart i målestokk 1: 65 000 for 

hele Ringerike kommune med forslag til kommuneplanbestemmelser. Arealplankartet er i 

tillegg forstørret til målestokk 1:15 000 i soneplan for Nes i Ådal, Hallingby, Sokna, 

Tyristrand-Ask-Nakkerud og Hønefoss. Soneplan Hønefoss har med Heradsbygda, 

Haugsbygd og Åsa. 

I forslaget til kartframstilling (det foreliggende) er alle arealformål og hensynsoner med mer 

samlet i ett kartbilde. Når kommuneplan er lagt inn i kommunens kartløsning vil det være 

mulig å zoome inn slik at lesbarheten på kartet blir enklere. Det vil også være mulig å skru på 

og av temaer ettersom hva man ønsker å studere i den enkelte saken.  

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens samfunnsdel, er det satt et mål om at Ringerike skal ha 40 000 innbyggere 

i 2030. Samfunnsdelen er førende for arealdelen, som setter rammer for framtidig utvikling og 

utbygging i kommunen. 

Kommunal planstrategi, vedtatt av kommunestyret 29. september 2016, fastslår at 

kommuneplanens arealdel skal revideres. Planstrategien, som har en fireårig horisont, 

inneholder satsingsområder hvor rigging og tilrettelegging for vekst, økt verdiskaping og et 

robust næringsliv har hovedfokus. 

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningslovens (pbl) kapittel 11 skal kommunen ha en arealdel for hele 

kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Ved 

behandling skal arealdelen på høring og offentlig ettersyn på ordinær måte. Endringer etter at 

planforslaget har vært på høring, kan medføre krav om nytt offentlig ettersyn. For eksempel 

nye områder for bebyggelse og anlegg som ikke var vist i høringsdokumentet. 

Det er kommunestyret selv som skal vedta kommuneplanen. Det er ikke klagerett på 

kommunestyrets vedtak om kommuneplan. 

Kommuneplanens arealdel har rettsvirkning etter pbl §11-6, slik at den enkelte grunneier ikke 

kan ta i bruk eller endre bruk, bebygge eller dele sin eiendom på en måte som er i strid med 

planen. Det kan ikke foretas ekspropriasjon direkte etter arealdelen. 

Dersom ikke annet blir vedtatt gjelder ny plan foran gammel plan. Gamle reguleringsplaner vil 

fortsatt gjelde så langt det ikke er motstrid til kommuneplanen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 



Formannskapet har behandlet mange temautredninger som har resultert i vedtak om innspill 

til arealdelen. Dette er nærmere omtalt i planbeskrivelsen og vises som hensynssoner på 

plankartet.  

Formannskapet har også gjennomført temamøter der status og spesielle forhold har vært 

drøftet. 

 

Følgende vedtak er fattet i kommuneplanprosessen. 

Formannskapet 12.03.2013, sak 31/13:  

1. Ringerike varsler oppstart av revidering av gjeldende kommuneplan, både samfunnsdelen og 

arealdelen.  

2. Kommunen vedtar å legge forslag til planprogram for revisjon av kommuneplan for Ringerike 

til perioden 2013-2025 ut på høring og offentlig ettersyn.  

3. Det inviteres til å komme med innspill til samfunnsdelen og arealdelen, inklusive innspill til ny 

visjon for Ringerike kommune.  

4. I forbindelse med planarbeidet bes rådmannen komme tilbake til formannskapet med egen sak 

om eventuelt behov for ekstern planleggingskapasitet.  

 

Kommunestyret 20.06.2013, sak 76/13:  

Planprogram for revisjon av kommuneplan for Ringerike kommune, datert 28.05.13, fastsettes, 

iht. plan- og bygningsloven § 11-13.  

 

Formannskapet 15.10.2013, sak 136/13:  

1. Innkomne innspill til revisjon av kommuneplan tas til orientering.  

2. Innspill om arealbruk grovsiles som angitt i dokumentet "Opplegg for grovsiling av 

arealbruksinnspill".  

3. Temaer i grovsilingen er:  

- Nasjonale, regionale og kommunale mål  

- By- og tettstedsutvikling, herunder nærings- og boligutvikling  

- Landbruk, herunder jordvern  

- Folkehelse  

- Risiko- og sårbarhet  

- Kulturminner  

- Naturmangfold 

 

Formannskapet 16.06.2015, sak 72/15: 

Saken realitetsbehandles i formannskapets møte 18. august kl. 09:00. 

 

Formannskapet 18.08.2015, sak 79/15: 

1. Forslåtte temaer 1-7 vurderes nærmere ved utarbeiding av forslag til revidert arealdel. 

2. Arealbruksinnspill om utbygging i Oppenåsen, Branddalen og Sørumsmarka tas ikke med 

videre i planarbeidet. 

 

Formannskapet 18.08.2015, sak 80/15: 

1. Grovsiling av arealbruksinnspill legges til grunn for det videre planarbeidet. 

2. Arealbruksinnspill med grønn og gul konklusjon konsekvensutredes (finsiles). 

Arealbruksinnspill med rød konklusjon tas ikke med videre i planarbeidet. 

3. Konsekvensutredningen (finsilingen) vil videre danne grunnlag for hvilke 

arealbruksinnspill som blir foreslått lagt inn i forslag til ny arealdel. 



4. Innspill som skal utredes nærmere (Gult) som rammer dyrka mark, forutsettes det at 

grunneierne, gjennom dialog med kommunen, justerer/tilpasser prosjektene slik at man 

unngår nedbygging av dyrka mark. 

 Tillegg: 

Konklusjonen endres fra rødt til gult i følgende punkter i grovsilingen: 

02, 04, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 27B, 38, 39, 51, 52, 59, 64, 75, 80, 91, 95. 

Punktene 100, 101 og 103 er innsendt for sent og det tas ikke standpunkt nå. Kommunen kan 

selv foreslå disse områdene. 

 

Formannskapet 19.01.2016, sak 7/16: 

Vedr. detaljregulering for Knestangåsen boligområde - oppstart av planarbeid 

Utviklingsforslaget utredes videre i den pågående revideringa av kommuneplanens arealdel. 

 

Formannskapet 20.09.2016, sak 185/16: 

Vedr. innspill fra Åsa vel til revisjon av kommuneplanens arealdel 

Saken ble utsatt. 

 

Formannskapet 15.11.2016, sak 209/16: 

Innspillet fra Åsa vel tas med i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. 

I pågående revisjon av kommuneplanen anbefales det at de midtre områdene i og i nærheten 

av «Åsa torg» og «Åsa gata» vurderes inn i arealdelen i samråd med aktuelle grunneiere. 

Prinsippene for effektiv arealdisponering, vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel 2025-

2030, skal følges. 

Øvrige utviklingsmuligheter spilles inn til en neste revisjon av kommuneplanen. 

 

Økonomiske forhold 

I arbeidet med konsekvensutredning og finsiling er det benyttet ekstern konsulenthjelp. For 

øvrig har arbeidet med kommuneplanen blitt gjennomført med kommunens kompetanse og i 

samarbeid med politisk ledelse. 

 

I egen kommune er det vesentlig å sikre sammenheng mellom samfunnsdelen, 

kommuneplanens arealdel og kommunens økonomi- og sektorplaner. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Det er ikke krav om å varsle grunneiere i en kommuneplanprosess. Alle som har kommet med 

innspill til kommuneplanen har fått et brev med bekreftelse på mottatt innspill, samt 

informasjon om den videre planprosessen. I brevet ble det informert om at kommunen ikke vil 

tilskrive hver enkelt som har kommet med innspill utover dette brevet, og at hver enkelt må 

følge med på kommunens nettside. Det har vært dialog med mange av de som har sendt inn 

innspill etter hvert som planprosessen har drøyd ut i tid. 

Men de enkelte forslagsstillere som har kommet med arealbruksinnspill vil altså ikke bli 

varslet spesielt etter formannskapets behandling ved høring og offentlig ettersyn av 

planforslaget.  

Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny arealdel vil bli annonsert på ordinær måte, med 

annonsering på internett og i avis, samt brev til nabokommuner og aktuelle myndigheter. Det 

vil bli avholdt informasjonsmøter før frist for høringsuttalelser og merknader løper ut. 

I høringsperioden vil planforslaget bli meldt inn til drøfting i regionalt planforum.  

 

Alternative løsninger 



Dersom formannskapet ønsker at arealbruksinnspill skal få en annen konklusjon enn 

rådmannens anbefaling, må det fremmes egne alternative vedtakspunkter om disse. Dette 

medfører at disse arealbruksinnspillene må få en ny vurdering i konsekvensutredningen, og 

arealbruken må også omtales i planbeskrivelsen, legges inn i plankart og vurderes i forhold til 

planbestemmelsene.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Kommunedelplan for Krakstadmarka ble vedtatt av kommunestyret 30. juni 2016 med to 

områder med uavklarte innsigelser. Fylkesmannen i Buskerud reiste innsigelse til 

planforslaget pga. manglende ivaretakelse av nasjonale interesser knyttet til jordvern. I brev 

datert 27.02.2017 anbefaler Landbruks- og matdepartementet (LMD) å støtte innsigelsen til 

omdisponering fra LNF-formål i kommuneplanen til boligområder. Arealdisponeringen var 

ikke avklart i overordnet plan. «Det bør derfor gjennomføres en rullering av kommuneplanen 

slik at arealdisponeringen for hele kommunen blir vurdert samlet.»  

 

De to arealene, som til sammen utgjør 44 daa dyrka mark, er lagt inn i forslag til ny arealdel. 

Arealene er dermed medtatt i analysene for dyrka mark som beslaglegges i nytt forslag til 

kommuneplan.  

Kartanalysen viser at 115 daa fulldyrka jord omdisponeres til fremtidige utbyggingsområder 

(inklusive de to arealene i Krakstadmarka), 3 daa overflatedyra jord omdisponeres, 47 daa 

innmarksbeite og 650 daa dyrkbar jord omdisponeres. 

 

Ringerike kommune står overfor spennende tider med næringsetablering, vekst, 

modernisering og utbygging. Dette vil kreve nye arealer som må avklares i kommuneplanen, 

slik at kommunen kan tilrettelegge for ønsket vekst og utvikling. Hvilke arealbeslag som er 

akseptable ut fra alle hensyn som skal ivaretas i en overordnet arealplan, vil vise seg etter 

høring og offentlig ettersyn av planforslaget.  

 

Rådmannens vurdering 

Innsatsen i revideringen av kommuneplanen skal fokuseres mot mål og tiltak som er 

nødvendige for å realisere en ambisjon om sterkere vekst i befolkning og næringsliv og 

effektiv arealdisponering, herunder nye samferdselsløsninger. 

Nasjonale og regionale føringer er innarbeidet i kriteriene i samfunnsdelen, som omhandler 

effektiv arealdisponering, og som har vært førende for arbeidet med arealdelen. 

 

Det er i pågående revidering ikke tatt stilling til om det skal tillates innlegging av strøm for 

eksisterende hytter innenfor markagrensen. 

 

Det er bare foreslått mindre endringer i bestemmelsene om parkering. Rådmannen foreslår at 

nærmere vurdering av parkering må komme i forbindelse med områderegulering for 

Hønefoss. Det bør utarbeides en egen parkeringsstrategi som kan resultere i forslag til flere 

endringer i bestemmelsene om parkering. 

 

Rådmannen anser at innspillene som er innarbeidet i forslag til kommuneplanens arealdel gir 

et godt grunnlag for å kunne imøtekomme Ringerike kommunes vedtatte satsing på vekst 

fram mot 2030 for Ringerike.  

Det er gjennomført grundige analyser av alle innspill med bakgrunn i nasjonale føringer og 

arealkriterier i samfunnsdelen.  

 



Det er lagt stor vekt på fortetting og utvikling i og rundt eksisterende bebyggelse og anlegg. 

Grønnstruktur og friområder er spesielt vektlagt i og i nærområdene til Hønefoss for å ivareta 

viktige miljøkvaliteter som byen skal utvikle seg videre på. Verdifulle kulturmiljøer er lagt inn 

som hensynssoner i Hønefoss, Steinsletta og på Nakkerud.   

Bruk og vern av vassdragene og strandarealer er vektlagt og faresoner for flom er lagt inn der 

dette er klarlagt. Faresoner for ras og skred er lagt inn der kjente kvikkleireforekomster er 

registrert innenfor marin sone spesielt rundt byen. 

Viktige ledd i framtidig kommunikasjonssystem er innlagt så lagt kommunen er kjent med 

statlig regulering for Ringeriksbane og ny E16.   

 

Endrede forutsetninger, som følge av prosessene med de store statlige samferdselsprosjektene 

for Ringeriksbanen og ny E16, kan føre til behov for å revidere kommuneplanen eller deler av 

denne forholdsvis raskt. 

 

Planbeskrivelsen omtaler en rekke temaer og underbygger de valgene som er gjort for å 

komme fram til arealplanforslaget og rådmannen vil ikke kommentere spesifikt noe av dette 

saksframlegget. Rådmannen mener at planforslaget, datert mars 2017, er godt 

gjennomarbeidet og oppfyller kravene i plan- og bygningsloven og forskrift om 

konsekvensutredninger. Planforslaget imøtekommer kommunens målsetting om utvikling og 

vekst fram mot 2030.  
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 Ringerike kommune, 12.03.2017 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 



enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Grethe Tollefsen 
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Ringerike kommune

Kommuneplanens arealdel
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Forord
Arbeidet med revisjon av kommuneplanen startet i 201 3. Kommuneplanens
samfunnsdel ble vedtatt i av kommunestyret 30.april 201 5. Forslag til ny arealdel har
tatt utgangspunkt i kommuneplanen fra 2007 og er utviklet med bakgrunn i ny
samfunnsdel, fastsatt pl anprogram, mottatte innspill og diverse utredninger som er
en del av planarbeidet.

Forslaget består av arealplankart i målestokk 1 : 65 000 for hele Ringerike kommune
med forslag til kommuneplanbestemmelser og en planbeskrivelse. Arealplankartet er
i tille gg forstørret til målestokk 1 :1 5 000 i soneplan for Nes i Ådal, Hallingby, Sokna,
Tyristrand - Ask - Nakkerud og Hønefoss.

Planbeskrivelsen (dette dokumentet) b eskriver planens formål, hovedinnhold,
virkninger, h vilke vurderinger og analyser som er gjort og hv ilke rammebetingelser
planen bygger på .
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2 Bakgrunn og kommunens målsettinger

2.1 Kommunens plansystem
Figuren nedenfor illustrerer arealdelens plass i kommunens plansystem.
Komm uneplanens arealdel skal følge opp føring ene i samfunnsdelen, som er
kommunens overordna styringsdokument.

Kilde: Veileder T - 1492 Miljøverndepartementet

2.2 Kommunens overordna målsettinger

2.2.1 Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi for Ringerike for perioden 2013 - 2015 ble vedtatt av
kommunestyret 20.06.2013. Planstrategien fastslo at både kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel skulle revideres. Ny planstrategi for perioden 2016 - 2020 ble
vedtatt av kommunestyret 29.09.2016 og her vises det til kommuneplanens
samfunns del som førende for arealdelen .

2.2.2 Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 30.04.2015.

Samfunnsdelen inneholder overordna mål og strategier, samt et eget kapittel om
effektiv ar ealdisponering. Dette ligger til grunn for arbeidet med forslag til revidert
arealdel.

Samfunnsdelen varsler en langsiktig satsing på befolkningsvekst.

Visjonen i samfunnsdelen er at
Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet.

Mål om en betydelig befolkningsvekst.
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Hovedtrekkene i føringene fra samfunnsdelen som har betydning for arealdelen er:

- Befolkning:
o Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og

familier i etableringsfasen
o Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune
o Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike

- Næring
o Økt verdiskaping og produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv

med god bredde
o Ringerike og omland skal ha effektive samferdselsløsninger

- By - og lokalsamfun n
o Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og

lokalsamfunn
o Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av

fornybar energi og reduksjon av utslipp
o Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og

reg ionhovedstad

I perioden 2015 - 2018 er det lagt opp til en vekst på 1 %, altså ca 300 nye innbyggere
hvert år. Kommunen skal bruke denne perioden til å legge til rette for en høyere
vekst videre fram mot 2030. Fra 2020 til 2030 kan det bli en høyere vekst når
samferdselsprosjekter blir realisert. Kommunen skal planlegge for en vekst på om lag
2,5 % i denne perioden (ca 800 nye innbyggere per år).

Samfunnsdelens kapittel 5 Effektiv arealdisponering inneholder arealstrategier som
skal ligge til grunn for kommuneplanens arealdel. Effektiv arealdisponering
innebærer at arealer forvaltes og utvikles på en hensiktsmessig og realistisk måte.
Arealstrategiene bygger opp under målsettingene i samfunnsdelen og de vedtatt
prioriterte stedene , Hønefoss sentrum, Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, N es i
Ådal, Sokna og Tyristrand. Se sak fra formannsk apet nr. 56/13 , datert 14.05.13 .

I løpet av første halvdel 2017 startes det opp en områdeplan for Hønefoss sentrum.
Formålet er å avklare forholdene knyttet til de store samferdselsprosjektene som
påvirker sentrale deler av Hønefoss.

2.2.3 Kommuneplanens arealdel

Alle kommuner skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen
mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, herunder behov for vern og
utbygging (jf. pbl. § 11 - 5).

Arealdelen er et sentralt virkemiddel for å gjennomføre kommunens overordna
målsettinger, og skal også ivareta nasjonale og regionale interesser.

Arealdelen består av et plankart med tilhørende bestemmelser og beskrivelse.
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1. Plankartet: Viser hovedtrekkene i arealbruken ved hjelp av arealformål,
symboler og hensynssoner

2. Bestemmelsene: Utfyller og utdyper den fastlagte arealbruken og innholdet i
hensynssonene

3. Beskrivelsen: Beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt
hvilke vurderinger som er gjort og hvilke rammebetingelser planen bygger på

Plankartet og b estemmelsene utgjør til sammen den juridisk bindende delen av
arealdelen, med nærmere utdyping i planbeskrivelsen. Arealdelen er en overordna
plan, og skal ha en grovmaska karakter.

Ny samfunnsdel er vedtatt i forkant av arealdelen. Hensikten med dette va r å få en
sterkere sammenheng mellom samfunnsdelen og arealdelen. Det er i samfunnsdelen
kommunen tar stilling til overordna mål og satsingsområder.

2.3 Forholdet til nasjonale mål og retningslinjer
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved
kongelig resolusjon 12.06.2015.
Forventningene skal legges til grunn for kommunens arbeid med planstrategier og
annet planarbeid. Forventningene har tre hovedkapitler:
I. Gode og effektive planprosesser
II. Bærekraftig areal og samfunnsutv ikling
III. Attraktive og klimavennlige by - og tettstedsområder

2.3.1 Gode og effektive planprosesser

Regjeringen forventer at kommunen:
- Tar i bruk plan - og bygningslovens muligheter for prioriteringer og forenklinger
- Oppdaterer overordna planer
- Unngår fle re plannivåer enn nødvendig og h ensiktsmessig detaljering

Regjeringen vektlegger raskere prosesser for arealplanlegging, og styrker det lokale
selvstyret i planleggingen. Kommunen har ansvar for å sette av tilstrekkelige
ressurser til planbehandling og tilrettelegge for forutsigbare prosesser. Klare
overordna føringer for areal - og samfunnsutvikling bidrar til at detaljplaner kan
behandles ra skere og mer forutsigbart.

2.3.2 Ringerike kommunes oppfølging av nasjonale forventninger

• Tidlig dialog for å oppnå e ffektive planprosesser med fokus på bærekraft.
• Klimahensyn skal være førende for utviklingen av Hønefoss som regionby.
• Ringerike kommune skal gjennom overordna føringer framstå som en tydelig

og ansvarlig samfunnsutvikler og tilrettelegge for forutsigb are prosesser.
• Utforske nye arbeidsmetoder for å ivareta alle planoppgaver som tilfaller

kommunen gjennom å etablere et regionalt plankontor i samarbeid med
ansvarlige samarbeidspartnere.
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2.4 Planprosess og medvirkning

2.4.1 Planprosessen

Hovedfasene i planprosess en er vist i figuren nedenfor.

2.4.2 Kommuneplanutvalg

Formannskapet er kommuneplanutvalg i henhold til gjeldende delegeringsreglement.
Saker vedrørende revisjon av arealdelen behandles derfor i formannskapet.
Formannskapet har også blitt muntlig orientert om kommuneplanarbeidet underveis i
plan prosessen. Når arealdelen skal til sluttbehandling behandles den først i
formannskapet, og legges deretter fram for vedtak i kommunestyret.

2.4.3 Planprogram og føringer for planarbeidet

Planprogram for revisjon av kommuneplanen ble fastsatt av
kommunestyret 20.06.2013 sak 76/13 . Planprogrammet
beskriver planprosessen , og inneholder en del føringer for
hvordan planprosessen skal gjennomføres.

2.4.4 Uttalelser og innspill

I prosessen med revidering av komm uneplanen er de t i
hovedsak kommet innspill i 2 omganger . Neste mulighet for
å gi uttalelser til planarbeidet er ved høring og offentlig
ettersyn av planforslaget.

Når Hva Antall Behandling
Våren
2013

Innspill til oppstart av
planarbeidet, herunder forslag
til planprogram

17 Oppsummert og kommentert i
sak om fastsetting av
planprogram

Før
30.08.201 3

Innspill til innhold i ny plan –
herunder konkrete
arealbruksinnspill

120 Generelle innspill oppsummer t
og kommentert ved 1.
gangsbehandling av
kommuneplanens
samfunnsdel.
Arealbruksinnspill behandlet i
sak om grovsiling 18.08.2015.
Her gikk ca 70 videre til
konsevensutredning (finsiling).

Høring og
offentlig
ettersyn

Innspill til forslag til revidert
a realdel

Oppstart og
plan -

program

Utarbeide
planforslag

Høring og
offentlig
ettersyn

Ferdigstille
planforslag

Vedtak
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I tillegg ble det vinteren 2013/2014 gjennomført flere gjestebud hvor temaer knytta til
kommuneplanen ble diskutert. Det er utarbeida en egen rapport fra gjestebudene,
denne er tilgjengelig på kommunens nettsider: www.ringerike.kommune.no
Arealplaner Kommuneplan Gjestebud.

Det er også gjennomført barnetråkkregistrering ved Hallingby skole, samt en
medvirkningsdag på Hov ungdomssko le.

2.4.5 Åpne møter

Følgende møter er gjennomført:

- Møte med lokale foreninger fra de prioriterte lokalsamfunna, Haugsbygd ,
Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand. Hønefoss ble
ikke invitert spesielt til dette møtet, i og med at Hønefoss som by har andre
problemstillinger enn øvrige lokalsamfunn.

- Møter med næringslivet: Areal - og byplankontoret har arran gert to møter med
representanter fra næringslivet, samt deltatt på møter i regi av Ringerike
Næringsforum og Ådal Landbrukslag. Areal - og byplan har også informert om
kommuneplanen på bransjedag arrangert av byggesakskontoret.

- Åpent møte Nes i Ådal
- Åpent møte Åsa

A real - og byplankontoret har også deltatt på kommunens stand på
Ringeriksdagen i 2014 og 2015.

2.4.6 Høring og offentlig ettersyn

Forslag til revidert arealdel legges fram for formannskapet i mars 20 17 .
Formannskapet fatter vedtak om planen skal sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn.

Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny arealdel vil bli annonsert på ordinær
måte, med annonsering på internett og i avis, samt brev til nabokommune r og
aktuelle myndigheter. Det vil bli avholdt informasjonsmøter før frist for
høringsuttalelser og merknader løper ut.

I høringsperioden vil planforslaget bli meldt inn til drøfting i regionalt planforum.
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3 Vurdering av arealbehov

3.1 Vurdering av områder i g jeldende kommuneplan
Vedtatt arealdel fra 2007 er utgangspunktet for revideringen.

Plan - og bygningsloven ble sist endret i 2010 og revidert arealforslag er utarbeidet i
tråd med dette.

Det er gjort en gjennomgang av vedtatt arealdel fra 2007 og noen endringer er
foreslått. De viktigste endringene er:

- Vedtatte reguleringsplaner etter 2007 er lagt inn slik at arealformål i revidert
kommuneplan er justert og endret i trå med dette.

- «Aktuelle korridorer for ny vei – uten rettsvirkning»; er tatt u t. Slike korridorer
har ingen bakgrunn i annet planverk og nye korridorer må utredes via
kommunedelplaner og derpå følgende reguleringsplaner.

- Det er noen områder som ikke er videreført i ny plan bl.a. boliger utenfor Ask
og golfbane i samme område .

- De t er også gjort noen mindre tilpasninger.

3.2 Vurdering av befolkningsvekst og behov for boligområder
Med utgangspunkt i en ønsket befolkningsvekst må arealavsetning til formål for
bolig bebyggelse svare ut dette.

Under omtale av de enkelte tettsteder (kap.7) er utbyggingspotensialet i
kommuneplanen fra 2007 og potensialet i revidert arealdel nærmere redegjort for.

Fra 2015 – 2018 legges det opptil en vekst på rundt 1 %. Så skal det planlegges for
en vekst på om lag 2,5 % i perioden 2020 - 2030.

Generelt regnes det med 2,6 personer pr. husholdning

Avsetting av areal til bolig avhenger av boligtyper . O g valg av boligtyper avhenger
igjen av hvor i kommunen det planlegges. Mange områder i kommunen er
spredtbygd eller pre ge t av frittliggende eneboli ger. I en del tettsteder med arealformål
for boligbebyggelse er det rimelig å regne 1 boenhet pr. daa. Nærmere Hønefoss må
tettheten bli høyere, og 2 - 4 boenheter pr. daa er realistisk. I byen er det ikke forenlig
å bygge ut nye eneboliger dersom arealene sk al utnyttes på en effektiv måte, her vil
boligtettheten bli enda høyere.

Med en befolkningsvekst på 10 000 personer og 2,6 personer per husholdning er det
behov for 3850 nye boenheter fram til 20 3 0.

I kapittel 7 er utbyggingspotensialet nærmere vurder t og beskrevet for alle
tettstedene i kommunen.
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3.3 Fritidsbebyggelse
Ringerike er en stor hyttekommune, men i søndre deler er det ikke åpnet for ny
fritidsbebyggelse. Dette gjelder i Marka og langs Tyrifjorden og Steinsfjorden og
nedre deler av de store elvene. I Ådalsfjella var det rundt 1000 etablerte fritidsboliger
da k o mmunedelplan for Ådalsfjella ble vedtatt i 2011. I denne planen legges det opp
til rundt 350 nye hytter, men et krav om venstresvingefelt ved Ringmoen måtte
opparbeides først. K ommunedelplanen er ikke revidert . K rysset ved Ringmoen skal
nå opparbeides og p otensialet for 350 nye fritidsboliger kan realiseres. Det ligger
inne flere områder for fritids - og turistformål langs vestsiden av Sperillen som ikke er
realisert.

I foreliggende arealplan er det lagt inn forslag om 11,5 daa fremtidig
fritidsbebyggelse p å Nes, samt arealer for fritids - og turis t formål både på Nes og ved
Buttingsrud camping, til sammen ca 184 daa.

Det er lagt inn formål om fritidsbebyggelse for eksisterende hyttefelt på Langtangen
ved Samsjøen, her er det mulig å utvide med to tomter.

3.4 Nær ingsbebyggelse
Potensialet i gjeldende kommuneplan er på rundt 5540 daa, da er det medtatt et sort
areal på Eggemoen som er i reguleringsprosess. I forslag til ny arealdel ligger det
inne ca. 150 daa nytt areal for næringsvirksomhet. Da er ikke områderegul ering på
Follummoen medtatt . Området i planavgrensningen for Follummoen er på til sammen
ca 1770 daa. Områdereguleringene på Eggemoen og Follummoen vil, når de blir
vedtatt, overstyre kommuneplanen.

3.5 Forslag som er vurdert og forkastet i planarbeidet
Det kom inn mange innspill til planarbeidet . I utve lgelsen av arealinnspill er det
benyttet strategi for effektiv arealdisponering som er vedtatt i samfunnsdelen.

Alle innspill ble først vurdert i en grovsiling, hvor 72 innspill ble tatt med videre i
prosessen . Disse innspillene ble konsekvensutredet (finsilt), og 51 i nnspill ble
foreslått innarbeidet i revidert arealdel , mens 52 områder er forkastet .

4 Forslag til arealdel

4.1 Planområdet
Planområdet omfatter hele Ringerike kommune. I 2011 ble kommunedelplan for
Åda lsfjella vedtatt, etter en lang planprosess. Dette området er ikke en del av
revisjonen, jf. fastsatt planprogram. Gjeldende kommunedelplan er er innarbeide t i
revidert kommuneplan på et mindre detaljert nivå , dette gjelder k ommunedelplan for
Ådalsfjella fra 2011 med bestemmelser og kommunedelplan for Krakstadmarka med
bestemmelser , slik at revidert kommuneplan o mfatter hele kommunens area l .
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4.2 Plankartet
Kommuneplanen er oppdatert til plan - og bygningsloven av 2008. Dette innebæ rer
en del endringer i plankartet når det gjelder formål og tegneregler. En viktig forskjell
er at duse og sterke farger på arealformålet har endra betydning. I kommuneplanen
fra 2007 er f.eks. eksisterende boligområder sterkt gule, mens framtidige
boligom råder er lysegule. På nytt plankart er nye boligområder sterkt gule, mens
områder som tidligere har vært avsatt i kommuneplanen er lysegule. Dette gjelder
uavhengig av om området er utbygd.

Hensikten med dette er på en klar og tydelig måte å framheve de o mrådene som blir
avsatt til utbyggingsområder i denne revisjonen.
Kommuneplankartet skal vise hovedtrekk i arealbruken. Bruk av hensynssoner er
vurdert i samspill med øvrige arealformål og begrenset til vesentlige formål .

F aresoner for flom vil ikke være synlige på papirutgaven av kommuneplankartet, men
vil komme til syne etterhvert som det zoomes inn på de digitale kartløsningene, i form
av hensynssoner.

Grunnkartet for Ringerike inneholder store mengder informasjon . Og de fleste data
ligger på offentlige kartbaser og er hentet derfra i arbeidet med arealdelen. Dette er
kunnskap som er brukt i arbeidet med kommuneplanen.
For å få et fungerende og lesbart kommuneplankart har det vært nødvendig å
forenkle framstill i ng en noe. Det er ikke utelatt informasjon, men f. e ks har det vært
nødvendig å forenkle noe i kartbasen for vann. Vann under 10 daa er utelatt i
kommuneplankartet, men ligger i grunnkartet. Slik at 100 - m etersbeltet langs vann og
vassdrag gjelder også for vann u nder 10 daa dersom ikke annet er bestemt.

4.3 Forholdet til kommuneplan ens arealdel fra 2007
Kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 har vært utgangspunktet for
utarbeiding av forslag til revidert arealdel.

Revidert arealdel vil ved vedtak oppheve arealde len fra 2007.

4.4 Planbestemmelser og retningslinjer
Oppdatering til plan - og bygningsloven av 2008 medfører også en del endringer i
bestemmelsene. Bestemmelsene er omstrukturert for å passe til formålene på
plankartet. Det er også en del endrede henvisninger til nytt lovverk.

Det er lagt vekt på å utforme bestemmelsene på en enkelt og lettfattelig måte. Det er
også utarbeida en del retningslinjer, for å klargjøre bestemmelsene.

Bestemmelser til kommunedelplanene for Ådalsfjella og Kraks tadmarka er ikke
endret og er gjeldende for disse kommunedelplanene .

4.5 Gjeldende lover og regelverk
Nødvendige hensyn som er ivaretatt i gjeldende lov - og regelverk blir ikke gjengitt i
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planbestemmelsene. Relevante bestemmelser som framgår av annet lov - og
regelverk blir kort beskrevet her:

4.5.1 Varsling og undersøkelsesplikt etter lov om kulturminner (KML)

Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete
kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses, i den grad det berør er
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som
utfører arbeidet i marka gjøres kjent med denne bestemmelsen. Melding om funn
skal straks sendes Buskerud fylkeskommune v/kulturminnemyndighetene, jf lov om
kulturminner § 8, annet ledd. Dette gjelder også kulturminner i strandsonen og under
vann som for eksempel steinalderboplasser, helleristningslokaliteter og kulturminner
tilknyttet fiske i førhistorisk tid og middelalder, jf kulturminnelovens §§ 4 og 14.

4.5.2 Forskrift om t ekniske krav til byggverk (TEK - 10)

Hovedformålet med forskrifen er å bidra til byggverk av god kvalitet og som er i
samsvar med de krav som er gitt i eller i medhold av plan - og bygningsloven,
herunder forskrifter og arealplaner med bestemmelser. Forskrift en setter krav til tiltak
innenfor alle viktige områder som visuell kvalitet, universell utforming, sikkerhet mot
naturpåkjenning, utearealer, ytre miljø, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann,
planløsning, miljø og helse og energi. Kravene gjelder i utgangspunktet for alle tiltak,
uavhengig av om arbeidene krever saksbehandling i kommunen eller ikke. Hensyn
som er tilstrekkelig ivaretatt gjennom TEK - 10 inngår ikke i planbestemmelser. Krav
utover TEK - 10 er stilt i Generelle bestemmelser.

4.5.3 Radon

Nye byg g skal prosjekteres og utføres i henhold til enhver tid gjeldende Forskrift om
tekniske krav til byggverk.

4.5.4 Vann - og avløpsanlegg

Vannforsynings - og avløpsanlegg skal prosjekteres og utføres i henhold til enhver
gjeldende Forskrift om tekniske krav til bygg verk. Anlegg skal være dimensjonert slik
at det gir tilstrekkelig mengde og tilfredsstillende trykk til å dekke vannbehovet,
inklusive brannvann.

4.5.5 Forurensningsforskriften kap 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge - og
gravearbeider

Tiltakshaver skal vurdere om det er forurenset grunn i området der et terrenginngrep
er planlagt gjennomført. Dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i
området, skal tiltakshaver sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for å
få klarlagt omfang et og betydningen av eventuell forurensning i grunnen. Dersom
undersøkelsene viser at det er forurenset grunn, kreves det ytterligere undersøkelser
og vurderinger for å klargjøre eventuelle konflikter mellom miljøhensyn og
b rukerinteresser og behov for tiltak.
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4.5.6 Naturmangfoldloven

De miljørettslige prinsippene i n aturmangfoldloven §§ 8 - 12 skal legges til grunn i alle
offentlige beslutninger som får konsekvenser for naturverdier. Der det er mangelfulle
registreringer av biologisk mangfold skal det vurderes om kunnskapsgrunnlaget er
godt nok jf. § 8, og om det er grunnlag for å anvende ”føre - var prinsippet” jf. § 9.

4.5.7 Friluftsloven

Loven sikrer allmennhetens rett til fri ferdsel og opphold i naturen, men loven angir
samtidig en del plikter og hensyn som allmenn heten må ivareta ved utøvelse av
friluftsliv. Ferdselsretten er knyttet til utmarksbegrepet som loven gir en definisjon av.

4.5.8 Markaloven

Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og
idrett. Loven skal sikre Markas grens er og bevare et rikt og variert landskap og natur -
og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til
andre formål. Lovens geografiske virkeområde er avgrenset til arealene innenfor
markagrensen. Arealene er båndlagt med hjemmel i markaloven.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har en sentral rolle i oppfølgingen av markaloven.
Prosedyren for utarbeiding av nye kommuneplaner og reguleringsplaner innenfor
Marka er at Klima - og miljødepartementet skal gi sin godkjennelse før pl anoppstart
kan varsles. Departementet skal også stadfeste alle kommuneplaner og
reguleringsplaner som vedrører Marka, ved å foreta en vurdering av planen opp mot
markaloven.

4.5.9 Vannressursloven

Inngrep/tiltak i vassdrag som berører nevneverdige allmenne inter esser krever
særskilt tillatelse (konsesjon) etter vannressursloven (§ 8). NVE kan fastsette om et
tiltak trenger slik konsesjon (§ 18). For tiltak som er tillatt etter andre særlover eller i
regulerings - eller bebyggelsesplan kan NVE bestemme at tiltak ik ke trenger
konsesjon (§ 20).
Det skal opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker
avrenning og gir levested for planter og dyr langs bredden av vassdrag, jf. § 11.

4.5.10 Jordloven

Jordlove n skal beskytte arealressursene på den måten som er mest tjenlig for
samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket. Dyrkbar mark har samme status som
fulldyrka areal. Ved vedtak eller godkjenning av kommuneplan eller reguleringsplan
kan det fattes vedtak av planmyndighetene om at § 9 (bruk av dyrka og dyrkbar jord)
og § 12 (delingsforbud for landbrukseiendommer) skal gjelde for planområdene eller
avgrense deler av dem. I de tilfeller planområdet omfatter dyrka jord, vil jordlovens §
8 om driveplikt gjelde inntil området er tatt i bruk til regulert formå l.

4.5.11 Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag

Stortinget har behandlet fire Verneplane r for vassdrag, følgende vassdrag er vernet i
Ringerike kommune: Marka - vassdragene, Tyrifjorden, Holleia, Sogna, Vassfaret
inkludert Urula og Tørrsjøe lva. Utgangspunktet for vern har vært trusselen for
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kraftutbygging. Men g jennom hele verneplanarbeidet har det blitt presisert at
vassdrag som er vernet mot kraftutbygging også må behandles med varsomhet når
det gjelder andre typer inngrep.

4.5.12 Diskriminerings - og tilgjengelighetsloven

Lovens formål er å fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne. Likestilling
innebærer: likeverd, like muligheter og rettigheter, tilgjengelighet og tilrettelegging.
Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjons hemmende barrierer og
hindre at nye skapes.

4.6 Hovedtrekk og viktige hensyn i arealdisponeringen
I kommuneplanens samfunnsdel er strategiene for effektiv arealdisponering nærmere
fastsatt. Disse strategiene er lagt til grunn for revisjon av arealdelen :

• Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og tettsteder.
• Ringerike skal bevare et rikt og variert landskap, natur - og kultu r miljø samt god

vannkvalitet.
• Ringerike skal legge til rette for aktivitet for alle.

4.7 Byggeområder
Revide rt arealdel skal ta opp i seg utviklingen fram mot 2030. Tidlig i denne perioden
vil det bli tatt nasjonale beslutninger om bygging av de store samferdselsprosjektene
som er under planlegging. Dette vil gi nye premisser som kan utløse revisjon av
arealdelen og andre planer.

Det er aktuelt å starte opp en planprosess for regional plan for Ringeriksregionen, for
å få til en bærekraftig utvikling for bolig - , næring - og transportutvikling.

4.8 Forholdet mellom kommuneplan og kommunedelplaner
Kommunedelplan er (juridisk bindende arealplaner) vedtatt før kommuneplanens
arealdel gjelder. Ved motstrid gjelder arealbruk i sist vedtatte plan.

Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer skal i tillegg supplere gjeldende
kommunedelplaner der disse ikke selv angir noe annet.

4.9 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner
Dersom ikke annet blir vedtatt gjelder ny plan foran gammel plan. Gammel
reguleringsplan vil fortsatt gjelde så langt det ikke er motstrid til kommuneplanen, jf.
pbl. § 1 - 5.

Følgende reguleringsplaner er vedtatt i etterkant av arealdelen av 30.08.2007 , se
liste under, disse reguleringsplanene skal fortsatt gjelde. Nytt plankart er oppdatert
iht. disse reguleringsplanene. Den ne oppdateringen er ikke omfattet av kravet om
konsekvensutredning etter forskrift en.
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Liste under viser hvilke reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde :

ID Navn Type Status Vedtaksdato
82 - 06  Klinikkveien 2 Mindre

reguleringsendring
Endelig vedtatt
arealplan

05.09.2007

200 -
03

Veien Kulturminnepark Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt
arealplan

22.11.2007

170 -
03

Blåveissvingen 16 Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

30.11.2007

315 Miljøgate Sokna, Rv7 Sokna -
Ørgenvika

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

31.01.2008

307 -
03

Tolpinrud Vest Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

20.02.2008

181 -
04

Hvervenmoen H V Plast Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

30.06.2008

57B -
01

Tyristrand Barnehage Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

10.11.2008

283 -
01

SYKEH U SOM RÅDE T Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

11.11.2008

334 Hovsmarka Barnehage Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt
arealplan

12.03.2009

332 Fanteputten2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt
arealplan

12.03.2009

336 Coop/Prix Heradsbygda Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt
arealplan

12.03.2009

333 -
01

Hvalsmoen øvre leir Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

28.05.2009

318 Fotgj.undergang Rv 35 Nakkerud Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt
arealplan

28.05.2009

138 -
04

Flytting av snuhammer ved
262/195

Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

12.08.2009

321 Kirkemotunet Hallingby Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt
arealplan

24.09.2009

294 -
01

Rv7 Ramsrud -
Kjeldsbergsvingene

Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

05.10.2009

265 -
01

VE LTELI A Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

19.04.2010

282 -
01

BÅLERU DM ARKA Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

14.06.2010

268 -
02

M YRA OG H VELVEN Mindre
regul eringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

08.11.2010

276 -
01

Tyristrand sentrum Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

06.12.2010

233 -
01

Kvernvolden bolig, Veme Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

02.02.2011

320 -
01

Nedre Fegri Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

07.03.2011

343 Follum Områdeplan Områderegulering Endelig vedtatt
arealplan

31.03.2011

340 Thoengata sør Haugsbygd Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

28.04.2011
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341 Støalandet sør Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

28.04.2011

1007  Ådalsfjella Kommunedelplan Endelig vedtatt
arealplan

30.06.2011

339 Veienmarka busslomme Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

24.11.2011

317 Ankersgate 6 - 10 Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

23.02.2012

252 -
03

BJØRN TJERN LI A Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

10.05.2012

345 Fv 158, GS - veg Helgelandsmoen -
Botilrud

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

28.06.2012

349 Loeskollen boligprosjekt Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

28.06.2012

335 FV. 35 Hønengata Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

30.08.2012

353 Rv. 7 Veme - Skotland,
midtmarkering

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

29.11.2012

358 Hønengata 18 - 20 Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

29.11.2012

314 -
01

Brutorget Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

05.12.2012

297 -
01

Idrettsanlegg i Haugsbygd Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

13.12.2012

359 Gamle Follum skole Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

13.12.2012

357 Hvervenkastet Pendlerparkering Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

13.12.2012

1008  E16 Eggemoen - Kleggerud Kommunedelplan Endelig vedtatt
arealplan

31.01.2013

192 -
09

Del av søndre Ringåsen Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

20.02.2013

323 -
04

Eikli sør, næringsområde Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

05.04.2013

368 Ullerålsgata 9 Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

25.04.2013

80 - 01  Solbergåsen Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

26.06.2013

202 -
06

Havna Hemskogen Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

27.06.2013

312 -
06

Almemoen Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

12.08.2013

315 -
02

RV 7 Sokna - Ørgenvika Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

15.08.2013

346 -
02

Tjyruhjellen Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

19.08.2013

369 Hofsfossveien 1,3 og 5 Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

12.12.2013

328 Mosselia Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

12.12.2013
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150 -
05

Hensmoen Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

19.12.2013

295 -
01

Killingtjern Mindre
reguleringsendring

Endelig vedtatt
arealplan

27.03.2014

120 -
03

Løkka og Schjongstangen Områderegulering Endelig vedtatt
arealplan

10.04.2014

384 Helgerud vest Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

22.05.2014

356 -
01

Tanberglia Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

27.06.2014

278 -
01

Somma skytebane i Ådal Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt
arealplan

20.08.2014

381 Treklyngen Områderegulering Endelig vedtatt
arealplan

28.08.2014

298 -
05

Schjongslunden Områderegulering Endelig vedtatt
arealplan

21.10.2014

382 Midtdeler Vik - Botilrud Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

30.10.2014

355 Fegrihøgda Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

27.11.2014

347 -
01

Områdeplan Hvervenmoen Områderegulering Endelig vedtatt
arealplan

26.01.2015

388 E16 Eggemoen - Olum Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

26.03.2015

305 -
01

FV 241 Putten Klekken - Gang -
/sykkelveg

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

24.04.2015

371 Telegrafalleen 2 Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

30.04.2015

313 -
02

Byporten Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

04.05.2015

386 E16 Hønenkrysset Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

28.05.2015

391 Vestre Nes vannverk og
idrettsanlegg

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

27.08.2015

400 Spenncon Rail og Vågård
skytebane

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

26.11.2015

397 Hønen Gård Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

26.11.2015

378 Nerbytunet Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

10.12.2015

396 Søndre Kirkemoen Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

10.12.2015

360 Tosseviksetra Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

25.02.2016

402 Ringveien 10 boligprosjekt Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

25.02.2016

390 Klekkenhagen boligområde Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

26.05.2016

362 Setertjern Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

26.05.2016
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412 Hallingby øst Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

30.06.2016

407 Furuholtet 2 Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

30.06.2016

1009  Krakstadmarka Kommunedelplan Endelig vedtatt
arealplan

30.06.2016

413 Lundveien Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

29.09.2016

394 Hønengaten 26 Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

27.10.2016

392 Somma pukkverk Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

24.11.2016

324 Trampen skytebane Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

24.11.2016

422 Grenda i Åsa Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

02.02.2017

399 Ny skole og boligområde
Benterud

Detaljregulering Endelig vedtatt
arealplan

02.03.2017

Reguleringsplaner vedtatt etter 30.08.2007 skal i sin helhet gjelde foran arealdelen.
For reguleringsplaner vedtatt før denne datoen, gjelder kommuneplanen foran
reguleringsplanen der det er motstrid. For p laner med mangelfulle bestemmelser vil
kommuneplanbestemmelsene gjelde .

4.10 Reguleringsplaner de r kommuneplanen gjelder foran
reguleringsplanene

Det foreligger for noen områder i kommunen eldre reguleringsplaner med
mangelfulle og upresise reguleringsbestemmelser. Her vil kravene i § 1 .1 .2 i
kommuneplanbestemmelsene gjelde.

Følgende eldre regulerin gsplaner har mangelfulle/upresise reguleringsbestemmelser :
reguleringsplan nr. 7, 8, 9, 9 - 03, 9 - 04, 1 0, 1 1 , 1 5, 1 7 , 1 7 - 02 , 1 8, 1 8 - 01 , 1 8 - 02, 1 9, 31 ,
36 , 36 - 02 , 38, 41 , 44, 53, 77, 89, 8 9 - 02 , 1 02, 1 1 1 , 1 30, 1 30 - 02 , 1 44, 1 83 og 1 98 .

I kommuneplanbestemmels ene er foreslått en del krav som må oppfylles inntil det
foreligger ny reguleringsplan

Disse bestemmelsene er ikke til hinder for at kommunen kan kreve at det utarbeides
ny reguleringsplan for et område før utbygging kan tillates.

For eldre reguleringsplaner på Vikerfjell: nr. 250, 251 , 253, 254 , 255 og 256 er
planbestemmelsene i kommunedelplan for Ådalsfjella § 7.2 erstattet med
bestemmelser i § 2 i samme kommunedelplan.
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4.11 Innholdet i kommuneplanens arealdel – Arealformål , bestemmelser og
hensynssoner i planforslag et

4.11.1 Arealformål

Hensikten med arealformål er å angi entydig hvilke funksjoner som tillates innenfor et
areal og i bygninger og anlegg på arealet. Arealformålene skal som hovedregel
framgå av og vises på plankartet. Arealformålene angir med rettslig bindende
vi rkning hva arealet kan nyttes til. Formålene viser nåværende og fremtidig
arealutnyttelse. Hovedformålene er delt i underformål.

Arealformål:
1. Bebyggelse og anlegg.
Underformål:
Bebyggelse og anlegg, b oligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål,
f orretninger, offentlig eller privat tjenesteyting, fritids - og turistformål, råstoffutvinning,
nærings virksomhet , idrettsanlegg, andre typer anlegg, grav - og urnelunder.

Areal for sentrumsformål dekker opp diverse tjenesteyting som skal lokaliseres i
tettsteder og sentrum av Hønefoss. Kan inneholde forretning, kontor,
næringsvirksomhet, servicefunksjoner, boliger mm

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
Underformål:
bane, lufthavn, parkerings anlegg

3. Grønnstruktur.
Underformål:
N aturområde - grønnstruktur , friområde og park.

4. Forsvaret.
Underformål:
forsvaret .

5. Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift.
Underformål:
areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
n æringsvirksomhet basert p å gårdens ressursgrunnlag,

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone.
Underformål:
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone
småbåthavn , drikkevann, friluftsområde

Det er på kartforslaget lagt inn viktige ledd i kommunikasjonssystemet.
Fjernveg, hovedveg, samleveg, adkomstveg, gang - /sykkelveg, turveg (Pilgrimsleden)
og jernbane.

Det finnes også diverse linjetyper som markere r grenser for areal - og
hensynssonene og Markagrense.
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4.11.2 Bestemmelser

Det er generelle planbe stemmelser til kommuneplanens arealdel , bestemmelser til
de enkelte arealformålene og bestemmelser til hensynssonene. Bestemmelser
fastsetter i tekst forhold som det ikke er mulig eller hensiktsmessig å framstille på
plankartet . Bestemmelsene angir på rett slig bindende måte hvilke vilkår et tiltak må
oppfylle for at det skal kunne gjennomføres.

4.11.3 Hensynssoner

Hensikten med hensynssoner er å kunne vise viktige hensyn og interesser i tillegg til
og uavhengig av hvilket arealformål som gjelder i et område . Hensy nssoner skal
legges til grunn for videre regulering, enkeltsaksbehandling og oppfølging, eventuelt
med hjemmel i sektorlovverket.

Det kan legges flere hensynssoner over hverandre i samme geografiske område . .
Arealformålet vises under hensynssonen e .

5 Konsekvensutredning av planforslaget

5.1 Krav til KU
Alle planer etter plan - og bygningsloven skal ha en planbeskrivelse som også skal
redegjøre for planens virkninger (pbl. § 4 - 2).

Kommuneplanens arealdel skal ha en Risiko og sårbarhets - analyse (ROS) i følg e
plan - og bygningsloven s § 4 - 3. Det er naturlig at dette inngår i arbeidet med
konsekvensutredningen

For kommuneplanens arealdel er det også krav om konsekvensutredning etter
forskrift om konsekvensutredninger etter plan - og bygningsloven. Utredninga skal
beskrive virkninger for miljø og samfunn av alle nye områder for utbygging og
vesentlig endra arealbruk i eksisterende byggeområder.

Oppdatering av plankartet iht. reguleringsplan vedtatt mellom to revideringer av
arealdelen omfattes ikke av kravet til k onsekvensutredning.

5.2 Metode
Konsekvensutredningen avgrenses ut fra plannivået, innholdet i forslag til ny arealdel
og relevans for de beslutninger som skal tas. Fokus i KU er lokalisering av
arealformål, sett i forhold til viktige miljø - og samfunnsverdier og virkninger
utbyggingen kan få for disse verdiene. Mer detaljerte forhold f.eks. knytta til utforming
og tilpasning til omgivelsene avklares ved regulering.

Alternative løsninger for overordna utbyggingsmønster blir ikke detaljert utredet.
Samfunnsdelen fastslår at utbyggingsmønsteret skal være satsing på Hønefoss by,
samt seks utvalgte lokalsamfunn.
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- Valg av retning for vekst og utbygging av boliger, fritidsb ebyggelse, næring
osv

- Konsentrasjon i utbyggingsmønster: Fortetting ved knutepunkter.
- Spredt utbyggingsmønster
- Lokalisering av viktige funksjoner
- Føringer for arealforvaltning ut fra hensyn til naturmangfold og kulturlandskap

Alternative konkrete utbyggingsforslag omtales der det er aktuelt.

Konsekvensutredningen skal konsentreres om de temaer som er relevante for den
aktuelle arealbruken. I utredningen av enkeltområder er derfor kun temaene som er
beslutningsrelevante omtalt.

KU skal tilpasses plannivået og være relevant for beslutninger som skal tas. KU
baserer seg i hovedsak på eksisterende kunnskap . I tillegg er det utført noen
temautredninger i forbindelse med planarbeidet. Se kap. 5.3.1 Eksisterende
kunnskap

Konsekvensut redningen er avgrensa til de delene av planen som fastsetter rammer
for framtidig utbygging og som innebærer endringer i forhold til gjeldende plan, jf. KU -
forskrifta § 7.

KU av arealdelen inneholder kunnskap for å kunne avklare arealformål for områder.
D ersom det ved senere regulering av et utbyggingsområde kommer fram ny
kunnskap som påvirker egne t heten av arealformålet, må den aktuelle utbyggingen
tilpasses ved påfølgende regulering for å hensynta kunnskapen som er kommet
fram.

Følgende metode er fulgt i arbeidet med konsekvensutredningen for innspillene:

Nr Liten negativt, ingen
eller positiv
konsekvens

Middels eller usikker
negativ konsekvens

Stor eller svært stor
negativ konsekvens

1 Miljø - og naturressurser
Konsekvens dersom tiltaket berører et område med

1.1 Naturmangfold Ingen kjente arter
blir påvirka

Isolert biotop
Mindre viktig biotop

Truede arter
Stor biotop
Irreversible inngrep av
stor verdi

1.2 Jord og skog Skog lav bonitet
Lauvskog
Ikke dyrka eller
dyrkbar mark

Mindre områder
med dyrka eller
dyrkbar mark
Vanskelig tilgjengelig
skog av høy bonitet

Dyrka eller dyrkbar
mark
Skog av høy bonitet

1.3 Landskap og vassdrag Skog, li
Mer enn 50 m fra
vassdrag
Berører ikke

Under 50 m fra
vassdrag
Skogkledde koller

Inntil vassdrag
I myrområder
Snaufjell, silhuett
virkning
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nedslagsfelt for
drikkevann

Berører eller ligger
inntil drikkevannskilde

1.4 Kulturminner og
kulturmiljø

Ingen kjente Mindre viktige
kulturminner

Verdifulle
kulturminner
Kulturmiljø

2 Samfunnsforhold
Hvilken påvirkning gir
tiltaket for

2.1 Infrastruktur,
transportbehov,
energiforbruk

Liten økning i ÅD T
Vegen og
omgivelsene tåler
trafikken

Liten konsekvens av
stor økning i ÅDT
Stor konsekvens av
liten økning

Stor økning i trafikk
(ÅD T) i forhold til
standard og plassering
Ny utbygging som
krever store inngrep

2.2 Folkehelse, herunder
barn og unge og
universell utforming

Gangavstand skole
og sentrum
Universelt utforma

Langs eksisterende
skolerute
Inntil annen
eksisterende
bosetting

Farlig skoleveg
Lang fra an na
bosetting
Ny skolerute

2.3 Infrastruktur Krever ingen ny
utbygging av
infrastruktur

Krever utbedring av
veg

Krever ny veg, strøm,
VA, kryss

2.4 Friluftsliv Bedre sti og
løypenett som følge
av utbyggingen

Liten utbygging som
ikke får påvirkning
Utbygging i
nærområde

Bygger ned viktige
friluftsområder som
lokale koller, stier,
utsiktspunkt osv

3 Politiske føringer
Gir tiltaket positive ringvirkninger for kommunen?
Kommunale
satsingsområder

I tråd med utpekte
satsingsområder

Liten utbygging som
har liten betydning
totalt sett

Ikke i utpekte
satsingsområder

Samarbeid med flere
grunneiere

Flere grunneiere som
utvikler et område

Få hytter som har
liten betydning
utover området som
blir berørt

En grunneier som
satser alene
Goder og utgifter ikke
f ordelt på flere
grunneiere

Ringvirkninger Positiv effekt Liten effekt Ingen effekt
4 Risiko - og sårbarhet

Hvilke avbøtende tiltak kan gjøres
Skred og flom Ingen kjent risiko,

terreng som ikke
tilsier fare

Uklart om det er
behov for mer
undersøkelser

Kjent skredfare eller
terreng som krever
mer utredning

Trafikksikkerhet Veg, inkl. gangveg,
og kryss er
dimensjonert for
tiltaket

Lite tiltak som gir
merkbar økning i
trafikk

Veg og kryss er ikke
dimensjonert for
tiltaket

Brannvann Tilgjengelig
vannkil de eller
utbygd nett for
brannvann

Vannkilde, men noe
avstand ift. fylling av
tankbil

Ikke tilgjengelig
vannkilde i nærheten

Samlet vurdering
Forklaring på hva som gir utslag
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Avbøtende tiltak som kan gjøres

Konklusjon:
Ingen negativ konsekvens / positiv tiltak for Ringerike
Lite inngrep som gir få eller mindre endringer ift. dagens situasjon
Mindre negativ konsekvens på flere områder / usikker effekt
Dersom samfunnsnytten er større enn et enkelt utslag, vil tiltaket k unne tas inn likevel
Tiltaket medfører irreversible inngrep på viktige verdier
Tiltaket er ikke i tråd med Ringerikes mål og strategier

5.3 Kunnskapsgrunnlaget

5.3.1 Eksisterende kunnskap

F oreliggende kunnskap skal være tilstrekkeli g for arbeidet med arealdelen. Og d e
fleste data ligger på offentlige kartbaser og er hentet derfra i arbeidet med
arealdelen . T abellen nedenfor viser eksisterende kunnskap som er nyttet i
planprosessen.

Planprogram for kommuneplanrevisjonen la opp til en rekke temautrednin ger i
forbindelse med planarbeidet. Disse er en del av kunnskapsgrunnlaget. Noen av
utredningene relate rer seg direkte til arealdelen eller deler av arealdelen, mens andre
har betydning både for samfunnsdelen og arealdelen. De fleste utredningene er lagt
f ram for egen politisk behandling. Tabellen inneholder en oversikt over de ulike
utredningene/planene som er utarbeid et :

Utredning Status/innhold

Handels - og
byutviklingsanalyse
for Hønefoss

Vedtatt som innspill til kommuneplanen, med prinsipper som
skal legges til grunn. Analysen kan bl.a. brukes som grunnlag
for å vurdere områder for handel, avgrensning av
senterområder og formulering av bestemmelser.

Ringeriksregionen
mot 2030

Rådet for Ringeriksregionen har fått utført noen analyser som
kvantifiserer regionens vekstpotensial, og synliggjør
samferdselsprosjektenes betydning for vekst og utvikling.
Analysene er "Fortettingsanalyse for Hønefoss Nesbakken og
Vik" og "By - og stedsut vikling i Ringeriksregionen 2030"
(samferdselsanalyse).
Disse er vedtatt som innspill til kommuneplanen.

Livskraftige
lokalsamfunn

Utredning vedtatt som innspill til kommuneplanen.
7 området er prioritert for utvikling og vekst: Nes, Hallingby,
Haugsbyg d, Heradsbygda, Hønefoss, Tyristrand/Ask og
Sokna.

Folkehelsemeldingen Vedtatt. Mål, visjoner og føringer skal innarbeides i
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2012 - 2030 handlingsprogram, kommuneplan og styringssystemer i
kommunen

Energi & Klimaplan Vedtatt, og skal tas med i det strategiske arbeidet med
revisjon av kommuneplan.

Støy Ligger generelle støykoter i kartløsningen vår langs fylkes og
riksveger . Må utredes i reguleringsplaner. Støy er et av
temaene som knyttes til byplan for Hønefoss.

Masseforvaltning Retningslinjene ble vedtatt i Formannskap 16.09.2014 i sak
153/14. Bestemmelsene skal tas inn i
kommuneplanbestemmelsene i Ringerike kommune.

Temautredning om Masseforvaltning ble b ehandlet av
formannskapet 18.08.2015. Utredninga gir i nnspill til
arealdelen. Utredningen g ir forslag til retningslinjer og
saksbehandling innen temaet. Masseforvaltning er beskrevet i
samfunnsdelen, under arealstrategier, da dette er en viktig
del av næringslivet i kommunen.

Bynære
friluftsområder

Behandlet av formannskapet 02.02.2014 . Rapporten er
grunnlag for arbeid med forslag til revidert kommuneplan.
Utredninga gir oversikt over bynære friluftsområder, og
forslag til retningslinjer for saksbehandling og områder som
bør settes av til friområder i arealdelen.

Gravplassutredning Ve dtatt som innspill til kommuneplanen, og gjelder først og
fremst arealdelen og områder for utvidelse av eksisterende
gravplasser. Utredninga redegjør for dagens situasjon og
hvor behovene er.

Jordfaglig vurdering Gjeldende jordpolitiske arealvurdering (JA V) ble vedtatt i
1994, og det er behov for revidering. Nye jordkvalitetskart er
lagt inn i kommunens kartmodell. Ny u tredning er et grunnlag
for å vurdere nye byggeområder, samt eventuelt sette noen
langsiktige utbyggings - eller jordvernsgrenser.
Utrednin ga ble behandlet av formannskapet 21.04.2015

Kulturminner Behandlet av formannskapet 18.10.2016. Utredninga legges
til grunn i arealplanarbeidet og spesielle områder skal
innarbeides i arealdelen som hensynssoner (H570 og H730)
med henholdsvis tilhørende retningslinjer og bestemmelser.

Samfunnssikkerhet
og risiko - og

Overordna ROS - analyse etter Sivilbesky ttelsesloven ble
vedtatt i 2013 og revidert utgave ble godkjent i
kommunestyret 27.10.2016. I kommuneplanarbeidet er
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sårbarhet (ROS) samfunnssikkerhet s ærlig aktuelt når det gjelder arealdelen,
og områder som settes av til utbyggingsformål.

Byleik Mulighetsstudie er ferdig, og tar for seg aktuelle områder for
byleik i Hønefoss. Rapporten er sendt som innspill til
kommunedelplan for idrett og friluftsliv . Rapporten vil være
nyttig i framtidig arbeid med detaljert byplan for Hønefoss.

Kommunedelplan for
Steinsfjorden

Under arbeid. P lanprogram ble fastsatt i august 2014.
Forholdet til pågående «Verneplan for Tyrifjorden» har
komplisert arbeidet med kommune delplanen. Det avventes
hva som skjer videre i «Verneplan for Tyrifjorden».

5.4 Byggeområder i planforslaget
I revidering av arealdelen er vekstpotensialet innrettet i forhold til vedtatt
samfunnsdel. Bebyggelse og anlegg som foreslås lagt inn i revidert arealdel har tatt
utgangspunktet i kommuneplanen fra 2007, og med vurderinger av alle
arealinnspillene som har kommet inn i innspillsfasen. Utbyggingsretninger er
konsentrert rundt arealer som allerede er avsatt til byggef ormål i vedtatt arealdel. Der
er også lagt inn områder som fortetting i tettsteder og byen.

Totalt nytt areal for boligbebyggelse er 1 115 daa ( 600 daa + 380 daa i
Krakstadmarka ). Fritids bebyggelse 11,5 daa og Fritids - og turistformål 184 daa .
Nye næring sarealer 150 daa . Nødvendig nytt areal foreslått på Hallingby for grav - og
urnelund.

5.5 Nye vurderinger og utviklingsretninger
P lanlegging av de store samferdselsprosjektene og bygging av disse vil kunne endre
utviklingsmulighetene for hele Ringeriksregionen.

5.5.1 Mulige utviklingsretninger. Åsa - området.

Åsa er ikke blant de 7 lokalsamfunn ene som er prioritert for vekst og som ble spilt inn
til revideringen av kommuneplanen.

Prosjektet «Åsa 2030» ble derfor startet opp vinteren 2015 med økonomisk støtte fra
regionrådet, fylkeskommunen og Sparebankstiftelsen. Arbeidet med
utviklingsmuligheter for Åsa har vært gjennomført i lokalsamfunnet gjennom
folkemøter, heldags workshop og to dagers plansmie i samarbeid med
fagkonsulenter. Det er utarb eide t en rapport med illustrasjoner. Innspillet anbefaler
en langsom vekst på Åsas premisser.

Innspillet fra Åsa vel er behandlet i formannskapet og det er vedtatt at innspillet fra
Åsa tas med i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel.
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I pågående revisjon av kommuneplanen anbefales det at de midtre områdene i og i
nærheten av «Åsa torg» og «Åsa gata» vurderes inn i arealdelen i samråd med
aktuelle grunneiere.

Prinsippene for effektiv arealdisponering, vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel
20 1 5 - 2030, skal følges.

Øvrige utviklingsmuligheter for Åsa spilles inn til en neste revisjon av
kommuneplanen.

5.5.2 Mulige utviklingsretninger. Heradsbygda.

Det er påpekt at i Heradsbyda kan en utviklingsretning være utvidelse av
boligområder i nord - vest lig retning. F r a eksisterende utbygde områder og i
skråning ene ned mot Hallsteinrud terrasse og inn igjen mot Oppenåsen . I dag er det
b ehov for kollektivtransport opp over i bolig omr ådene . Videre utbygging i denne
retning vil kunne åpne for kollektivløsninger som ikke er tilstede i dag.

5.5.3 Mulige utvikli ngs retninger. Haugsbygd .

Det er innkommet mange innspill til arealdelen som er lokalisert i områdene
Haugsbygd/Åsbygda/og åslienene opp mot Marka.

I denne revidering av arealdelen er foreslåtte utbyggingsområder lokalisert sø rvest
for Harehaugvegen og Bølgenvegen. Og å fortsette utbyggingsretning fra
Ringkollvegen i områdene ved Bergstjern og mot Bånntjern.

Et omfattende innspill om boligområde i Knestangåsen ble spilt inn for videre
utredning i pågående revidering av arealdel en. Dette er ikke lagt inn nå, men kan
være med på å gi en mulig utviklingsretning ved neste revidering av arealdelen.

5.5.4 Krav til senere registreringer

Kulturminneloven stiller krav om registering av kulturminner i alle områder som
reguleres i reguleringspla n.

Kommuneplanen vurderer og utreder områder og tiltak på et overordna plannivå.
Tiltak må utredes mer detaljert på reguleringsplannivå. F.eks. vil det være krav om
beskrivelse av konsekvenser og en mer konkretisert risiko - og sårbarhetsanalyse.

Kommunep lanens arealdel tar stilling til lokalisering av utbyggingsformål med
nødvendige bestemmelser. Det er flere forhold som det vil være behov for å avklare
og utrede i senere reguleringsplaner. Det skal i arealdelen redegjøres for hvilke
forhold som skal avkl ares og belyses nærmere i tilknytning til senere regulering av
områdene (KU - forskrifta § 7). Iht. pbl. § 11 - 9 nr 8 kan det i arealdelen gis
bestemmelser til videre reguleringsarbeid. For eksempel krav om nærmere
undersøkelser eller utarbeidelse av miljøopp følgingsprogram.
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5.6 KU av enkeltområder
Det er krav om konsekvensutredning av nye områder for bebyggelse og anlegg, samt
LNF - områder med åpning for spredt utbygging.

5.6.1 Enkeltområder

Det ble spilt inn 99 områder til selve arealdelen før grovsilingen. I tillegg har
formannskapet behandlet noen få innspill i etterkant, i alt 10 3. Med utgangspunkt i
grovsiling en er så 72 områder konsekvensutredet, og 51 områder anbefales
innarbeidet i revidert arealdel, mens 52 områder forkastes. Ett par forslag ble delvis
forkastet, men er innarbeidet i form av hensynssoner. Områdene som forkastes er
omtalt i kap. 5 .7 Forslag som er vurdert og forkastet i planarbeidet.

Tabellen nedenfor viser områdene som er vurdert og foreslått , helt eller delvis,
innarbeid et i revidert a realdel.

Nr Innspill fra Innspillet omfatter Vurdering av innspillene
1 Helge Petter

Waagard
Fritidsbebyggelse , Nes Nærhet til elv og

friluftsområder. Stille
område

2 Helge Petter
Waagard

Boliger østsiden , Nes Er avklart i arealplanen fra
2007

3 Hans Erik Sørum Valdresporten , Nes Viderefører gjeldende
arealplan 2007

5 Anders H. Holte Utmarksturisme ved
Begna, Nes

Tilrettelegger for næring i
lokalmiljøet. Nærhet til elv,
må avgrense kulturminner
og strandsone.

14 Trond Helge og
Kristine Buttingsrud

Utvidels Buttingsrud
Camping, Ådal

Næringsutvikling er
satsingsområde, jordet tas
ut. Trafikksikkerhet, støy
mm må utredes. Flomutsatt
på dagens område.

16 Andre Berg og Olaug
Hopmo

Utvikle eget småbruk Er i tråd med LNF, med
egne søknadspros esser
påkrevd.

17 Vikerfjell Eiendom
AS

Næring, Ringmoen skole Næringsutvikling er
satsingsområde,
infrastruktur ok. OBS
lekeareal bevares

18 Peter Lie To hyttetomter
Langtangen, Samsjøen

Ok med fortetting i eks.
hyttefelt

19 Johan Aslaksrud Boliger Samsjøvegen Er avklart i arealplanen fra
2007

21 Stig Andre Meyer og
Nils Olav Sætheren

Boliger Gamle Ådalsvei
66, Hallingby

Prioritert lokalsamfunn.
Deler av eiendom allerede
avsatt til bolig, nærhet til
friluftsområder, skole mm

22 Gudbrand Bergsund Boliger Gamle Ådalsvei
nord, Hallingby

Prioritert lokalsamfunn. Ok
for d eler av eiendom,
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nærhet til friluftsområder,
skole mm

23 Anna Heen og Mari
Heen

Boliger og næring Søndre
Kirkemoen, Hallingby

Prioritert lokalsamfunn .
Behov for næringsområde.
Reguleringsplan vedtatt.

24 Mari Heen Masse ut tak, Hallingby Videreføres fra
kommuneplenen 2007

26 Andres Lundesgaard Masse ut tak
Djupdalsmoen, Sokna

Eksisterende uttak. Holdes
på vestsiden av fv 178,
krav om regulering

27 Asle Oppen Boliger
Bålerudmarka/ Oppenåsen
(A, B, C og D)

A ikke pga. støy fra
Vestsiden pukkverk . B, C
og D Prioritert
lokalsamfunn og inntil
eksisterende boliger. Må
avgrenses nærmere i
reguleringsplan

28 CoWi As på vegne
av Bokvalitet As

Boliger Helgerud vest,
Heradsbygda

Ferdig reguler t

33 Anders Øren og Tyri
Hus AS

Boliger Harehaugveien -
Bølgenveien, Haugsbygd

Prioritert lokalsamfunn.
Tilknyttet eksisternde
bebyggelse og infrastruktur

34 Jon Ragnar
Rønneberg

Boliger Gamle Ringkollvei
vest, Haugsbygd

Prioritert lokalsamfunn . I
utkant, men tilknytning til
eksisterende boliger

43 Paul Skov Clausen Boliger Nedre Klekken,
Haugsbygd

Prioritert lokalsamfunn.
Ligger i etablert
boligområde med
infrastruktur.

45 Fritz Bogen Boliger Bergstjern,
Haugsbygd

Prioritert lokalsamfunn,
nær eksistrende og
planlagt bolifelt. Hensyn til
vann, sti og bekkedrag

46 Eierfellesskapet
Østre Berg

Østre Berg/Klekken
økogrend, Haugsbygd

Prioritert lokalsamfunn,
nær eksisterende og
planlagt boligfelt. Noe LNF
fortsatt

47 Georg Savabini, Per
Gårud og Fr itz
Bogen

Boliger Ringkollveien,
Haugsbygd

Prioritert lokalsamfunn,
nær eksisterende og
planlagt boligfelt.

48 Liv Elisabeth Wenner Boliger Andersløkkeveien,
Haugsbygd

Prioritert lokalsamfunn,
nær eksisterende boligfelt.

50 Johan Bergsund Boliger Borgerenga Prioritert lokalsamfunn,
nær eksisterende boligfelt.

55 Espen Hval Boliger Åsa Sentralt i Åsa, nær skole
og infrastruktur. I tråd med
innspill fra Åsa 2030

56 Knut Waagaard Masseuttak Heen Sand Eksisterende masseuttak,
må reguleres

58 Hans Tollef Solberg Næring v/jernbane, Næringsutvikling og behov
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Hensmoen for mere plass
60 Hans Tollef Solberg Næring ved Spenncon,

Hensmoen
Behov for utvidelse.
Spen n con Rail ferdig
regulert

6 2 Sven Brun Boliger Ulvenåsen,
Vågård

Nær arbeidsplasser og
eksisterende boligområde

6 5 Sven Brun Masseuttak Eggemoen Stor mektighet av
grus/sand. Sikret med
hensynssone

6 7 Eve Rua Bolig/næring Rua gård,
Hønefoss (A bolig og B
næring

Nær Almemoen og Øvre
Hønengt. Dyrka mark (B)
ut. Bolig på noe i felt A.

68 Tronrud Eiendom As Boliger Rundtom,
Hønefoss

Område nord for
Hovsmarkveien ut, område
sør tas med. Nærhet til
eksisterende boliger

69 Tronrud Eiendom AS Boliger nedre Begnamoen Behov for mere boligareal,
ikke aktuelt med industri
mere. Transformeres.

70 Follum Eiendom As Industri Follum, Hønefoss Områderegulert for
Treklyngen. Må være tatt i
bruk innen 31.12.2022

71 Ragnhild Borlaug
Alme og Hans
Gamkinn

Boliger Børdalsmoen,
Hønefoss

Nylig regulert til industri for
Treklyngen. Området er
utredet og avklart for
utbyggingsområde. Krav
om omregulering før evt.
boligbygging.

72 Hønengata 59 AS Boliger/næring Hønengt
59, Hønefoss

Sentralt i Hønefoss nord,
aktuelt for boliger med
avklaring vedr. støy,
grunnforhold mm

73 Knut Gullingsrud Bolig Rabba Storl økka 1,
Hønefoss

Regulert stort friområde,
behov for boliger. Noe
fortetting er mulig her.
Tilgjengelighet til friområdet
må sikres

74 Håvard Skogmo Bolig Rabba Storløkka 2,
Hønefoss

Regulert stort friområde,
behov for boliger. Noe
fortetting er mulig her .
Tilgjengelighet til friområdet
må sikres

77 Hans Anton Støen Masseuttak Kilemoen
nord

Avgrensning av uttak må
vurderes i forhold til sikring
av grunnvannsforekomsten
og Kilemoen vannverk.

78 Sparmax Boliger Tolpinrud Grenser mot barnehage,
boliger, idrettsanlegg og
jernbane. Må avklares
nærmere i forhold til bane.
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82 Regina Klouman
Mohn, Steven Kirwin
og Fredrik W
Skarstein

Boliger Trygstadveien,
Hønefoss

Nær etablert bebyggelse.
Sør for høyspent ok,
kulturminner må avklares

83 Elen Bumse Stene
og Ståle Hansteen

Boliger Trygstad,
Hønefoss

I nærhet av eksisterende
boligfelt. Ringerike
kommune har tinglyst
forkjøpsrett til
eiendommen.

84 Kaare Fleten Regu l er i ng til Verneverdig
bygdetun Svenskerud,
Nakkerud

Delvis forkastet (regulering)
men forslås a vsatt som
egen hensynssone (H570)

85 Kaare Fleten Regu lering. Verneverdig
nikkelverk, Nakkerud

Delvis forkastet (regulering)
men forslås avsatt som
egen hensynssone (H570)

86 Lars Thomasrud Boliger Nakkerudgata,
Nakkerud

I nord ok, ikke konflikt med
dyrka mark. Ikke i syd:
dyrka mark

90 Helge bakken Boliger Nedre Fegriveien,
Tyristrand

Område A anbefales ikke:
jordvern. Område B ok,
prioritert lokalsamfunn.

93 Odd Skarvhellen Boliger Justisveien,
Tyristrand

Prioritert lokalsamfunn,
fortetting i utkant av
sentrum, støy må vurderes.

94 Ivan Fossum Boliger Kindsåsveien,
Tyristrand

Tilknytning til eks. boligfelt.
Må sees i sammenheng
med boligarealer i sør, der
veiutløsning er viktig

96 Jannicke Hølen Hytte Hjelleveien, Ask Bare en grensejustering, ok
97 Anders Ødegaard Boliger Ask sentrum Ok søndre område,

fortetting mellom
boligområder.

98 Masseuttak
Prestmoen

Opplysningsvesenets
fond

Eksisterende masseuttak,
legges inn i arealdelen,
utvidelse må reguleres. I
trase for Ringeriksb ane og
ny E16

Åsa Vel og Åsa 2030 Langsiktig utvikling av
Åsa

Åsa torg og Åsa - gata er
delvis lagt inn.

5.7 Samla virkninger for hele planen
Kommuneplanens arealdel skal ha et overordna, langsiktig og helthetlig perspektiv.
Det kan derfor være at forslag og innspill som isolert sett virker positive, i en større
sammenheng ikke er å anbefale.

I tillegg til å utrede hvert enkelt område for seg, e r det krav om å vurdere virkningene
av de samlede arealbruksendringene i planen . Videre er samla virkning etter
arealformål omtalt.
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Boligutvikling
Det er i egen temautredning anbefalt livskraftige lokalsamfunn der det meste av
boligutviklingen skal skje. I tillegg er det bestemt at boligvekst skal fordeles til
Hønefossområdet med 70%. Arealplanen er utviklet med slike føringer som
overordnet ved siling av innspillene.

Hytteutvikling
Det er ikke åpnet opp for mye hyttebygging i denne arealdelen. Slik area lutnyttelse er
for det meste henvist til kommunedelplan for Ådalsfjella. På Nes i Ådal er det forslått
noe fritids og turismeutvikling.

Klima
Det er lagt stor vekt på å videreutvikle boligområder i Hønefoss - området og i de
prioriterte lokalsamfunna. Area lbruk og transport henger sammen og bevisst
arealbruk som reduserer transportbehovene er også klimavennlig arealforvaltning.

Jordbruksarealer
En kartanalyse for hvor mye jordbruksarealer som blir beslaglagt av forslag til ny
arealdel viser:
Fremtidige utbyggingsområder på fulldyrka jord: 1 1 5 daa (29 arealer)
Fremtidige utbyggingsområder på overflatedyrka jord: 3 daa (2 arealer)
Fremtidige utbyggingsområder på innmarksbeite: 47 daa (1 2 arealer)
Fremtidige utbyggingsområder på dyrkbar jord: 650 daa (33 arealer)

I gjeldende kommuneplan (2007) er areal avsatt til boligformål der det per i dag er
fulldyrka eller overflatedyrka jord 381 daa (1 96 arealer)

Næringsarealer
I forslag til ny arealdel ligger det inne ca. 1 50 daa nytt areal for næringsvirksomhet .
Innspill som hadde til hensikt å utvikle nye næringsarealer var beskjedent, utvidelse
av Buttingsrud camping og nytt næringsområde på Ringmoen er av de viktigste.

Masseuttak
Utnytting av eksisterende masseuttak er prior i tert framfo r å åpne nye områder. For å
imøtekomme krav om bærekraftig masseforvaltning.
Kommuneplanbestemmelsene åpner for at det på reguleringsplannivå kan reguleres
inn lokale masseuttak og deponi i områder hvor det er behov for dette, slik at
transporten reduseres .

Naturverdier
Det er lagt inn flere viktige naturområder/grønnstruktur etter innspill fra
temautredning om bynære friområder og område ved Sperillen.
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Kulturminner og kulturmiljøer
Det er utført en temautredning om kulturmiljø i Hønefoss og innspill herf ra er lagt inn i
arealdelen med egne hensynssoner .
Nikkelverket og verneverdig bygdetun på Svenskerud, begge på Nakkerud, er lagt
inn med egne hensyssoner. Steinsletta er lagt inn som hensynssone bevaring av
kulturmiljø.

Folkehelse
God helse er evnen til å mestre hverdagens utfordringer. Det handler både om
livskvalitet for den enkelte og god samfunns økonomi. Helsefremmende arbeid er å
gjøre folk i stand til å ta vare på egen helse, og gir gevinst flere år fram i tid. I
arealdelen har arealdisponeringen o g bestemmelser om kvalitet betydning for
folkehelsa.

S tøy
I retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging , T - 1442 , er det spesifisert at:
«I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, er det
aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal - og
transportplanlegging. Forutsatt at kommunen har angitt grensene for slike område r i
kommuneplanens arealdel, kan det vurderes å tillate oppføring av ny bebyggelse
med støyfølsomt bruksformål».
Retningslinjen gir en åpning for å gjøre støyfaglige kompromisser av hensyn til
samordnet areal og transportplanlegging. Det er angitt som en f orutsetning at avvik
kun gjennomføres der kommunene har angitt avvikssoner i kommuneplanens
arealdel. Veilederen til retningslinjen (TA - 2115) utdyper hensyn som kan begrunne
slike avvik. Sentrumsformål vil være slike avviksområder.

5.8 Oppfølging – og forhold som skal avklares i senere regulering
Kommuneplanens arealdel skal gjelde fra 201 7 – 2030. Behov for revidering av
arealdelen skal tas opp til drøfting i kommunens planstrategi. I starten av hver
kommunestyreperiode skal det vedtas en kommunal planstrategi , jf. plan - og
bygningsloven § 10 - 1 . Planstrategien skal avklare hvilke planoppgaver kommunen
skal prioritere i kommende fireårsperiode for å møte kommunens behov.

I planstrategien skal det avklares om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres.
Tidligere var det krav om rullering av kommuneplanen hvert fjerde år, men nå skal
kommunen kun vurdere om det er behov for revidering. Planstrategien bør drøfte
strategiske valg knytta til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk,
miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. Altså er dette en strategi som omfatter
hele kommunens virksomhet.

Ved neste revidering av arealdelen til kommuneplanen kan det antydes
utviklingsretninger som det vil være aktuelt å vurdere. Eksempelvis Tanbergmoen og
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videre mot Lisletta . V estover i Heradsbygda , men ikke mot Vestsiden pukkverk. I Åsa
er det utarbeidet eget utviklingsforslag som har en meget langsiktig utviklingsstrategi.

Det er ikke noe i veien for at innspill som i denne revideringen ikke er medtatt, vil
kunne spilles inn igjen i en neste revi dering.

Endringer i kommuneplanens arealbruk, for eks tilbakeføring kan også være aktuelt i
visse tilfeller .

Dersom ikke annet blir vedtatt gjelder ny plan foran gammel plan. Gammel
reguleringsplan vil fortsatt gjelde så langt det ikke er motstrid til kom muneplanen .

5.9 Forslag som er vurdert og forkastet i planarbeidet
Det kom inn mange innspill til planarbeidet. Først v urdert i en grovsiling, hvor 72
innspill ble tatt med videre i prosessen. Disse innspillene ble videre
konsekvensutredet (finsilt), og 52 inn spill ble foreslått innarbeida i revidert arealdel.

Tabellen nedenfor viser innspillene som er forkastet underveis, enten i grovsiling a
eller etter konsekvensutredning av innspillene.

Nr Innspill fra Innspillet omfatter Vurdering av innspillene
4 Anders H. Holte Fritidsbebyggelse ,

Smørhølkollen
Ikke tilknytning til eks. hytter
eler infrastruktur

6 Anders H. Holte Masseuttak Gravlimoen,
Nes

Neg. for landskap/nærmiljø
ikke i samsvar med NGUs
avgrnsning av forekomsten.

7 Dag Erik Henaug Masseuttak
Veslesetermoen, Nes

Ikke egnet for stort uttak,
men for eget bruk.

8 Jesper B. Henriksen 3 masseuttak nord for
Nes (B; C og D)

B,C og D skog i dag.
Allerede åpna uttak
prioriteres (A er ok)

9 Anders O. Holte Masseuttak Lindelia,
Nes

Ikke egnet for stort uttak, ok
for eget bruk.

10 Brynjulf Holte Masseuttak Veltelia, Nes
(A,B,C og D)

Ikke egnet for stort uttak, A
ok for eget bruk, må avveies
mot hensyn til hytter.

11 Gunnar Skredshol Masseuttak Vestre
Bjonevatnet sør, Ådal

Ikke egnet for stort uttak, ok
for eget bruk.

12 Anne Holte Brørby Masseuttak Storvika
Vestre Bjonevatnet, Ådal

Noen hytter i området.
Allerede åpna uttak
prioriteres

13 Anne Holte Brørby Masseuttak, knusing
Gråbeinbekken, Ådal

Allerede åpna uttak
prioriteres

15 Trond Helge og
Kristine Buttingsrud

Masseuttak Buttingsrud,
Ådal

Ikke egnet for stort uttak, ok
for eget bruk.

20 Asle Oppen Fritidsbebyggelse Ådalsfjella ikke en del av
revisjonen, forkastet i
grovsilinga

25 Svelviksand AS Masseuttak Rognerud, Forkastet i grovsilinga
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Vestre Ådal
29 Granadeus AS

v/Olav Bjerve
Boliger Kvernvollen
Veme

Forkast et i grovsilinga

30 Erik Skogmo Boliger Harehaugveien A Forkast et i grovsilinga
31 Stephen, Robert og

Christopher
Palmstrøm

Boliger Harehaugveien B Forkastet i grovsilinga

32 Stephen, Roberg og
Christopher
Palmstrøm

Boliger Harehaugveien
58 - 60

Forkast et i grovsilinga

35 Anne Berit og Vidar
Grøtåsen

Boliger Gamle
Ringkollvei ved
Rosenhoff , Haugsbygd

Forkast et i grovsilinga

36 Torill og Sigvardt
Wennevold

Boliger Gamle
Ringkollvei Øst,
Haugsbygd

Ikke i tråd med ønsket
utbyggingsmønster i
Haugsbygd, ikke
infrastruktur etablert

37 Ivar og Inger Næss
Mathiesen

Kårbolig
Gjermundboveien/Gamle
Ringkollvei

Forkast et i grovsilinga

38 Anne Grethe Quist
Eriksen

Bo liger
Gjermundboveien A,
Haugsbygd

Ikke i tråd med ønsket
utbyggingsmønster i
Haugsbygd, ikke all
infrastruktur etablert

39 Anne Grethe Quist
Eriksen, Anette Quist
Aasen og Nina Quist
Theige

Boliger
Gjermundboveien B,
Haugsbygd

Ikke i tråd med ønsket
utbyggingsmønster i
Haugsbygd . Ikke ekst.
bebyggelse og infrastruktur

40 Mona Haug Boliger Haug Forkast et i grovsilinga
41 Torunn Klækken Bolig Øvre Klekkenvei

18
Behandlet som dispensasjon
i 2014, ikke behov for
endring i arealdel en

42 Anders Tidemand -
Johannesen c/o
Tronrud Eiendom AS

Boliger ved Klækken
Hotell

Forkast et i grovsilinga

44 Eirik Gaarud Boliger Klekkenveien Forkas tet i grovsilinga
49 Fritz Bogen Boliger Ringkollveien,

øst for Bånntjern
Forkast et i grovsilinga

51 Liv Edel Marthin og
Kristen Klekken

Boligbebyggelse Ikke i tråd med ønsket
utb y gging i Haugsbygd, lite
omfang , dårlig lokalisering

52 Wenche Hafnor Boligbebyggelse Ikke i tråd med ønsket
utbygging i Haugsbygd, lite
omfang, dårlig lokalisering

53 Anders Tidemand -
Johannesen c/o
Tronrud Eiendom AS

Boliger Putten C Forkast et i grovsilinga

54 Viul Hovedgård AS Boliger Sætranggata Forkast et i grovsilinga
57 Sven Brun Masseuttak Vågård Forkas tet i grovsilinga
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59 Hans Tollef Solberg Næring Gjeiteryggen,
Hensmoen

Ikke pga jordvern,
naturmangfold og behov

61 Christian P . Mathisen Boliger Vågård Mulig konflikt med ny E16
63 Thor Myrvang Boliger Sørflaten Vågård Forkast et i grovsilinga
64 Bror Tollef Rognerud

m flere
Næring Eggemoen Skog av høg bonitet, store

arealer under regulering til
næring i samme område.
Mulig konflikt med E16.

66 Binyam Andersen Boliger Viul Forkast et i grovsilinga
75 Kristian Lundberg Boliger Ve Forkast et i grovsilinga
76 Tronrud Eiendom As Boliger ved Veien skole Meget sterke

landbruksinteresser
79 Conceptor

Eiendomsutvikling as
Boliger Petersøya Forkast et i grovsilinga

80 Regina Klouman
Mohn, Lars
Buttingsrud og
Fredrik W Skarstein

Boligområder Tandberg,
Hønefoss
Lars Buttingsrud (36/1)
ønsker å utv ikle alene.

Ikke tilknytning til eks.
boligområde. Meget sterke
landbruksinteresser i hele
området.

81 Randi Ødegaard Boliger Vesteren Forkast et i grovsilinga
87 Hans Damstuen c/o

Elisabeth Damstuen
Bolig Engene vei,
Nakkerud

Forkast et i grovsilinga

88 Even Stillerud og
Christian Saupstad

Boliger
Solumveien/Engene vei
Nakkerud

Forkast et i grovsilinga

89 Kari Hamremoen,
Berit Johannessen,
Sonja Burud og Tore
Opsahl

Boliger Nedre Fegriveien
A, Tyristrand

Forkast et i grovsilinga

91 Randi Synnøve
Rørhol t

Boliger Hovli, Tyristrand Anbefales ikke pga behov,
jordvern og støy

92 Roar Jørgensen AS
Skjærdalen Eiendom

Boliger Skjærdalen bruk,
Tyristrand

Forkast et i grovsilinga

95 Ulrik Dybdal Boliger Vælerenveien,
Tyristrand

Ikke i tråd med ønsket
utbyggingsmønster på
Tyristrand

99 Opplysningsvesenets
fond

Næring
Styggedalskrysset

Forkast et i grovsilinga

100 Peter Aall Simonsen Boliger Knestangåsen,
Haugsbygd

Utenfor eksisterende
boligfelt, ikke infrastruktur.
Eksponert på topp av åsrygg

10 1 Hønefoss og
Norderhov
arbeiderlag

Boliger Oppenåsen Forkast et i formannskapet
18.08.2015

10 2 Hønefoss og
Norderhov
arbeiderlag

Boliger Branddalen Forkast et i formannskapet
18.08.2015

103 Hønefoss og
Norderhov
arbeiderlag

Boliger Sørumsmarka Forkast et i formannskapet
18.08.2015
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6 Nærmere omtale av tettstedene og Hønefoss by

6.1 NES I ÅDAL

Grunnkretser Folketall 2015

Lindelia 36

Vestre Nes 247

Østre Nes 137

Skag nes 78

Totalt 498

Ca 2 % av Ringerikes befolkning
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6.1.1 Infrastruktur

Veg • Det er etablert g/s - veg langs E16 i sentrum (fra kirka til boliger sør for
bensinstasjonen), samt langs Fv243 Hedalsvegen fram til
omsorgssenteret.

• Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:

- E16 skolen - Valdresporten.

- E16 sørover mot av kjøring til Lundelandet.

- Fv243 Hedalsveien.

Vann og avløp • Blir u tbygd med god kapasitet innen VA, gir mulighet for større utbygging
og boligvekst.

- Nytt kommunalt vannverk på vestsida - under planlegging.
- Nytt kommunalt renseanlegg – under oppføring.
- Privat vannverk på østsida.

• Bran nvann kapasitet er tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.

Skole Nes skole

• Kombinert 1. - 10. trinn.

• Fådelt

• Elevtall 2014/2015: 36.

• Kapasitet: 100 elever.

I kommunens handlingsprogram for 2017 - 2020 står det følgende:
Oppgradering av Nes skole er tatt ut av programmet i påvente av avklaring om
skolens framtid og mulig samarbeid med Sør - Aurdal .

Barnehage • Nes barnehage : k ommunal , 16 plasser

6.1.2 Utbyggingspotensial

Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er
potensial for om lag 84 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 21 8 innbyggere.

Noen av områdene som har vært avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan har
imidlertid vist seg å være vanskelig å realisere.

I revidert arealdel er det foreslått 1 1 ,5 daa til fritidsbebyggelse og 31 daa til fritids - og
turistformål.

6.1.3 Utbyggingsmønste r – verdier og hensyn

Nes er et etablert lokalsamfunn med et relativt tettbygd sentrum, som er delt av
Begna og E1 6. Nes har næringsvirksomhet og boligfelt, samt mer spredt bebyggelse
i områdene rundt. Boligbebyggelsen ligger i hovedsak på mer uproduktiv m ark, og
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har opp gjennom åra skåna de mer produktive områdene slik at jordbruket kan driftes
rasjonelt.

Nes har verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jord. Områdene rundt
Nes sentrum er i jordfaglig vurdering definert som svært viktige lan dbruksområder (A -
område). Det vil si at landbrukshensynet skal veies tungt, og gå foran andre viktige
samfunnsinteresser. Ingen av innspillene berører i dyrka mark direkte, men flere av
innspillene er i områder med dyrkbar jord.

Jordvernhensynet har gjenno m åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det
er nå en nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal.
Jordarealene er først og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men
også at de utgjør en del av kulturla ndskapet og huser en rekke kulturminner.

Av andre area lressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, skogområder og viktige
masseforekomster.

Område for hyttebygging er i utvikling i vest for Nes mellom Sperillen og Ådalsfjella.
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6.2 HALLINGBY OG ÅDAL

Ca 9 % av Ringerikes befolkning
*Innspill i Hen grunnkrets er behandla i kapittel 4 .5 Hønefoss slik at innspill i området Hensmoen blir
sett i sammenheng.

Grunnkretser Folketall 2015

Viker 154

Nyhus 105

Flaskerud 210

Somdalen 206

Skollerud 273

Hallingby 1092

Semmen 184

Hen* 448

Totalt 2672
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6.2.1 Infrastruktur

Veg • Det er etablert G/S - veg i sentrum ved skole og butikk.
• Undergang under E16.
• Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:

- Gamle Ådalsvei
- E16 fra bensinstasjonen til bussholdeplass
- E16 Hallingby - Skårflågan
- Hval bru
- Fv172 fra skolen, både nord - og sørover fra Skollerud.

• Gjeldende kommuneplan viser aktuell korridor for ny veg utenfor
Hallingby sentrum , nord for Hvalsbruveien . Korridoren er uten
retts virkning . Vegløsning er vurder t nærmere i kommuneplanen og
foreslås nå tatt ut av arealdelen .

Vann og avløp • Byggestopp på grunn av sprengt kapasitet på renseanlegget. Hallingby
renseanlegg skal overføres til Monserud renseanlegg når dette står ferdig
i 2018.

• I mellomtida søkes det om ny utslippstillatelse for å kunne ta i mot 100
pe. ekstra. Det er satt av 200 000 - 300 000 kr for å kunne utbedre
renseanlegget.

• Kapasitet på vann er OK.

• Brannvannkapasitet er tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s, men vil ikke
kunne klare 50 l/s (krav til næringsbygg) pga. for lite høydebasseng.

Skole Hallingby skole

• Kombinert 1. - 10. trinn.
• Fulldelt
• Elevtall 2014/2015 : 294
• Kapasitet: 350

Barnehage • Bondeheimen familiebarnehage: privat, 10 plasser
• Hallingby barnehage: kommunal, 80 plasser
• Hundremeterskogen familiebarnehage: privat, 6 plasser

Gravplass Hval kirkegård

• Stort behov for nye urnegraver

• Aktuelt utvidelsesområde: mot sør, gnr/bnr 273/45.

• Ved utvidelse og etablering av nye gravfelt bør det vurderes om det er
behov for å sette av areal til et muslimsk gravfelt.

6.2.2 Utbyggingspotensial

Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er
potensial for om lag 66 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 1 72 innbyggere.
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I revidert arealdel er det foreslått til sammen 11 daa for ny boligbebyggelse Foreslått
nytt areal vil gi ca 22 nye boenheter og dette kan romme 57 ny e innbyggere . I alt vil
potensialet fra 2007 - planen og revidert plan kunne gi 230 nye innbyggere.

Det foreslås å avsette nytt areal for utvidelse av kirkegården med 6 daa.

På Ringmoen foreslås det avsatt 8,6 daa areal for næringsvirksomhet.

Buttingsrud cam ping forslås utvidet med 152, daa avsatt som fritids - og turistformål.

6.2.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn

Hallingby er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentrum med boligfelt og
næringsvirksomhet av eldre og nyere dato. I Ådal er bebyggelsen mer spredtbygd,
med noe mer konsentrert bebyggelse for eksempel ved Ringmoen. Boligbebyggelsen
ligger i hovedsak på mer uproduktiv mark, og har opp gjennom åra skåna de mer
produktive områdene slik at jordbruket kan driftes rasjonelt.

Området har verdifulle jordarealer , både i form av dyrka og dyrkbar jord. Områdene
på begge sider av Ådalselva fra Hensmoen og nordover til Somdalen er i jordfaglig
vurdering definert som svært viktige landbruksområder (A - område). Nydyring er også
aktuelt i dette området. I area lplanlegging må landbrukshensynet veies tungt, og gå
foran andre viktige samfunnsinteresser. Noen av innspillene i dette området berører
mindre områder med fulldyrka eller dyrkbar jord.

Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggin gen, og det
er nå en nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal.
Jordarealene er først og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men
også at de utgjør en del av kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.

Av andre arealressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, skogområder og viktige
masseforekomster.

Områder for hyttebygging ligger inne i egen kommunedelplan for Ådalsfjella, som sist
er revidert i 2011. Dette var ikke tema under revideringen av kommunepla nens
arealdel. Områder ved Samsjøen er regulert til hyttebygging og det forslås nytt
område for fritidsbebyggelse på Langtangen. Dette er i kommuneplanen fra 2007
LNF - område, men er utbygd med hytter.
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6.3 SOKNA

Grunnkretser Folketall 2015

Strømsodd 151

Kirkemoen 897

Tranby 146

Aker 147

Havik 29

Totalt 1370

Ca 5 % av Ringerikes befolkning.
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6.3.1 Infrastruktur

Veg • M iljøgate gjennom Sokna sentrum.
• G/S - veg langs Rv7 fra sentrum til Pukerudhagen .
• Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:

- Fv 178 Strømsoddveien
- Rv7
- Rv7: Kryssing ved Pukerudhagen, Lofthusundergangen og Skraperud.

Vann og avløp • Kapasitet både på renseanlegg og vannverk til å kunne ta i mot en økt
befolkningsvekst.

• Nytt vannverk er under bygging, ferdigstilles i 2016.

• Tilfredsstiller brannvanndekning (20 l/s), og for sykehjemmet (50 l/s).

Skole Sokna skole

• Kombinert 1. - 10. trinn.
• Fulldelt
• Elevtall 201 4 /201 5 : 145
• Kapasitet: Det gjennomføres en totalrenovering av skolen i 2015/2016.

Renovert skole er prosjektert for 250 elever.

Barnehage • Kirkemoen barnehage: privat, 42 plasser
• Sokna natur - og gårdsbarnehage: privat, 4 8 plasser

Gravplass Lunder kirkegård

• Ikke behov for utvidelse av areal. Mulighet for etablering av nye gravfelt
innenfor dagens areal.

6.3.2 Utbyggingspotensial

Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er
potensial for om lag 1 4 6 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 380 innbyggere.

Pukerudhagen , som har vært avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan , har
imidlertid vist seg å være vanskelig å realisere. Dette området skal vurderes
nærmere.

Det er ellers relativt gode muligheter for fortetting innenfor eksisterende byggesone
på Sokna.

Den eksisterende skytebanen nord for Sokna sentrum planlegges nedlagt og ferdig
sanert i løpet av en 1 0 - årsperiode. Nytt skytebaneanlegg er under etablering i
Trampen. Dette vil kunne frigjøre et avsatt boligområde i nærheten av eksisterende
Sokna skytebane.

Det er foreslått avsatt ca. 240 daa areal for råstoffutvinning nord for Sokna tettsted.
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6.3.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn

Sokna er et etablert lokalsamfunn me d et tettbygd sentrum med næringsvirksomhet
og boligfelt av eldre og nyere dato. I forbindelse med utbygging av Rv7 er det etablert
miljøgate gjennom Sokna sentrum. Skolen er nylig rehabilitert. I Soknedalen for øvrig
er bebyggelsen mer spredtbygd. Boligbebyggelsen ligger i hovedsak på mer
uproduktiv mark, og har opp gjennom åra skåna de mer produktive områdene slik at
jordbruket kan driftes rasjonelt.

Området har verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jord. Områdene
rundt Sokna sent rum og et belte langs elva Sogna er i jordfaglig vurdering definert
som svært viktige landbruksområder (A - område). Det vil si at landbrukshensynet skal
veies tungt, og gå foran andre viktige samfunnsinteresser. Det er kun ett innspill i
dette området, og d et berører dyrkbar jord.

Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det
er nå en nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal.
Jordarealene er først og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjon spotensial, men
også at de utgjør en del av kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.

Av andre arealressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, skogområder og
masseforekomster.
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6.4 T YRISTRAND/ASK OG NAKKERUD

Grunnkretser Folketall 2015

Sandaker 36

Stranden 655

Busund 66

Pjåkerud 257

Tyristrand 1329

Nakkerud 414

Stigsrud 285

Totalt 3042

Ca 10 % av Ringerikes befolkning
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6.4.1 Infrastruktur

Veg • Det er etablert g/s - veg langs Rv35 Ask - Snyta og noen km fra Ask retning
Tyristrand.

• Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
- Rv35: Snyta - Hønefoss, Ask - Tyristrand, Tyristrand - Nakkerud
- Fv 173 Sandaker - Sørgefoss
- Fv 162 Snyta/Mælingen/Bjerkemoen

Vann og avløp • Tyristrand
- Nok kapasitet innenfor vann og avløp. Tyristrand vannverk er privat

anlegg.
- Avløp er kommunalt, føres til renseanlegget.
- Brannvannkapasitet er kun tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.

• Ask
- Avløp sen des til Monserud renseanlegg. Vann fra Ringerike vannverk.

Kapasitet et stor nok til å ta i mot økt vekst. Det foreligger planer om
å bygge et høydebasseng, og dette blir evt. realisert i ved større
boligutbygging.

Skole Tyristrand skole

• Kombinert 1. - 10. trinn
• Fulldelt
• Elevtall 2014/2015: 365
• Kapasitet: 370 elever

Stranden skole ble lagt ned fra høsten 2014. Elever fra Stranden skolekrets sokner
nå til Tyristrand.

Barnehage • Fegri familiebarnehage: privat, 10 plasser
• Tyristrand barnehage: kommunal, 72 plasser
• Solstad familiebarnehage: privat, 10 plasser

6.4.2 Utbyggingspotensial

Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er
potensial for om lag 306 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 796 innbyggere.

Noen av områdene som har vært avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan har
imidlertid vist seg å være vanskelig å realisere. Disse områdene bør vurderes
nærmere.

På Nakkerud e r det foreslått avsatt 4,5 daa til fremtidig boligbebyggelse, på
Tyristrand foreslås ca. 51 ,5 daa avsatt til boligbebyggelse og på Ask 33,5 daa.

Til sammen vil dette utgjøre rundt 90 daa for ny boligbebyggelse. Foreslått nytt areal
vil gi ca 1 80 nye boenh eter (beregnet 2 enheter/daa) og dette kan romme 468 nye
innbyggere. I alt vil potensialet fra 2007 - planen og revidert plan kunne gi ca 1 264 nye
innbyggere.
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6.4.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn

Tyristrand er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentru m, næringsvirksomhet,
boligfelt av eldre og nyere dato og et aktivt jordbruk.

I områdene rundt Tyristrand er bebyggelsen mer spredtbygd, men med konsentrert
bebyggelse på Ask og Nakkerud. Boligbebyggelsen ligger i hovedsak på mer
uproduktiv mark, og har o pp gjennom åra skåna de mer produktive områdene slik at
jordbruket kan driftes rasjonelt. Samtidig har det ved de siste
kommuneplanrevisjonene blitt tatt inn utbyggingsområder på dyrka mark. Dette har
bidratt til et press på å ta i bruk enda flere jordbruk sarealer til boligbygging.

Området har verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jord. Områder
ved Ask og Tyristrand er i jordfaglig vurdering definert som svært viktige
landbruksområder (A - område). Områder lenger sør ved Nakkerud er definer t som
viktige landbruksområder (B - områder). I A - områder skal landbrukshensynet veies
tungt, og gå foran andre viktige samfunnsinteresser. I B - områder bør
landbrukshensynene ha en stor rolle, og det skal foreligge tungtveiende årsaker for
endra arealbruk .

Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det
er nå en nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal.
Jordarealene er først og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men
også at d e utgjør en del av kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.

Tyristrand og Ask har også et kulturlandskap som er verdifullt å ta vare på, både av
hensyn til jordbruk og stedets identitet og tilhørighet.

Flere av innspillene til revisjon av kommuneplanen berører viktige jordbruksarealer
og verdifullt kulturlandskap. Flere av innspillene er uten sammenheng med de
etablerte boligfeltene i eksisterende kommuneplan. Slik utbygging vil være i strid med
overordn ede målsettinger for området, og vil redusere områdets kvaliteter som
kultur - og jordbrukslandskap. I tillegg vil det kunne skape konflikt mellom drift og
boligbebyggelse.

Utbygging uten sammenheng med etablerte boligfelt vil også gi et lite hensiktsmessi g
utbyggingsmønster, der man har dårligere utgangspunkt for samlede løsninger av
infrastruktur, som skoleveg, tekniske anlegg og andre offentlige tjenester. Med
bakgrunn i dette anbefales det ikke å åpne for omdisponering til boligformål i slike
områder.

I områder hvor det kan bli aktuelt å etablere nye boligområder, må
sammenhengende grøntdrag med turstier sikres i kommuneplanen og
reguleringsplaner.

Av andre arealressurser nevnes vann og vassdrag, friluftsområder, skogområder og
masseforekomster .
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Ved vu rdering av behovet for nye boligarealer på Ask legges det til grunn at det skal
skje en moderat utbygging som er tilpasset lokalsamfunnet og dagens infrastruktur.

Når det gjelder Tyristrand bør legges til rette for god sentrumsutvikling. Dette bør
fortrin nsvis skje på det avgrensede platået. I reguleringsplan vedtatt i 2006 legges
opp til en relativt høy utnyttelse av de noe begrensede arealene. I neste planperiode
bør behovet for og lokalisering av boligområder rundt Tyristrand sentrum vurderes på
nytt.

Verneverdig bygdetun Svenskerud, Nakkerud forslås avsatt som sone med angitte
særlige hensyn, kode H570 - bevaring kulturmiljø

Verneverdig Nikkelverk, forslås avsatt som sone med angitte særlige hensyn, kode
H570 - bevaring kulturmiljø.
Ringerike nikkelver k har en lang historie tilknyttet gruvedrift. Nikkelverket er det
eneste nikkelverket i fylket, og var et av verdens ledende nikkelverk på 1800 - tallet.
Kulturmiljøet omfatter et gruvelandskap som består av gruver og berghaller, vei - og
jernbanetraséer, sam t fundamenter etter en taubane og bygninger fra ulike perioder.
Ringerike kommune ønsker å bevare kulturminner, kulturmiljø og landskapskvaliteter
i Nikkelverkets nærmiljø. Dette omfatter eiendom gnr. 270/9 samt deler av
skogsområde på eiendommene gnr. 27 0/5, 270/10 og 261/20.
For å opprettholde landskapets særpreg skal det føres en restriktiv holdning til bl.a.
endring av eksisterende terreng ved oppfylling, planering og uttak av masser. Arbeid
og tiltak som utføres i forbindelse med formål som er i tråd med Nikkelverkets
virksomhet , samt stedbunden næring for øvrig, skal utøves med varsomhet og med
hensyn til landskapets karakter.

Det er særlig viktig å bevare tekniske kulturminner som er tilknyttet Nikkelverkets
virksomhet herunder: spor etter gruvedrif t, ruiner, bygninger, gamle stier og
ferdselsveier.

Ringerike kommune vil føre en restriktiv holdning for å sikre at nye tiltak gis en
utforming som ikke virker skjemmende i landskapet eller kulturmiljøets egenart.

Ringerike kommune vil ellers søke å bidra til å fremme kvalitetene ved opplevelser
landskap og kulturminner i samarbeid med grunneiere, Nikkelverket og
kulturminnemyndighetene samt frivillige lag/foreninger. Kommunen vil gjennom
rådgivning og kanalisering av virkemidler gjennom tilskuddsordninger m.m. søke å
fremme formålet med hensynssonen.
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6.5 HERADSBYGDA

Grunnkretser Folketall 2015

Borglund* 331

Heggen 364

Heradsbygda 2070

Totalt 2765

Ca 9 % av Ringerikes befolkning

*Borglund grunnkrets sokner delvis til Sokna skole og delvis til Helgerud skole.
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6.5.1 Infrastruktur

Veg Godt opparbeida infrastruktur med gangveger, undergang osv. i området rundt
skolen.

Vann og avløp • Avløp til Monserud renseanlegg og vann fra Kilemoen vannverk,
forholdsvis grei kapasitet. Monserud vil etter hvert nå sin kapasitet, men
er under utbygging, ferdigstilles 2018. Kilemoen vannverk er også under
utbygging, f erdigstilles i 2018.

• Brannvannkapasitet er kun tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.

Skole Helgerud skole

• Barneskole 1. - 7. trinn
• Fulldelt
• Elevtall 2014/2015: 221
• Kapasitet: 300 elever

Barnehage • Heggen barnehage , kommunal, 60 plasser
• Heradsbygda barnehage, kommunal, 66 plasser

Gravplass Sokner delvis til Hønefoss og delvis til Veme.

6.5.2 Utbyggingspotensial

Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er
potensial for om lag 39 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 1 01 innbyggere.

I revidert arealdel er det foreslått til sammen 1 20 daa for ny boligbebyggelse , da er
medregnet Sørflaten (Vågård). Foreslått nytt areal vil gi ca 2 40 nye boenheter
(beregnet 2 enheter/daa) og dette kan romme 624 nye innbyggere . I alt vil
potensialet fra 2007 - planen og revidert plan kunne gi ca 725 nye innbyggere.

6.5.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn

Heradsbygda er et lokalsamfunn av nyere dato. Det meste av boligbebyggelsen er
etablert etter 1970, som en satellittutbygging til Hønefoss by. Noe av hensikten var å
spare verdifulle jordarealer . Boligbebyggelsen er konsentrert, og ligger på mer
uproduktiv mark. Ved forrige kommuneplanrevisjon var det ikke ønskelig med flere
boliger i Heradsbygda, med unntak av det som allerede fant es av utbyggingsklare
tomter.

Heradsbygda er omgitt av arealer avsatt til LNF - områder og friområder i gjeldende
arealdel. Oppenåsen/Heggen er klassifisert som A - område i kartlegging av bynære
friluftsområder 2014. Oppenåsen ligger i nær tilknytning til bo ligområder i
Heradsbygda, og har et godt utbygd sti - og løypenett.

Friområdet utgjør også en buffer mot Vestsiden pukkverk. Støyutredninger viser at
områdene øverst i Bålerudmarka kan være utsatt for støy fra pukkverket under visse
forhold. Friområde og buffer mot pukkverk bør opprettholdes.
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6.6 HAUGSBYGD OG ÅSA

Grunnkretser Folketall 2015

Viul 316

Hval 443

Åsbygda 541

Nedre Haug 342

Øvre Haug 2325

Vegård 557

Totalt 4524

Ca 15 % av Ringerikes befolkning
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6.6.1 Infrastruktur

Veg • Eksisterende:
- Utvida skulder langs Fv163.
- Sentrum, forbi skolen i retning Vang.
- Mot Klekken Hotell og Færdenmarka.

• Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
- Fv241 Hadelandsveien
- Fv166 Viul/Knestang
- Fv169 Hvalssletta/Hvalsveien
- Ringkollveien
- Enkelte "snarveier" som er farlige er i bruk:

snarvei fra Hamna/Hemskogen – over Hadelandsveien – til
Linnerudveien/Færdenmarka.

Vann og avløp • Avløp til Monserud renseanlegg og vann fra Kilemoen vannverk,
forholdsvis grei kapasitet. Monserud vil etter hvert nå sin kapasitet, men
er under utbygging, ferdigstilles 2018. Kilemoen vannverk er også under
utbygging, f erdigstilles i 2018.

• Brannvannkapasitet er kun tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.
Kapasiteten må sjekkes ut i hvert enkelt tilfelle siden det er varierende
trykk og kapasitet.

Skole Vang skole

• Barneskole 1. - 7 . trinn.
• Fulldelt
• Elevtall 2014/2015: 293
• Kapasitet: 340 elever.

Haugsbygd ungdomsskole

• Ungdomsskole 8. - 10. trinn.
• Fulldelt
• Elevtall 2014/2015: 217
• Kapasitet: 240 elever.

Vegård skolekrets sokner fra høsten 2015 til Vang skole og Haugsbygd
ungdomsskole. Dette er inntil ny barneskole på Benterud står klar.

Barnehage • Almgrenda barnehage, privat, 38 plasser
• Haug barnehage, kommunal , 55 plasser
• Nedre Auren gårdsbarnehage, pr ivat, 40 plasser
• Skogstjernen familiebarnehage, privat, 8 plasser
• Smeden barnehage: p rivat , 62 plasser
• Viul familiebarnehage, privat, 4 plasser
• Åsatua naturbarnehage, privat, 27 plasser

6.6.2 Utbyggingspotensial

Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kom muneplan fra 2007, viser at det er
potensial for om lag 81 ytterligere enheter i området. Med utgangspunkt i 2,6
personer per enhet kan dette romme 21 1 innbyggere.
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I revidert arealdel er det foreslått til sammen 233 daa for ny boligbebyggelse ( inkl.
Åsa). Foreslått nytt areal vil gi ca . 932 nye boenheter (beregnet 4 enheter/daa) og
dette kan romme 2424 nye innbyggere. I alt vil potensialet fra 2007 - planen og
revidert plan kunne gi ca . 2630 nye innbyggere.

6.6.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn

Ha ugsbygd er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentrum, boligfelt av eldre og
nyere dato og et aktivt jordbruk. I Åsa ønskes det satsing på lokalsamfunnet med nye
muligheter for utvikling. Boligbebyggelsen ligger på mer uproduktiv mark, og har opp
gjennom åra skåna de mer produktive områdene slik at jordbruket kan driftes
rasjonelt. Kulturlandskapet er verdifullt å ta vare på, både av hensyn til jordbruk og
stedets identitet og tilhørighet. Av andre arealressurser nevnes skogområder,
friluftsområder, Marka og pilegrimsleden.

En vesentlig del av Haugsbygd og Åsa er i jordfaglig vurdering definert som viktig og
svært viktige landbruksområder (A - og B - områder). I Åsa er i tillegg st r andarealen e
langs Steinsfjorden viktig . I A - områder skal landbrukshensynet veies tungt, og gå
foran andre viktige samfunnsinteresser. I B - områder bør landbrukshensynene ha en
stor rolle, og det skal foreligge tungtveiende årsaker for endra arealbruk.
Jordvernhensyne t har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det
er nå en nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal.
Jordarealene er først og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men
også at de utgjør en del av kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.

Flere av innspillene til revisjon av kommuneplanen berører viktige jordbruksareale r
og verdifullt kulturlandskap. Noen er også uten sammenheng med etablerte boligfelt i
eksisterende kommuneplan. Slik utb ygging vil være i strid med overordnede
målsettinger , og vil redusere områdets kvaliteter som kultur - og jordbrukslandskap. I
tillegg vil det kunne skape konflikt mellom drift og boligbebyggelse. Utbygging uten
sammenheng med etablerte boligfelt vil gi et lite hensiktsmessig utbyggingsmønster,
der man har dårligere utgangspunkt for samlede løsninger av infrastruktur, skoleveg,
tekniske anlegg og andre offentlige tjenester. Med bakgrunn i dette anbefales det
ikke å åpne for omdisponering til boligformål i sl ike områder.

I områder hvor det kan bli aktuelt å etablere nye boligområder, må
sammenhengende grøntdrag med turstier sikres i kommuneplanen og
reguleringsplaner.

Ved forrige kommuneplanrevisjon var det ikke ønskeli g med flere boliger i
Haugsbygd. I peri oden fra 2007 - 201 5 er det utarbeid et flere reguleringsplaner for
boligutbygging i Haugsbygd. Flere utbyggingsprosjekter er også gjennomført.
Loeskollen kan nevnes som et eksempel på en vellykka etablering med et
leilighetskompleks nær sentrum. Det å kunne tilby varierte boligtyper i samme
område gjør at innbyggere kan flytte innenfor samme område i ulike livsfaser. Dette
kan igjen bidra til å frigjøre eneboligtomter .
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6.7 HØNEFOSS

Ca 50 % av Ringerikes befolkning

Grunnkretser Folketall
2015

Sydsiden 1 534

Sydsiden 2 332

Sydsiden 3 546

Nordsiden 1 517

Nordsiden 2 724

Vesterntangen 641

Hengsle 272

Ullerål 1 688

Ullerål 2 997

Ullerål 3 817

Ullerål 4 1388

Vågård 368

Vestern 530

Nedre Eikli 753

Øvre Eikli 1170

Arnegård 514

Norderhov 1167

Høyby 574

Veien 1 838

Veien 2 97

Follum 834

Ve 496

Totalt 14 797
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6.7.1 Infrastruktur

Veg • Generelt er det er et godt utbygd gang - og sykkelvegnett i Hønefoss.
Sykkelvegnettet i Hønefoss ble kartlagt i 2013 i regi av Statens vegvesen.
Det ble blant annet konkludert med følgende:
- Behov for vedlikehold langs hele hovedsykkelvegnettet.
- Mangelfull skilting for syklister.
- Behov for nye lenker (bruer) for myke trafikanter over elva.
- Manglende tilbud for syklister gjennom sentrum.
- Mange gode lenker ut av sentrum.

• I noen områder har elever rett på skyss pga. særlig farlig eller vanskelig
skoleveg. Dette gjelder:
- Henshellinga/Risesletta – Hønengata
- Plassveien/Ruaveien
- E16 fra slutt på gangvei ved Nærstad retning Eggemoen.

Vann og avløp • Avløp til Monserud renseanlegg og vann fra Kilemoen vannverk,
forholdsvis grei kapasitet. Monserud vil etter hvert nå sin kapasitet, men
er under utbygging, ferdigstilles 2018. Kilemoen vannverk er også under
utbygging, f erdigstilles i 2018.

• Brannvann kapasitet er tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s, og
næringsbygg 50 l/s. Merk; det er ikke alle steder disse kravene er
tilfredsstillende, i og med det fra gammelt var krav til 11 l/s.
Kapasiteten må sjekkes ut i hvert enkelt tilfelle siden det er varierende
trykk og kapasitet .

Skole r Ullerål skole

• Barneskole 1. - 7. trinn
• Fulldelt
• Elevtall 2014/2015: 306
• Kapasitet: 350 elever
• Vedtatt utbygd til 600 elever

Hov ungdomsskole

• Ungdomsskole 8. - 10. trinn
• Fulldelt
• Elevtall 2014/2015: 243
• Kapasitet: 250

Hønefoss skole

• Barneskole 1. - 7. trinn
• Fulldelt
• Elevtall 2014/2015: 225
• Kapasitet: 280
• Vedtatt nedlagt når Ullerål skole er bygd ut til kapasitet 600 elever

Eikli skole
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• Barneskole 1. - 7. trinn
• Fulldelt
• Elevtall 2014/2015: 192
• Kapasitet: 225
• Vedtatt nedlagt når ny barneskole på Benterud står klar

Veien skole

• Barneskole 1. - 7. trinn
• Fulldelt
• Elevtall 2014/2015: 2 14
• Kapasitet: 225

Veienmarka ungdomsskole

• Ungdomsskole 8. - 10. trinn
• Fulldelt
• Elevtall 2014/2015: 252
• Kapasitet: 300

Kirkeskolen

• Barneskole 1. - 7. trinn
• Fådelt
• Elevtall 2014/2015: 90
• Kapasitet: 100
• Vedtatt nedlagt når ny barneskole på Benterud står klar

Barnehage r • Almemoen FU S barnehage: privat, 96 plasser
• Blåbærskogen barnehage: privat, 85 plasser
• Dalsbråten barnehage, privat, 54 plasser
• Eikli barnehage, kommunal, 99 plasser
• Espira Hovsmarka, privat, 84 plasser
• Espira Trygstad, privat, 67 plasser
• Hov barnehage, privat, 80 plasser
• Hvervenmoen barnehage, kommunal, 68 plasser
• Hønefoss barnehage, kommunal, 129 plasser
• Tolpinrud barnehage, privat, 101 plasser
• Ullerål barnehage, kommunal, 36 plasser
• Veien barnehage, kommunal, 51 plasser
• Vesleveien familiebar nehage, privat, 10 plasser

6.7.2 Utbyggingspotensial

Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er
potensial for om lag 21 44 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 5574 innbyggere.

I revidert arealdel er det foreslått til sammen 1 46 daa for ny boligbebyggelse ( ekskl.
Krakstadmarka) . Foreslått nytt areal vil gi minimum 300 nye boenheter (beregnet 4
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enheter/daa) og dette kan romme 3120 nye innbyggere, i alt vil dette kunne gi ca .
8694 nye innbyggere.

D et er kartlagt et betydelig fortettingspotensial i Hønefoss by (Rambøll 2011). Her er
benyttet utnyttelsesgrad på mellom 20% og 50% og bygningshøyder fra to til fire
etasjer med inntrukket femteetasje. Anslagene tilsier at det kan realiseres rundt 6300
boliger og 3 21000m2 næringsareal i Hønefoss. Potensialet for Hvervenmoen og
Krakstadmarka er ikke medtatt. Anslaget om 6300 bol iger i Hønefoss kan gi i
overkant av 16 000 innbyggere.

6.7.3 Utbyggingsmønster – verdier og hensyn

Hønefoss er en handelsby og
regionsenter. Byen er relativt
langstrakt, og strekker seg ca
4 km fra Øvre Hønengata til
Hvervenmoen . Sentrum
defineres ofte som "mellom
bruene".

Om lag halvparten av
Ringerikes innbyggere bor i
Hønefoss - området.
Hovedtyngden av boliger er
lokalisert i og rundt sentrum
(se illustrasjon).

Gjeldende kommuneplan har
et potensial på over 2000 nye
enheter i Hønefoss. Det er
blant annet planlagt en ny
bydel – Krakstadmarka – med
ca 800 enheter. I tillegg
kommer evt. to nye
boligområder som Kommunal -
og
m oderniseringsdepartementet
har innsigelse til pga . jordvern.

D et er kartlagt et betydelig
for tettingspotensial i Hønefoss
by (Rambøll 2011), her
opereres det med et
boligpotensiale på rundt 6300
boliger, som kan gi 16 000
innbyggere.

Illustrasjon utarbeida av Asplan viak

De største arbeidsplass - konsentrasjone ne i Ringerike er Hønefoss sentrum, Eikli,
Hvervenkastet, Hvervenmoen og Hensmoen.
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Det har over lang tid vært et mål å satse på Hønefoss by. I ny samfunnsdel er det et
mål at Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad.

Rundt Hønefoss by er det også verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og
dyrkbar jord. En del områder rundt byen er i jordfaglig vurdering definert som svært
viktige landbruksområder (A - område) . Det vil si at landbrukshensynet skal veies
tungt, og gå foran andre viktige samfunnsinteresser.

Jordver nhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det
er nå en nasjonal målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal.
Jordarealene er først og fremst verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men
de utgjør også en del av kulturlandskapet og huser en rekke kulturminner.

Av andre arealressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, s kogområder og
masseforekomster.

F remtidig trase for avlastningsveg gjennom Hønefoss er i arealdelen f ra 2007 avsatt
som alt. V2 , men er tatt ut i høringsforslaget. Igangsatt områderegulering for
Hønefoss vil omfatte analyser og vurderinger av kommunikasjonssystemene i byen.
Dersom ikke annet blir vedtatt gjelder ny plan foran gammel plan. En v edtatt
områderegulering vil dermed gjelde foran kommuneplanens arealdel . Gammel
reguleringsplan vil fortsatt gjelde så langt det ikke er motstrid til kommuneplanen, jf.
pbl. § 1 - 5.
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§ 0 Fellesbestemmelser uavhengig av formål

Kapittel 0 gjelder for alle områder i kommuneplanen uavhengig av arealformål , med mindre
annet er særskilt bestemt i bestemmelsene for de enkelte arealformål.

§ 0.1 Forholdet mellom k ommuneplan og kommunedelplaner
Kommunedelplaner (juridisk bindende arealplaner) v edtatt før kommuneplanens arealdel ,
dato . . gjelder. Ved motstrid gjelder arealbruk i sist vedtatte plan.

Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer skal i tillegg supplere gjeldende
kommunedelplaner der disse ikke selv angir forhold som er vedt att i kommuneplanen

§ 0. 2 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner
Vedtatte reguleringsplaner viser mer detaljert arealbruk enn kommuneplanen, og skal fortsatt
gjelde i den grad de ikke er i strid med overordna prinsipper i kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplaner skal utfylle hverandre. Ved
motstrid mellom kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner vedtatt før arealdelen skal
følgende gjelde:

Plankart og arealformål: Der det er motstrid mellom arealbruken s kal arealdelen
gjelde foran reguleringsplanen. Der det kun er motstrid mellom detaljeringen i
arealbruken, skal detaljeringen i reguleringsplanen gjelde. Der nye/uferdige
bygning er er tegnet inn på plankartet i eldre reguleringsplaner, er ikke plasseringen
bindende, med unntak av verneverdig bebyggelse. Tomtegrenser!
Bestemmelser: Bestemmelser til arealdelen utfyller bestemmelsene i eldre
reguleringsplaner. Bestemmelser til arealdelen gjelder foran bestemmelsene til eldre
reguleringsplaner ved motstrid, un ntatt bestemmelser om utnyttelse og maksimal
tillatt høyde der de er angitt på følgende måte:

o Utnyttelse angitt på samme måte som i TEK10 § 5 - 1 og tillater høyere
utnyttelse.

o Maksimal tillatt byggehøyde angitt på samme måte som i TEK10 § 6.2 og
som tillater høyere bebyggelse.

Bebyggelsesplaner med juridisk virkning ble innført med pbl. av 1985 med ikrafttredelsesdato
01.07.1986. I reguleringsplaner vedtatt før denne datoen hvor det er krav om bebyggelsesplan
vil det i dag kun kreves vanlig situas jonsplan. I reguleringsplaner vedtatt etter 01.07.1986
med krav om bebyggelsesplan vil det i dag kreves detaljregulering jf. pbl. § 12 - 3.

Der det i eldre reguleringsplaner står noe sånt som « bygningsrådet kan, i tilfeller hvor særlig e
grunner taler for de t , tillate unntak fra bestemmelsene » , kreves det likevel dispensasjon etter
pbl. kapittel 19.
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Der det i eldre reguleringsplaner står « enebolig » eller « våningshus » menes det både en bolig
med en boenhet og en bygning m ed en hovedleilighet og en eller to mindre leiligheter på hver
inntil 25 m2 bruksareal, eller mindre leilighet på inntil 50 m2 bruksareal.

§ 0.3 Utbyggingsavtaler (pbl. § 11 - 9 pkt 2)
For å avklare forhold i forbindelse med utbygging, kan kommunen inngå utbyggingsavtale
med utby ggere. Utbyggingsavtale kan inneholde avtale om grunnerverv og opparbeiding av
teknisk infrastruktur og grønnstruktur, rekkefølge på utbygging , kvalitet på tiltak, boligsosiale
forhold, fordeling av kostnader, refusjon, gjennomføring eller andre forhold in nenfor rammen
av pbl. § 17 - 3. Behov for utbyggingsavtale vurderes i reguleringsplanprosessen.

§ 0.4 Vassdrag og 100 - metersbeltet fra vassdrag med helårs vannføring
I LNFR - områder er det i vassdrag og i 100 - metersbeltet fra vassdrag forbudt å iverksette nye
bygge - og anleggstiltak iht. til pbl. §§ :

- 20 - 1 Tiltak som krever søknad og tillatelse
- 20 - 5 Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse
- 30 - 1 D riftsbygninger i landbruket
- 30 - 5 M idlertidige bygninger, konstruksjoner el ler anlegg

J f. pbl. § 11 - 11 pkt. 5. V iser for øvrig til § 5 (LNF R - områder) .

I områder avsatt til bebyggelse og anlegg i vassdrag og i 100 - metersbeltet fra vassdrag
tillates ikke utbygging etter overnevnte paragrafer, med mindre de inngår i reguleringsplan jf.
pbl. § 11 - 9 pkt 1.

Oppføring av ny bebyggelse tillates ikke. Det tillates heller ikke fradeling til slike formål.
Forbudet gjelder også bygge - og anleggstiltak .

Forbudet gjelder ikke drift og vedlikehold på offentlig veg - og ledningsnett, samt mindre
trafikksikkerhetstiltak.

a) I 100 - metersbeltet innenfor nedslagsfeltet for vannkilden i Væleren er det i tillegg
forbudt å iverksette vegutbygging, masseuttak og pla nering selv om dette måtte være
ledd i landbruksnæring.

b) Dersom det gis dispensasjon for å utvide boliger i 100 - metersbeltet , skal total
bygningsmasse på tomten etter utvidelsen ikke bli større enn 150 m2 T - BYA (inkl.
garasje og uthus). Det kan ikke tillates mer enn ett frittliggende uthus og det skal ikke
ha mer enn en etasje eller være på mer enn 20 m2 T - BYA og tilsvarende for kun en
garasje på mer enn 50 m2. En forutsetning for dispensasjon er at tiltak ene ikke er til
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ulempe for landskaps - , natur - eller friluftsverdier. Det tillates ikke bileilighet el.lign. i
tillegg til hovedleilighet på boligeiendom , kun en boenhet .

c) Dersom det gis dispensasjon for å utvide hytter i 100 - metersbeltet , skal total
hyttest ørrelse etter utvidelsen ikke blir større enn 50 m2 BRA , og tilsvarende
vedrørende uthus på inntil 10 m2 BRA der tiltakene ikke vil være til ulempe for
landskaps - , natur - eller friluftsverdier. Uthus og lignende er ikke unntatt fra kravet om
saksbehandling.

d) Gjenoppføring av erstatningsbygg etter brann, ulykke eller naturskade i 100 -
metersbeltet vil kunne være tiltak som har gode begrunnelser ved søknad om
dispensasjon. Det samme gjelder for ombygging av eksisterende bygg for å sikre at
byggets funksjonalitet ivaretas. Ved oppføring av eventuelt erstatningsbygg kan det
være relevant å åpne for at tidligere lovlig utnyttelse legges til grunn, selv om dette
kan overstige grense i generell retningslinje for dispensasjon i 100 - metersbeltete.

e) Utvide lse av bolig, hytte eller gjenoppføring av erstatningsbygg i 100 - metersbeltet vil
kreve dispensasjon både fra § 0.4 (100 - metersbeltet) og § 5 (LNFR - områder).

f) I husklynger med overvekt av boliger kan det vurderes å gi tillatelse til bruksendring
fra hytte til bolig, dersom de generelle rekkefølgekravene i § 1.0. 3 tilfredsstilles.

g) Bestemmelsene ovenfor omfatter alle vassdrag i kommunen, også vernede vassdrag.
Følgende vassdrag i Ringerike kommune er vernet : Marka - vassdragene, Tyrifjorden,
Holleia , Sogna, Vassfaret inkl. Urula og Tørrsjøelva.

§ 0.5 Kulturminner
Dersom det framkommer automatisk fredete kulturminner i forbindelse med anleggsarbeid
eller annen virksomhet i planområdet, må arbeidet straks stanses og fylkeskommunen
varsles, jf. kulturminneloven § 8.2.
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§ 1. Bebyggelse og anlegg

§ 1.0 Fellesbestemmelser

§ 1.0.1 Plankrav
I områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan til tak nevnt i følgende §§ i pbl. , eller fradeling
til slike tiltak, ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan:

- 20 - 1 a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning,
konstruksjon eller anlegg

- 20 - 1 b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a
- 20 - 1 c) f asadeendring
- 20 - 1 d) bruksendring eller vesentlig reparasjon av til tiltak som nevnt i bokstav a
- 20 - 1 g) oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen

ombygging som medfører fravikelse av bolig
- 20 - 1 h) oppføring av innhegning mot veg
- 20 - 1 i) plassering av skilt - og reklameinnretninger
- 20 - 1 k) vesentlig terrenginngrep
- 20 - 1 l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass
- 20 - 1 m) opprettelse av ny grunneiendom
- 20 - 5 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt
- 30 - 1 Driftsbygninger i landbru ket
- Følgende tiltak kan unntas fra plankravet, dersom dette ikke vil vanskeliggjøre

utarbeidelse eller gjennomføring av reguleringsplan:
- Mindre tilbygg, påbygg eller ombygging av eksisterende bebyggelse.
- Utvidelse av eksisterende hytter og med ett frittliggende uthus.
- Installasjoner og bygninger som er del av kommunaltekniske anlegg.

- Ved alle planforslag og søknader om byggetiltak skal det foreligge en kartskisse og
en beskrivelse av renovasjonsløsningen. Planforslag og søknader om boligbygging på
> 20 boenheter og boligtetthet > 3 boliger/daa bør ha en renovasjonsløsning basert på
undergrunnsoppsamling. Renovasjonsløsningen skal være iht. gjeldende forskrift.
Reguleringsplan bør ha bestemmelser om teknisk løsning for renovasjon, samt avsette
areale r til oppsamlingsplass og adkomstvei for renovasjonsbilen.

Pbl. § 11 - 9 pkt. 1

- Krav om gang - og sykkelveg i forbindelse med bygge - og anleggsti ltak
Pbl § 11 - 9 p kt 3 og 4

- For tiltak som etter bestemmelsene kan unntas fra plankravet er det ikke nødvendig
med dispensasjon , men kommunen kan velge å la være å gjøre unntak . Avgjørelsen er
ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages.

- Utnytting av området må vurderes i hvert tilfelle ut fra strøkets karakter.
- Dr iftsbygninger i landbruket ligger som regel ikke i områder avsatt til bebyggelse og

anl egg, og omfattes derm ed som regel ikke av plankravet.
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- Mindre tiltak som omfattes av pbl . § 20 - 5 og byggesaksforskriften kap. 4 (tiltak som
ikke krever søknad og tillatelse) omfattes ikke av plankravet.

- Følgende tiltak nevnt i pbl . § 20 - 1 er ikke omfattet av plankravet:
o § 20 - 1 e) r iving av tiltak som nevnt i bokstav a )
o § 20 - 1 f) o ppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
o § 20 - 1 j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

§1.0.2 Lekeareal
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i områder avsatt til boligbebyggelse, skal det reguleres
felles lekeplasser.

I boligområder skal minimum 25m2 pr bolig reguleres til lekeplasser . Annet felles
uteoppholdsareal kommer i tillegg.
Lekeplassen e skal være av tre ulike typer: sandlekeplasser 2 - 6 år, n ærlekeplasser 5 - 13 år og
s trøkslekeplasser 10 år og oppover.

Lekeplassene skal skjermes mot biltrafikk , og være støyskjermet iht. T - 1442 .

I plan - og byggesaksbehandling av boligområder skal konsekvenser og barns interesser i
forhold til lekearealer vurderes.

Pbl. § 11 - 9 pkt.5

- Sandlekeplasser bør plasseres nær boligenes inngang med en avstand på mindre enn
50 m. Området må tilpasses aldersgruppen og inn e holde sitteplasser for voksne.

- Nærlekeplasser bør ikke ligge mer enn 150 m fra boligene, og arealet bør være minst
500 m2.

- Strøkslekeplasser egner seg i større boligområder eller som felles plass for områder
som ligger nær hverandre. Avstand til boligene bør ikke være mer enn 500 m, og
arealet i store boligområder bør være minst 5000 m2. Strøkslekeplasser må skjermes
mot naboer for å unngå konflikter.

Ved fortetting og ved innpassing av nye boliger i s entrumsområder kan det dispenseres fra
dette kravet.

Ved dispensasjon fra bestemmelsene om lekearealer i reguleringsplaner skal det spesielt
legges vekt på: Krav til fysisk utforming av lekemiljø i Rikspolitiske retningslinjer for barn og
planlegging. Plas sering, innhold, areal og utforming av lekeplassene tilpasses antall og type
boliger, områdets beliggenhet i forhold til sentrumsnærhet, større friarealer og grøntområder.

§ 1.0. 3 Utbyggingsrekkefølge
I områder avsatt til boligbebyggelse kan utbygging ikk e finne sted før følgende forhold er
sikret i henhold til enhver tid s gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer:

- Tekniske anlegg : veg, vann - og avløpsanlegg, brannvann, strømframføring ,
renovasjon
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- Trafikksikker atkomst for gående, syklende og kjørende
- Skolekapasitet og trafikksikker skolevei
- Lekeareal
- Samfunnssikkerhet, herunder; flomfare, skredfare, radon, forurensning i grunn
- Natur og kultur
- Grunnvann
- Universell utforming

ASK
Før utbygging av framtidige boligområder på Ask kan tillates utbygd må det:

a) Etableres ny avkjøringsvei (samlevei) fra nye boligområder vest for rv 35. Denne
tilknyttes fv 173 Sandakerveien

b) Krysset Sandakerveien rv 35 forbedres
c) Utkjøring fra Aklangveien ti l rv 35 stenges. Ved regulering av samlevei for nye

boligområder søkes det å stenge utkjøringer til rv 35. Ny adkomst blir via
Sandakerveien og nevnte samlevei.

Pbl. § 11 - 9 pkt. 4

§ 1.0. 4 Støy
Anbefalte støygrenser i tabell 3 i ” Veileder til retningslinje for behandling av støy i
arealplanleggingen T - 1442” skal følges ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse.

I områder avsatt til sentrum sformål , og spesielt ved kollektivknutepunkter, kan det vurderes å
tillate avvik fra støygrensene under forutsetning av at følgende målsettinger legges til grunn:
Alle boenheter skal ha en stille side. En høyest mulig andel – og mer enn 50 % - av
oppholdsrommene inklu dert minst ett soverom skal vende mot stille side. Alle boenheter skal
ha tilgang til både private utearealer og felles uteareal som tilfredsstiller grenseverdiene i
retningslinjen T - 1442 .

Inntil gule og røde støysoner er kartlagt i Ringerike kommune, sti lles det krav om
støydokumentasjon ved søknad om ny støyfølsom arealbruk i områder som er utsatt for støy
fra veitrafikk, jernbane eller andre støykilder. Det stilles også krav om støydokumentasjon
ved planlegging av ny støyende virksomhet.

§ 1.0. 5 Estet ikk
I reguleringsplaner og byggesaker skal det inngå en redegjørelse for og vurdering av tiltakets
estetiske sider, både i forhold til seg selv, omgivelsene og fjernvirkning. I hver
reguleringsplan skal det vurderes hvordan bebyggelse og anlegg virker inn på
landskapskarakteren dvs. fjern - og nærvirkning, silhuett, landskapsform, sol/skygge,
helningsgrad og helningsretning. Det skal også tas hensyn til grønnstruktur og korridorer,
skiløyper og turstier.
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§ 1.1 Boligbebyggelse

§ 1.1.1 Plankrav
I områder avsatt til boligbebyggelse , kan tiltak nevnt i pbl. §§ 20 - 1 a, b, c, d, g, h, i, k, l, m ,
20 - 5 og 30 - 1 ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan.

Følgende tiltak kan unntas fra plankravet, dersom dette ikke vil vanskeliggjøre utarbeidelse
eller gje nnomføring av reguleringsplan for boligbebyggelse :

- Tilbygg, påbygg, ombygging eller oppføring av garasje/uthus for eksisterende
boligbebyggelse.

- Mindre tilbygg, påbygg eller ombygging av eksisterende boligbebyggelse.
- Oppføring av én b oenhet og evt. tillegg av bileilighet på inntil 65 m2 BRA eller én 2 -

mannsbolig på eksisterende boligeiendommer, og fradeling av tomt for det samme,
dersom dette ikke er i strid med vedtatt arealbruk eller pågående reguleringsplan.
Boligene må tilfreds s tille kravene i § 1.0.2 og § 1. 0 .3.

- Installasjoner og bygninger som er del av kommunaltekniske anlegg.

Pbl. § 11 - 9 pkt. 1
- For tiltak som etter bestemmelsene kan unntas fra plankravet er det ikke nødvendig

med dispensasjon. Kommunen kan velge å la være å gjøre unntak. Avgjørelsen er ikke
et enkeltvedtak og kan ikke påklages

- Med eksisterende boligbebyggelse menes eiendom bebygd med bolig/ - er.
- Uthus defineres som en bygning uten oppholdsrom, med plass til lagring av utstyr for

bruk på den aktuelle eiendom . Toalett og badstu kan forekomme, men overnatting er
ikke tillatt.

- 2 - mannsbolig defineres som en bygning med inntil 2 boenheter.

§ 1.1.2 Krav ved bygging i områder for boligbebyggelse uten reguleringsplan, samt
for boligeiendommer i eldre reguleringsplaner med mangelfulle/upresise
bestemmelser (jf. pbl. § 20 - 4, 2. ledd, bokstav b)
I områder avsatt til boligbebyggelse skal nye byggetiltak tilfredsstille kravene i pkt. 1 - 5
ne denfor, inntil det foreligger reguleringsplan for området. Disse kra vene gjelder også som
en presisering for boligeiendommer som er regulert i eldre reguleringsplaner med
mangelfulle/upresise reguleringsbestemmelser. Dette gjelder bl.a. for reguleringsplan nr. 7, 8,
9, 9 - 03, 9 - 04, 10, 11, 15, 17 - 02 , 18, 18 - 01, 18 - 02, 19, 3 1, 36 - 02 , 38, 41, 44, 53, 77 , 89 - 02 ,
102, 111, 130 - 02 , 144, 183, 198,

1. Boligeiendom kan være bebygd med en hovedleilighet, samt en bileilighet på inntil
65 m2 BRA eller én 2 - mannsbolig . Ikke tre eller flere boenheter.

2. Boligtomter kan bebygges med en utnyttingsgrad på inntil 25 % BYA.
3. Bygningens hovedmøneretning skal være langs med bygningens lengderetning.
4. De generelle bestemmelsene i § 1.0.3 vedrørende utbyggingsrekkefølge gjelder.
5. Område avsatt til boligbebyggelse må være minst 700 m2 for en tomt me d en boenhet

og minst 900 m2 for en tomt med to boenheter.

Disse bestemmelsene er ikke til hinder for at kommunen kan kreve at det utarbeides ny
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reguleringsplan for et område før utbygging og deling av eiendom kan tillates.

I boligområde r i Åsa skal det være åpen villabebyggelse. Boligtomter kan bebygges med en
utnyttingsgrad på inntil 10 % BYA.

Utnytting av området må vurderes i hvert tilfelle ut fra strøkets karakter. Ved regulering av
sentrumsnære områder kan det legges til grunn en hø yere utnyttingsgrad. Ved fortetting i
eksisterende bebyggelse skal behovet for leke - og oppholdsarealer vurderes og vektlegges.

Der det i reguleringsbestemmelsen er angitt at boliger kan oppføres i 1½ etasje, menes
bygninger med en hovedetasje og innredet rom under bygningens skråtak. Knevegg i
fasadelivet tillates ikke.

Der det i reguleringsplaner er angitt grunnflate, skal det med grunnflate forstås bebygd areal.

Uten relevant avtale med kommunen tillates ikke bygninger plassert nærmere offentlig
lednin g (vann - , avløp - , overvannsledning og lign.) enn 4 m «målt vannrett».

Der det i eldre reguleringsplaner er angitt en byggegrense mot nabogrense på noe annet enn
hva dagens pbl. med forskrifter sier, så gjelder dagens byggeregler med pbl. og dens
forskrifter foran reguleringsbestemmelsen , med mindre dette strider vesentlig imot
reguleringsplanen sin hensikt.

§ 1.2 Fritidsbebyggelse

§ 1.2.1 Plankrav
I områder avsatt til fritidsbebyggelse, kan tiltak som nevnt i p bl. §§ 20 - 1 a, b, c, d, g, h, i, k, l,
m , 20 - 5 og 30 - 1 ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan.

Følgende tiltak kan unntas fra plankravet, dersom dette ikke vil vanskeliggjøre utarbeidelse
eller gjennomf øring av reguleringsplan i område for fritidsbebyggelse :

- Tilbygg, påbygg, ombygging eller oppføring av ett uthus for eksisterende
fritidsbebyggelse .

P bl. § 11 - 9 pkt. 1
- For tiltak som etter bestemmelsene kan unntas fra plankravet er det ikke nødvendig

med dispensasjon. Kommunen kan velge å la være å gjøre unntak. Avgjørelsen er ikke
et enkeltvedtak og kan ikke påklages .

- Med eksisterende fritidsbebyggelse menes eiendom bebygd med fritidsbebyggelse.
- Uthus defineres som en bygning uten oppholdsrom, med plass til lagring av utstyr for

bruk på den aktuelle eiendom. Toalett og badstu kan forekomme, men overnatting er
ikke tillatt.

§ 1.2.2 Størrelse på fritidsbebyggelse
Størrelse på fritidsbebyggelse/hy tte skal ikke overstige 120 m2 BRA . I tillegg kan det
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o ppføres et t uthus i en etasje på inntil 20 m2 BRA .

Retningslinjer for plassering av hytter og veger innenfor områdene avsatt til fritidsbebyggelse:

a) Ved plassering og opprusting av bygninger og interne veger skal det tas hensyn til
terrengforhold slik at skjemmende skjæringer/fyllinger og store terrenginngrep
unngås. Hytter skal fortrinnsvis plasseres i grupper der det tas hensyn til hvordan
infrastruktur som strøm, avløps - / resip ientforhold og innlegging av vann kan løses.

b) Planlegging av avkjørslene skal skje samtidig med planlegging av hytteområdene.
Tillatelse til utbygging av hytteområdene vil ikke bli gitt før veg myndigheten har
godkjent avkjørslene og evt. gitt nødvendig utv idet avkjøringstillatelse. I
hytteområdene skal det planlegges felles parkering med 1,5 parkeringsplasser pr.
hytte. Plassering av parkeringsplasser og infrastruktur som veger skal vises i
reguleringsplan .

c) Uthus tillates ikke benyttet til overnatting og li gnende. Nye anneks tillates ikke bygd. I
de tilfellene det viser seg å eksistere anneks på bolig - og fritidseiendommer, kan det
bli en diskusjon om bruken av bygningen som anneks, med overnatting og lignende, er
tillatt. I de tilfellene eksisterende anneks aksepteres, vil arealet inngå i bolig -
/hyttearealet ved beregning av utnytting for eiendommen. Anneks ses på som en del av
hytta, og tillates ikke fradelt.

§ 1.2.3 Tilknytningsplikt til offentlig avløp
Tilknytningsplikt til offentlig avløp gjelder for fr itidsbebyggelse som har innlagt vann .

Kommunen må fatte vedtak o m tilknytning for fritidsboliger . Unntak fra tilknytningsplikten
vil kunne gjelde for fritidsbolig der det etter kommunens skjønn vil være forbundet med
uforholdsmessig stor kostnad eller der særlige hensyn tilsier det .

§ 1.2.4 Strømfremføring
Strømledninger skal legges som jordkabler innenfor byggeområdene.
Luftstrekk skal tilpasses landskap og naturmiljø, men bør i størst mulig grad unngås.
U tebelysning på den enkelte hytte skal være skje rmet (downlight/bevegelsesstyrt).

§ 1.3 Sentrumsformål
Arealbruk i områder avsatt til sentrumsformål skal bygge opp under Hønefoss sentrum som
kommune - og regionsenter. Arealbruken i områder avsatt til sentrumsformål i kommunens
tettsteder skal bygge opp under tettstedene som lokalsentre. Hovedtyngden av handels - ,
service - og kulturtilbud bør lokaliseres til områder avsatt til sentrumsformål . Det tillates ikke
etablering av kjøpesenter utenfor sentrums o mrådene.
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Ny bebyggelse nær sentre og knutepunkter/stasjoner på bane skal ha høy tetthet .

§ 1.4 Forretninger
Formålet omfatter arealer og bygninger for detaljhandel . Etablering av nye og utvidelse av
eksisterende forretninger krever reguleringsplan og sk al være vist i kommuneplanens arealdel.
Detaljhandel for dagligvarer med inntil 500 m2 BRA salgsareal kan etableres i områder for
boligbebyggelse med mindre dette strider vesentlig imot reguleringsplanen.

§ 1.5 Offentlig eller privat tjenesteyting
Formålet omfatter arealer og bygninger for forskjellige former for privat eller offentlig
tjenesteyting som eksempelvis barnehage, institusjon, kirke/annen trosutøvelse eller
administrasjon , kulturformidling, treningssentre, forsamlingslokaler,
undervisnin gsinstitusjoner, administrasjon (for eksempel kommunehus), sykehus, sykehjem,
helseinstitusjoner, konsulentvirksomhet med mer.

§ 1.6 Fritids - og turistformål
Campingplasser

For områder avsatt til reiseliv/camping i kommuneplanens arealdel kreves det utarbeiding av
reguleringsplan dersom virksomheten endres eller utvides i forhold til nåværende
kommuneplan.

For campingplasser godkjent i kommuneplanens arealdel som ikke er regulert i egne planer og
bestemmelser gjelder følgende:

- A vstandsbest emmelser for minimum 3 meter mellom enhetene på det aktuelle
området.

§ 1.7 Råstoffutvinning
Etablering av nye og utvidelse av eksisterende masseuttak krever reguleringsplan.

Utvidelse er ment som utvidelse av areal, ikke i dybde.

§ 1.8 N æringsvirksomhe t
Næringsvirksomhet omfatter industri - , håndverks - og lagervirksomhet og øvrig
næringsvirksomhet som ikke er angitt som eget formål.
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§ 1.9 Idrettsanlegg
Idrettsanlegg omfatter større anlegg som skibakker, golfbaner, stadioner og lignende.

§ 1.10 Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg
Dette omfatter kommunaltekniske anlegg, jf. p lan - og bygningsloven kapittel 18, som vann -
og avløpsanlegg, støyvoller, massedeponier, områder for andre større terrenginngrep som
vindkraftanlegg, små vannkraftverk o g lignende.

§ 1.11 Grav - og urnelund
Grav - og urnelunder vil være kirkegårder og offentlige gravplasser som går inn under lov om
kirkegårder. Det omfatter også gravplasser for trossamfunn utenom den norske kirke.

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrast ruktur

§ 2.1 Bane
Formålet omfatter tog, sporveistraséer og lignende. Også stasjons - og terminalbygg og
holdeplasser inngår.

§ 2.2 Lufthavn
Lufthavn omfatter flyplasser med landingsbaner, terminalbygg, hangarer med videre. Det
omfatter også helikopterlandingsplasser .

§ 2.3 P arkeringsanlegg
Parkeringsbehov skal bestemmes i reguleringsplan og i samsvar med den til enhver tids
gjeldende parkerings bestemmelser .
Parkeringsanlegg for sykkel skal i størst mulig grad plasseres slik at gangavstanden f ra
bebyggelsen til sykkelparkering er kortere enn avstand mellom bebyggelse og
parkeringsanlegg for bil.

§ 2.4 Kollektivtransport
I alle plansaker skal god framkommelighet for kollektivtransporten sikres på alle hovedveger ,
jf. plankartet .

§ 2.5 Gang - /sy kkel
Det skal legges til rette for sykkelparkering og gode gang - og sykkelforbindelser til
holdeplasser, offentlig tjenest etilbud (som skole og barnehage), sentrumsområder og stasjon .

I alle plansaker for n ye utbyggingsområder skal tilrettelegges med effektive
sykkelforbindelser til hovedsykkelveinettet der dette finnes eller er planlagt .
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I alle plansaker skal korte og trafikksikre gangforbindelser til viktige målpunkter, herunder
lokale tjenestetilbud, skole, barnehage og kollektivholdeplass, ivaretas .

§ 3. Grønnstruktur

§ 3.1 Grønnstruktur
Det tillates kun bygge - og anleggstiltak i friområder som bygger opp under formålet.
Søknad om tiltak ved elvekanten, som for eksempel brygger, må vurderes i samråd med
statlige myndigheter og organisasjoner som er berørt. Bestemmelsene i § 6.2 gjelder.

Pbl. § 11 - 10

I disse områdene bør det ikke tillates tiltak som ikke er hjemlet i eksisterende reguleringsplan,
utover tiltak som er ledd i tilrettelegging for friluftsliv eller tiltak som ikke forringer områdets
verdi som friluftsområde. Det bør ikke igangsettes regule ringsplaner med formål som
forringer områdets verdi som friluftsområde.

A - område: Hvis det likevel åpnes for tiltak/reguleringsformål som forringer områdets verdi
som friluftsområde bør alternativt område tilrettelegges. Tilrettelegging av alternativt omr åde
bør være gjennomført før verdien av A - området forringes.

B - område: Hvis det likevel åpnes for tiltak/reguleringsformål som forringer områdets verdi
som friluftsområde bør avbøtende tiltak vurderes. Friluftslivsverdien skal til enhver tid være
ivaretatt .

§ 4. Forsvaret
Forsvaret selv kan fatte vedtak om utbygging og virksomhet innenfor arealformålet

§ 5. Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift (LNFR)

§ 5.0 Fellesbestemmelser
Uthus tillates ikke benyttet til overnatting og lignende. Nye annek s tillates ikke bygd. I de
tilfellene det viser seg å eksistere anneks på bolig - og fritidseiendommer, kan det bli en
diskusjon om bruken av bygningen som anneks, med overnatting og lignende, er tillatt. I de
tilfellene eksisterende anneks aksepteres, vil arealet inngå i bolig - /hyttearealet ved beregning
av utnytting for eiendommen. Anneks ses på som en del av hytta, og tillates ikke fradelt.

I LNFR - områdene er det kun tillatt å gjenno m føre bygge - og anleggstiltak som er ledd i
stedbunden næring, dog tillates ikke landbrukstiltak som driftsbygninger, m asseuttak og
driftsveier i byggeforbudssonen langs vassdrag i alle LNF R - o m rådene, jf . § 0.4

Oppføring av ny bolig - eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også
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utvidelse av slik bebyggelse, bruksendring, sa m t fradeling til slikt for m ål.

I LNF R - o m råder tillates etablering av m i ndre kraft - /telefonledninger for boliger og
stedbunden næring, ko mm unikasjons m aster og tiltak i forbindelse m ed
ko mm unaltekniske anlegg.

Utslippstillatelse for avløpsanlegg til godkjent bolig / hytte krever ikke dispensasjon .

a) Dersom det gis dispensasjon til å bygge i LNFR - områder for å utvide bebyggelse på
boligeiendommer , forutsettes det at kommuneplanens generelle bestemmelser om
utbyggingsrekkefølge i § 1.0. 3 følges . Videre skal total bygningsmasse (inkludert bl.a.
garasje og uthus) etter utvidelsen ikke bli større enn 200 m2 T - BYA, og samlet
utnyttingsgrad på boligeiendommen skal ikke overstige 15 % BYA. Det kan tillates en
bi leilighet på inntil 65 m2 BRA pr. boligeiendom i tillegg til hovedleiligheten. Det kan
tilsvarende ikke tillates mer enn ett frittliggende uthus på inntil 20 m2 T - BYA og en
garasje på inntil 70 m2 T - BYA. Forutsetningen er dessuten at tiltakene ikke er til
ulempe for landskaps - , natur - eller friluftsverdier. Innredning av leilighet i frittstående
garasje, uthus eller lignende tillates ikke.

b) Dersom det gis dispensasjon for å utvide hytter, skal samlet størrel se ikke bli større
enn totalt 12 0 m2 T - BRA . Maksimal størrelse for et frittliggende uthus er på inntil 20
m2 T - BRA . Forutsetningen er at tiltakene ikke vil være til ulempe for landskaps - ,
natur - og friluftsverdier.

c) Innenfor nedbørens nedslagsfelte for vannkilden Væleren er maksimal grense for
dispensasjon for utvidelse av hytter satt til en samlet størrelse på inntil 50 m2 T - BYA,
samt et frittliggende uthus på 10 m2 T - BYA.

d) Gjenoppføring av erstatningsbygg etter brann, ulykke eller naturskade i LNFR -
områder vil kunne være tiltak som har gode be grunnelser ved søknad om dispensasjon.
Det samme gjelder for ombygging av eksisterende bygg for å sikre at byggets
funksjonalitet ivaretas. Ved oppføring av eventuelt erstatningsbygg kan det være
relevant å åpne for at tidligere lovlig utnyttelse legges ti l grunn, selv om dette kan
overstige grense i generelle retningslinjer for dispensasjon i LNFR.

e) I husklynger med overvekt av boliger kan det vurderes å gi dispensasjon til
bruksendring fra hytte til bolig, dersom det ellers ligger til rette for det med hensyn til
blant annet sikker skolevei og avløpsløsning. Det er spesielt viktig at det ikke gis
tillatelse til bruksendring fra hytte til bolig i områder mellom Steinsfjorden og
fylkesvegen i Åsa.

f) Innenfor LNFR - områdene kan det gis dispensasjon for etabler ing av spredt
ervervsbebyggelse, dersom denne har funksjon som binæring i landbruket eller
vurderes å ha stor betydning for sysselsettingen i området.

g) Følgende legges til grunn for behandling av søknader om bygging og fradeling av
kårbolig på landbruksei endommer:

1. Tillatelser til oppføring av kårbolig gis på grunnla g av eiendommens behov
basert på produksjon. .
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2. Det gis anledning til kun å oppføre en kårbolig.
3. Kommunen skal være restriktiv til å gi tillatelse til fradeling av kårbolig der

kårbolig ligger i tilknytning til gårdstun, der det er vesentlig ris iko for drifts -
eller miljømessige ulemper eller hensynet til driften tilsier at det foreligger et
konkret og driftsmessig behov for kårbolig.

4. Ved søknad om fradeling av kårbolig skal søknaden vurderes ut fra
eiendommens totale ressursgrunnlag, boligens p lassering, arrondering og
eiendommens beliggenhet. Kommunen bør vurdere om det skal stilles krav til
avvikling av landbrukseiendommen, dvs. at bygninger og tun deles fra
landbruksarealer og at det stilles krav om at landbruksarealene selges som
tilleggsare al til nærliggende landbrukseiendommer.

5. Dersom kommunen ville vært positiv til en søknad om oppføring av kårbolig
på den samme eiendommen, skal det ikke tillates fradeling av hensyn til mulig
omgåelse av forbudet mot boligbygging i LNFR - område og likebeha ndling.

h) Uthus defineres som en bygning uten oppholdsrom, med plass til lagring av utstyr for
bruk på den aktuelle eiendom. Toalett og badstu kan forekomme, men overnatting er
ikke tillatt.

i) Retningslinjer for oppfylling/massedeponi
Byggeområder : Terrengin ngrep som avviker med mer enn 1,5 meter i forhold til
opprinnelig terreng eller samlet har et omfang på mer enn 500 m² er i utgangspunktet
søknadspliktige etter Plan - og bygningsloven. I rekke - eller kjedehus og lignende tett
bebyggelse må avviket ikke vær e mer enn 0,5 meter og 500 m² i utstrekning.

LNF R - områder : Terrenginngrep som avviker med mer enn 3,0 meter i forhold til
opprinnelig terreng eller samlet har et omfang på mer enn 1 000 m² er søk nadspliktige
etter Plan - og bygningsloven. På fyllinger med volum på mer enn 10 000 m3 er det
krav om reguleringsplan som sier noe om omfang, utførelse og tidsbegrensning.

Alle skjæringer og fyllinger skal vises i reguleringsplaner og ved søknad om tilla telse
til tiltak, både i plan og snitt, og det skal foreligge dokumentasjon på masseberegning.
I tillegg skal følgende dokumenteres og vurderes: Geoteknikk, biologisk mangfold
(naturkvaliteter), kulturminner, støy og støv og trafikk. Andre tema kan være ak tuelle,
dette vurderes særskilt i hver sak. For større masseuttak/fyllinger kan det kreves
kompensasjon for utbedring/slitasje på offentlig infrastruktur, og det kan i plan bli stilt
krav i rekkefølgebestemmelser.

§ 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone

§ 6.1. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone
I området tillates d et ikke utført tiltak jfr pbl § 1 - 6. Forbudet gjelder alle tiltak som omfattes
av plan - og bygningsloven, også plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller
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anlegg.

§ 6.2 Småbåthavn
Landfaste brygger og flytebrygger/badebrygger som er åpne for allmennheten og tilrettelagt
for allmenn bruk og ferdsel kan tillates. B rygger og flytebrygger/badebrygger tillates bygd
etter godkjent byggesøknad eller reguleringsplan. For brygger med mer enn to båtplasser eller
flate større enn 1,8 x 4,0 m kreves det reguleringsplan.

I behandling av byggesøknaden eller i reguleringsplanprosessen skal prinsippene og
retningslinjene i bryggeveilederen fø lges, herunder soneinndelingene for ulike bryggetyper
langs elvene i Hønefoss.

§ 6.3 Drikkevann
I vassdrag og vann som benyttes til drikkevann tillate s det ikke utført tiltak jfr pbl §1 - 6 . D et
kan ikke oppføres anlegg eller igangsettes produksjonsv irksomhet som kan gi fare for
forurensning.

§ 6.4 Friluftsområde
Friluftsområder skal tilrettelegges for allmennhetens rekreasjon og opphold. Bygninger,
anlegg og arealer skal være i privat eie . Det skal utarbeides reguleringsplan.

I området kan oppføres bygninger som er i samsvar med formålet og som tjener områdets
bruk for allmennheten. Eksempler på slike bygninger og anlegg er: båtnaust, brygger, mindre
uthus til lagring av krakker, bord med mer. Det tillates ikke bygninger brukt til overnatting
eller v arig opphold. Utforming av bygninger og anlegg skal utføres i tråd med bestemmelser i
§ 1.0.5.
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§ 7 Hensynssoner

Sikringssone - Nedslagsfelt for drikkevann H110
Innenfor område angitt som hensynssone H110 kan det ikke oppføres anlegg som kan gi fare
for akutt forurensning eller igangsettes produksjonsvirksomhet som kan gi fare for akutt
forurensning.

Sikringssone – Område for grunnvannsforsyning H120
Innenfor område angitt som hensynssone H120 er det krav om strengeste tiltaksklasse nå r det
gjelder etablering av separate avløpsanlegg .

Sikringssone – Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass H130
Innenfor området angitt som sikringssone H130 kan det ikke oppføres bebyggelse .

Andre sikringssoner H190

Innenfor område r angitt som sikringssone H1 9 0 kan det ikke oppføres bebyggelse .

For forsvaret Eggemoen gjelder et generelt byggeforbud om å bygge så høyt at det kan
komme i konflikt med militære installasjoner . Det tillates i kke etablering av bygg med
direkte innsyn til F orsvarets bygninger eller tekniske installasjoner. Generell hensynssone
100 m, med tilleggskrav for spesielt utsatte eller kritiske områder. Forbud mot etablering av
virksomhet som i seg selv kan utgjøre en trussel for Forsvaret Eggemoen. Det tillates i kke
etablering av virksomhet som er spesielt sensitiv i forhold til Forsvarets virksomhet.

Faresone – ras og skred fare H310
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner og ved søknader om byggetiltak etter plan - og
bygningsloven må det dokumenteres tilfredsstillende sikkerhet i forhold til fare for
kvikkleireskred.
Dette gjelder alle områder med marin leire, også områder utenfor det som er avmerket som
fareområder. Planene og tiltakene skal også vurderes i forhold til om de ligger i utløpsområde
for kvikkleireskred og om leirskred vil gi fare for oppdemming av vassdrag.
Vurderingene og dokumentasjonen skal utføres av geoteknisk sakkyndig og være i henhold
til ”Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag” fra NVE.

Kartlag te faresoner for kvikkleireskred er avmerket på plan kart et .

Kvartærgeologiske kart som viser områder med marin leire finnes på hjemmesiden til NGU.

” Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag” finnes på
hjemmesidene til NVE.



Kommuneplanens arealdel 2017 - 2030 – Forslag til bestemmelser

20 av X

Faresone – flom fare H320
Det tillates ikke etablering av ny bebyggelse langs vann og vassdrag lavere enn nivået for en
200 årsflom, med mindre det utføres tiltak som sikrer ny bebyggelse mot flom. Det samme
gjelder ved fornying og / eller reetablering av eks isterende bebyggelse.

Vurderingene og dokumentasjonen skal utføres av sakkyndig og være i henhold til
”Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag” fra NVEs
foreløpig utgave 1/2007. Retningslinjene er tilgjengelig på www.nve.no.

Kartlagte faresoner for 200 årsflom er for sentrale områder avmerket på plan kart et .
Flomsonekart for Hønefoss som viser flomhøyder for en 200 årsflommen finnes på NVEs
internettsider www.nve.no.

Faresone – Skytebane H 360
Sikkerhetss oner skal avgrenses i medhold av forskrift om anlegg av, kontroll med og
godkjennelse av sivile skytebaner.

Faresone – Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) H370
Ved planlegging av nye tiltak nær «Hensynssone for høyspennings luftledning» må aktuelle
nettselskaper kontaktes for ytterligere opplysninger om spenningsnivå, byggeforbuds - og
ryddebelte, jordkabler eller om andre elektriske installasjoner.

Infrastruktursoner – Krav vedrørende infrastruktur (konsesjonsgrense
fjernvarme) H410
Nye bygninger over 1000 m² bruksareal (BRA) og eksisterende bygninger over 1000 m²
bruksareal (BRA) hvor det skal foretas hovedombygging samt flere bygninger med en samle t
utbygging over 1000 m² bruksareal (BRA), som ligger innenfor et område for
fjernvarmekonsesjon fra NVE av 6. november 2002 etter energiloven, må tilknyttes
fjernvarmeanlegget.

Tilknytningsplikten innebærer ikke at en kunde trenger å kjøpe eller bruke fje rnvarme
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Sone med angitte særlige hensyn - Hensyn friluftsliv H530
Innenfor område angitt som hensynssone f riluftsliv H530 , jf. § 11 - 9 nr. 6, bør det (med
sikte på å sikre viktige friluftslivskvaliteter) ikke tillates tiltak som hindrer tilgang og bruk av
området til friluftsliv .

Sone med angitte særlige hensyn - Hensyn l andskap H550
Innenfor område angitt som hensynssone l andskap H550, jf. § 11 - 9 nr. 6, bør det (med
sikte på å bevare opplevelseskvaliteter i karakteristiske landskapstrekk) gjennomføres en
landskapsanalyse og i område - eller detaljregulering gis retningslinjer for skjøtsel av viktige
områder, jf. § 12 - 7 nr. 9.

Sone med angitte særlige hensyn - Hensyn naturmiljø H560
Innenfor område angitt som hensynssone n aturmiljø H560 , jf. § 11 - 9 nr. 6, bør det (med
sikte på å bevare naturmangfold og sammenhengende leveområder for arter) ikke tillates
tilrettelegging for endret bruk og nye tiltak før området er nærmere kartlagt og
naturmangfoldverdiene sikret i område - eller detaljregulering.

Sone med a ngitte særlige hensyn - Bevaring kulturmiljø H570
Retningslinjer for h ensynssone for bevaring av kulturmiljø (H570):

1. Den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen og andre historiefortellende
elementer/kulturminner skal bevares. Kulturmiljøenes særpreg og identitet skal sikres.

2. Parker, friareal, hager, alleer og verdifulle trær skal i størst mulig grad bevares.
3. Bygninger oppført med svært høy eller høy verneverdi i kommunens

kulturminneregister skal ikke rives med mindre forfall/skader er dokumentert i et slikt
omfang at bygningen må regnes som tapt. Dokumentasjon i form av tilstandsanalyse
utarbeidet av antikvarisk sakkyn dig skal legges ved rivesøknad. Tilstandsanalysen skal
tydelig vise omfanget av skadene ved tekst og bilder. Det skal også redegjøres for
hvilke tiltak som må gjøres for å sette bygget i stand. Forslag til nytt bygg skal også
foreligge ved søknad om rivnin g. Ved rivning av verneverdig bygning kan kommunen
sette krav til at bygningen dokumenteres ved oppmåling og grundig beskrivelse av
konstruksjon, rom inndeling og overflater. Beskrivelsen skal utarbeides av antikvarisk
sakkyndig.

4. Ved søknadsbehandling av f radeling og/eller nybygg skal kvartalsstruktur,
bebyggelsesstruktur, gateløp, høyder og volum vektlegges.

5. Ved behandling av endring av eksisterende verneverdige bygg, inklusive tilbygg og
påbygg, skal bygningers opprinnelige utforming og områdets karakter vektlegges slik
at nye tiltak tilpasses og underordner seg eksisterende bebyggelse og strøkets karakter.

6. Ved søknadsbehandling av nybygg, påbygg og tilbygg skal det sammen med søknad
leveres en estetisk redegjørelse for det omsøkte tiltaket. Det skal red egjøres for
følgende:

a. Plassering av tiltaket i forhold til tilstøtende bebyggelse, gateløp og
terrengforskjeller.
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b. Byggehøyder i forhold til eksisterende byggehøyder
c. Form, karakter, volumer og gateløp
d. Materialbruk, fargebruk, detaljering
e. Fasadeuttrykk
f. Nær - og fjernvirkning

7. Nybygg kan oppføres innenfor hensynssonene under forutsetning av at områdets
miljø - og verneverdi ikke reduseres. Nybygg skal gis en plassering og utforming mht.
størrelse, form, materialer, detaljering, farger og lignende som harmonerer o g
samspiller med den eksisterende verneverdige strukturen og bebyggelsen i området.
Arkitektonisk uttrykk må være tilpasset det verneverdige kulturmiljøet, men bør
samtidig være tydelig på at det er en ny bygning.

8. Verneverdige bygninger kan settes i stand etter antikvariske prinsipper. Originale eller
eldre bygningsdeler som vinduer, dører, panel, listverk og taktekke skal bevares så
langt det lar seg gjøre. Dersom eldre bygningsdeler ikke lar seg bevare, skal det lages
eksakte kopier av bygningsdelene som skiftes ut. Tilbakeføring av bygningen eller
deler av denne til en tidligere fase i bygningens historie bør gjøres på dokumentert
grunnlag.

9. Rivning, fasadeendring, tilbygg, påbygg, ombygninger eller andre tiltak som vil endre
verneverdige bygningers utseen de, er søknadspliktige. Kommunen skal innhente
uttalelse fra fylkeskommunen før det gis tillatelse til tiltak som berører bygninger og
anlegg med svært høy eller høy verneverdi i kommunens kulturminneregister. Nybygg
innenfor hensynssone skal også oversend es fylkeskommunen til uttalelse.

10. Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredete kulturminner, må
arbeide straks stanses og utviklingsavdelingen i Fylkeskommunen varsles, jf. k ml § 8,
2. ledd.

Retningslinjene vil også kunne benyttes som retni ngsgivende for bygninger og kulturmiljøer
av særs viktig egenart og kulturhistorisk verdi utenfor hensynssonene.

Båndleggingssone – Båndlegging etter lov om naturvern H720_N
Områdene er båndlagt etter lov om naturvern og naturmangfoldloven . Tiltak (arbeid, anlegg
eller virksomhet) innenfor båndlagte områder skal, før de iverksettes, forelegges til uttalelse
for vedko mmende myndighet.

Båndleggingssone – Båndlegging etter lov om kulturminner H730_N
Bygninger, anlegg og kulturmiljø som er fredet ved v edtak etter k ulturminnelov en skal
forvaltes i henhold til bestemmelsene i fredningsvedtaket og k ulturminnelov en , i tillegg til
p lan - og bygningslov en .
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Båndleggingssone – Båndlegging etter lov om naturområder i Oslo og
nærliggende kommuner (markalova) H735_N
Innenfor Marka kan det bare tillates tiltak som er ledd i tradisjonell landbruksdrift. Oppføring
av nye hytter tillates ikke. Det tillates heller ikke fradeling til slikt formål. Forbudet gjelder
også bygge - og anleggstiltak som for eks. garasjer, uthus, grillhytter o.lign. tilbygg til hytter
og uthus, gjerder, veger, parkeringsplasser, kraftledninger, innlegging av strøm , vann, avløp,
brygger og dominerende verandaer/fyllinger og alle typer bygninger.

Dersom det gis dispensasjon i Marka for å utvid e hytter, skal total hyttestørrelse etter
utvidelsen ikke bli større enn 60 m2 BRA i tillegg til et overbygg til inngangsparti e.l. inntil
10 m2 BRA, og tilsvarende ett uthus på inntil 10 m2 BRA der tiltakene ikke vil være til
ulempe for landskaps - , natur - eller friluftsverdier. Dersom eiendommen ligger innenfor 100 -
metersbeltet til vann og vassdrag , skal total hyttestørrelse ikke bli større enn 50 m2 BRA,
inkludert eventuelt overbygg, og tilsvarende ett uthus på inntil 10 m2 BRA.

Uthus og lignende er ikke unntatt fra kravet om saksbehandling. I de deler av Marka som er
tilnærmet uberørt av hytter, skal en ikke tillate økt bruksareal eller endret byggestil.

I området rundt Ringkollen kan det tillates mindre tiltak som er ledd i videreutvikling av
friluftsanl eggene. Ved større og vesentlige tiltak kreves planprosess som følger plan - og
bygningsloven.
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§ 8 Parkering , Pbl. § 11 - 9 nr. 5

§ 8.1 Generelle bestemmelser
1. B ruksareal (BRA) ligger til grunn for arealberegningen, og samlet bruksareal skal

inkludere andel av fellesareal. For arealberegning gjelder NS 3940. Antall plasser
rundes av etter 5/4 regelen, dvs. 0,5=1 og 0,4=0.

2. T ilfredsstillende forhold til varelevering og adkomst for renovasjon skal
dokumenteres .

3. Utforminge n av parkeringsarealet skal følge de til enhver tid gjeldende regler.
Kravene til parkeringsplasser inkluderer beboere, arbeidstakere og besøkende. Ved
beregning av antall parkeringsplasser, skal kun parkeringsplasser som kan brukes
uavhengig av hverandre medregnes. Plass foran garasjeport eller foran andre biler
medregnes eksempelvis ikke.

4. Kommunen kan for den enkelte eiendom fastsette krav der særskilte forhold tilsier det
og stille krav til bygningskategorier som ikke er spesifisert.

5. Parkering skal etableres på egen tomt.
6. Krav til areal som skal avsettes parkeringsformål for de ulike bygningskategoriene og

definisjoner fremgår av Statens vegvesens håndbok N100 V eg - og gateutforming.

§ 8. 2 Virkeområde
1. Bestemmelsene gjelder ved nybygg, bruksendring o g ombygging. Kommunen kan

også i særlige tilfeller stille krav om parkeringsplasser for tiltak som ikke er nevnt
under første punkt, og for bygningskategorier som ikke er nevnt i § 3 og § 4.

2. K ommunen deles inn i tre områder:
a. Senterområde i kommuneplanen
b. An net byggeområde i kommuneplanen
c. Ann et område

§ 8.3 Boligformål
1. Følgende krav til antall biloppstillingsplasser og sykkelparkering gjelder:

Bil Sykkel
Boenhetens størrelse Senterområde Annet

byggeområde
Annet område Alle områder

Opp til 60 m2 BRA 1,0 1,0 1,0 1,0
Fra 60 til 80 m2 BRA 1,0 1,0 2,0 2,0
Over 80 m2 BRA 1,0 2,0 2,0 2,0

2. Kravet til antall biloppstillingsplasser gjelder per boenhet. I boenhetens areal regnes
også fellesoppholdsrom.

3. Felles parkering skal anordnes i rimelig nærhet.
4. Det kan i spesielle tilfeller godkjennes at biloppstillingsplasser helt eller delvis

anordnes på et annet sted i rimelig nærhet. Slik anordning må skje på areal som i tråd
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med gjeldende reguleringsplan kan nyttes til parkeringsformål. Avtalen skal gjelde i
minimum 20 år og må tinglyses på eiendommen. Ved avtalens utløp må det enten
opparbeides biloppstillingsplasser etter gjeldende krav, eller inngås ny avtale.

5. Det settes krav om snuplass på egen grunn dersom et eller flere av følgende kriterier
oppfylles:

- Mer enn 2 boenheter er knyttet til én avkjørsel
- Mer enn 4 biloppstillingsplasser er knyttet til én avkjørsel
- Avkjørsel til hovedvei eller samleveg
- Avkjørsel til boliggate med stor trafikk og/eller høyt fartsnivå
- Avkjørsel til eller over kjørbar gang/sykkel veg
- Vanskelige t rafikksikkerhetsmessige forhold

§ 8. 4 Næringsformål, offentlige og allmennyttige formål
1. Følgende er minimum krav ti l antall biloppstillingsplasser og sykkelparkering:

Plasser per 100 m2 BRA
Bil Sykkel

Senterområde Annet
byggeområde

Annet område Alle områder

Kontor 1,0 1, 5 2 ,0 2 ,0
Forretning 1,0 1,5 2,0 2,0
Industri/lager 0,5 1,0 1 ,0 1 ,0
Offentlige bygninger 1,0 1,5 2,0 2,0
Allmennyttige
formål

1,0 1,5 2,0 2,0

Skole/barnehage 0,6 pr. ansatt 0,8 pr. ansatt 0,8 pr. ansatt 2,0
Herberger / hotell /
overnattingssted

0,5 1,0 1,0 Utbygger må
dokumentere

behov
Bevertningssteder
< 100 m2 BRA
serveringsareal

0 0 0

> 100 m2 BRA
serveringsareal

1 1,5 2,0

2. Minimum 5 prosent av plassene til ansatte og besøkende (minimum 1 plass totalt) skal
være tilpasset funksjonshemmede.

3. Det er det samlede bruksareal som legges til grunn for krav om antall
parkeringsplasser. Ved en økning av bruksareal, vil krav om antall parkeringsplasser
øke tilsvarende.

4. Ved bruksendring, av hele eller deler av en bygning, vil økningen i det samlede kravet
for biloppstillingsplasser ligge til grunn for beregning av krav til minimum antall
parkeringsplasser.

5. Det kan i spesielle tilfeller godkjennes at biloppstillingsplasser helt eller delvis
anordnes på et anne t sted i rimelig nærhet. Slik anordning må skje på areal som i tråd
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med gjeldende reguleringsplan kan nyttes til parkeringsformål. Avtalen skal gjelde i
minimum 20 år og må tinglyses på eiendommen. Ved avtalens utløp må det enten
opparbeides biloppstilling splasser etter gjeldende krav, eller inngås ny avtale.

6. Det settes krav om snuplass på egen grunn dersom et eller flere av følgende kriterier
oppfylles:

- Mer enn 4 biloppstillings plasser knyttet til én avkjørsel
- Avkjør sel til samlevei eller hovedvei

§ 8. 5 Fr ikjøp (pbl. § 28 - 7)
Kommunen kan samtykke i at det i stedet for parkeringsplass på egen grunn eller på
nærliggende a real blir innbetalt et beløp per manglende plass til kommunen for bygging av
parkeringsanlegg. Beløpet skal innbetales før det gis igangsettingstillatelse.
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1 00 Boliger Knestangåsen 1 1 3

1 0 Samlet vurdering 1 1 6

1 1 Referanser 1 1 7
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1 Innledning

Kommunestyret vedtok 28.06.1 2 kommunal
planstrategi for Ringerike. Her ble det fastsatt at
samfunnsdelen skulle revideres og arealplanen
skulle oppdateres i henhold til ny planlov. I
formannskapets møte 02.1 0.12 ble det vedtatt å
starte opp fullstendig rev idering av gjeldende
kommuneplan. Med bakgrunn i dette ble det satt i
gang en revidering av den vedtatte planstrategien.
Revidert planstrategi ble vedtatt i kommunestyret
20.06.1 3, i samme møte som planprogrammet for
kommuneplanrevisjonen ble fastsatt.

Fig uren til høyre viser prosessen for utarbeiding av
kommuneplanens arealdel og hvordan
arealbruksinnspill skal behandles. Dette er i henhold
til planprogrammets kapittel 5.6.

Grovsilinga var en forenklet konsekvensvurdering
for alle innspill som kom om endri ng av arealdelen.
Resultatet av grovsilinga ble behandlet av
formannskapet 1 8.08.201 5.

Denne rapporten tar for seg finsiling /
konsekvensutredning av innspillene som er tatt med
videre i prosessen. Innspillene har beholdt
numm ereringen fra grovsilingen. D e i nnspillene som
ikke ble tatt med videre er utelatt .

Behandling av arealbruksinnspill tar utgangspunkt i:

› Planprogram for revisjon av kommuneplan
fastsatt av kommunestyret 20.06.2013.

› Målsettinger og arealstrategier i
kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av kommunestyret 30.04.2015.

Med bakgrunn i konsekvensutredningen vil en del av innspillene inngå i forslag til ny arealdel.

Forslag til ny arealdel vil også inneholde oppdateringer i forhold til reguleringsplaner som er vedtatt
ell er igangsatt etter gjeldende kommuneplan fra 2007 ble vedtatt. I tillegg vil kommunen selv foreslå
områder ut fra kjente behov (f.eks. behov for areal til offentlige formål og resultat av
temautredninger).
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2 M etodikk

2. 1 Generelt
I henhold til Plan - og bygning sloven skal planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og
samfunn konsekvensutredes. På kommuneplannivå er det særlig virkningene av foreslåtte
utbyggingsstrategier og av de samlede virkninge ne av planens arealendringer som skal utredes. Men
også al le nye områder for utbygging, samt formålsendring av eksisterende byggeområder må utredes.

2. 2 Konsekvensvurdering
De enkelte innspillene er vurdert ut fra temaene som er listet opp i tabellen under. Disse er basert på
temaer som er omtalt i planprogrammet, samt en videreføring av temaer og vurderinger fra
grovsilingen.

For hvert tema er det under de enkelte innspille ne gjort en vurdering for å komme fram til hvilken
konsekvens tiltaket vil ha. Tabellen under beskriver hva som betegnes som liten / ingen, middels og
negativ konsekvens for temaene.

Tema Liten / ingen negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Stor neg ativ
konsekvens

Forhold til
overordnede planer
– kommuneplanens
samfunnsdel og
øvrige regionale og
nasjonale føringer.

I tråd med føringene i
samfunnsdelen av
kommuneplanen og
øvrige overordna planer.

Delvis i tråd med
føringene i
samfunnsdelen av
kommun eplanen og /
eller øvrige overordna
planer.

Ikke i tråd med
føringene i
samfunnsdelen av
kommuneplanen eller
øvrige overordna
planer.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

God kapasitet / ingen
store kostnader knyttet til
infrastruktur som følge
av tiltaket.

Krever noe utbygging av
infrastruktur. Omfang for
infrastruktur må vurderes
i forhold til behov for
tiltaket som foreslås.

Tiltaket medfører
større utbygging av
teknisk og / eller sosial
infrastruktur, som ikke
står i forhold til
størrel sen eller behovet
for tiltaket.

Landskap sbilde L iten eller ingen nær /
fjernvirkning. Små
terrenginngrep.

Terrenginngrep og / eller
tiltak som gir noe negativ
landskapsvirkning.

Stor negativ
landskapsvirkning .

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente lokaliteter
blir berørt.

Noe inngrep i viktige /
verdifulle lokaliteter.

Viktige / verdifulle
lokaliteter får store
negative virkninger
eller går tapt.

Kulturmiljø Ingen kjente
kulturminner blir berørt.

Noen kjente mindre
viktige kulturminner går
tapt.

Kjente viktige
kulturminner /
kulturmiljø får store
negative virkninger
eller går tapt.
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Jord - og
skogressurser

Skog av lav bonitet.
Ikke dyrka mark.

Mindre områder dyrka
eller dyrkbar mark går
tapt. Vanskelig
tilgjengelig skog av høy
bonitet.

Dyrka elle r dyrkbar
jord og / eller skog av
høy bonitet går tapt.

Folkehelse /
bomiljø / nærmiljø
/ friluftsliv / barn
og unge /
universell
utforming

Gangavstand til sentrum
/ skole. Nærhet til
friområder. Gode
boforhold. Universelt
utformet. Ingen negativ
virkning for eksisterende
friområder.

Litt lengre avstander,
forhold som er noe
negativt for bomiljø og /
eller negative
konsekvenser for
eksisterende friom r åder.

Tiltaket vurderes som
negativt med tanke på
folkehelse / bomiljø /
nærmiljø / friluftsliv /
barn og u nge /
universell utforming

ROS Ingen kjent risiko Uklart om det er behov
for ytterligere
undersøkelser. Forhold
som må sikres gjennom
avbøtende tiltak.

Kjente fareområder,
høy risiko for ulykker.

Basert på de temavise konsekvensvurderingene er det gitt en samlet vurdering for hvert innspill.
Tabellen under beskriver hva som legges til grunn for samlet sett å vurdere at et tiltak har liten / ingen,
middels eller stor negativ konsekvens.

Liten / ingen negativ
konsekvens

Positivt tiltak for Ringerike kommun e. I tråd med føringene i den vedtatte
samfunnsdelen av kommuneplan. Ingen eller få negative konsekvenser.

Middels eller usikker
negativ konsekvens

Middels eller uavklarte konsekvenser innenfor flere tema.

Stor negativ konsekvens Viktige verdier går tapt.
Tiltaket er ikke i tråd med overordna planer .
Samfunnsnytten veier ikke opp store negative konsekvenser.

Avbøtende tiltak

Som en del av en planprosess kan det gjøres tilpasninger av et prosjekt, for å redusere eventuelle
negative konsekvenser. Denne konsekvensutredningen, på kommuneplannivå, har ikke lagt til grunn
eller gått i de detalj på mulige avbøtende tiltak. For innspill som tas inn kommuneplanens arealdel, må
man i det videre planarbeidet vurdere avbøtende tiltak som kan redusere de negative virkningene som
er påpekt i denne konsekvensutredningen

2. 3 Kunnskapsgrunnlag
Vurderingene er basert på nasjonale, regionale og faglige databaser. Temakart på kommunens nettside
har vært brukt, samt temautredninger som er utarbeidet i forbindelse med kommunepl anrevisjonen.
Det er i tillegg brukt faglig skjønn og lokalkunnskap. Vurderingene baserer seg i all hovedsak på
eksisterende kunnskap. Gjeldende kommuneplan er også en viktig del av kunnskapsgrunnlag et i
planprosessen. Se refer anseliste bak i rapporten for fullstendig oversikt over hvilke kilder som er
brukt.
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3 N es i Ådal

Folketall

Grunnkretser Folketall 201 5
Lindelia 36
Vestre Nes 247
Østre Nes 1 37
Skag nes 78
Totalt 498

Ca. 2 % av Ringerikes befolkning
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Infrastruktur

Veg › Det er etablert g/s - veg langs E16 i sentrum (fra kirka til boliger sør for
bensinstasjonen), samt langs Fv. 243 Hedalsvegen fram til omsorgssenteret.

› Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
o E16 skolen - Valdresporten.
o E16 sørover mot a vkjøring til Lundelandet.
o Fv. 243 Hedalsveien.

Vann og avløp › Blir u tbygd med god kapasitet innen VA, gir mulighet for større utbygging og
boligvekst.

o Nytt kommunalt vannverk på vestsida - under planlegging.
o Nytt kommunalt renseanlegg – under oppføring.
o Privat vannverk på østsida.

› Bran nvann kapasitet er tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.
Skole › Nes skole

o Kombinert 1. - 10. trinn.
o Fådelt
o Elevtall 2014/2015: 36.
o Kapasitet: 100 elever.

Avsatt midler til oppgradering. I kommunens handlingsprogram for 2015 - 2018
står det følgende:
Dagens barneskolefløy er dårlig og bør rives. Det må da bygges opp igjen et
tilbygg for at skolen skal ha funksjonelle og gode lokaler. Ut fra dagens elevtall
ka n størrelsen på dette tilbygget reduseres i forhold til eksisterende fløy, og det
settes derfor av 12 millioner kroner for å dekke dette behovet mot slutten av
planperioden.

Barnehage › Nes barnehage : k ommunal , 16 plasser

Utbyggingspotensial

Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er potensial for om
lag 84 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 218 innbyggere.

Noen av områdene som har vært avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan har imidlertid vist
seg å være vanskelig å realisere. Disse områdene bør vurderes nærmere.

Utbyggingsmønster – verdier o g hensyn
Nes er et etablert lokalsamfunn med et relativt t ettbygd sentrum, som er delt av Begna og E16. Nes har
næringsvirksomhet og boligfelt, samt mer spredt bebyggelse i områdene rundt. Boligbebyggelsen
ligger i hovedsak på uproduktiv mark, og har opp gjennom åra skåna de mer produktive områdene slik
at jordbr uket kan driftes rasjonelt.

Nes har verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jord. Områdene rundt Nes sentrum er i
jordfaglig vurdering definert som svært viktige landbruksområder (A - område) . Det vil si at

Kommentert [SHG1]: Tall oppdateres.
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landbrukshensynet skal veies tungt , og gå foran andre viktige samfunnsinteresser. Ingen av innspillene
berører dyrka mark direkte, men flere av innspillene er i områder med dyrkbar jord.

Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det er nå en nasjonal
må lsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal. Jordarealene er først og fremst
verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men også fordi de utgjør en del av kulturlandskapet
og huser en rekke kulturminner.

Av andre arealressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, skogområder og viktige masseforekomster.

01 Fritidsbebyggelse Lunde, Nes i Ådal

01 Fritidsbebyggelse Lunde, Nes i Ådal

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF
Fritidsbebyggelse
12 daa
Helge Petter Waagard
302/4

Beskrivelse : Området ligger mellom E16 og Begna, rett sør for bebyggelsen i Nes.
Avstand til Begna ca . 100 m, og avstand til E16 ca . 230 m.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn. Relativt nær t Nes sentrum.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Planlagt nytt vannverk og renseanlegg vil gi tilstrekkelig
V/A - kapasitet. Nytt renseanlegget bygges nordøst i det
foreslåtte hytteområdet. Mangler G/S - forbindelse ca . 170 m
langs E16, retning Nes.

Landskapsbilde Vurderes å gi liten landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente store verdier.
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Kulturmiljø Ingen kjente.

Jord - og
skogressurser

Skog, høg og særs høg bonitet . D yrkbar jord, A - område i
jordfaglig vurdering.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærh et til elv og friluftsområder. Flatt. Gangavstand til
sentrum. Utenfor gul støysone. Nærhet til renseanlegg kan gi
luktproblemer.

ROS Ingen kjente forhold, uten om trafikksikkerhet knyttet til
manglende GS - veg.

Samlet vurdering Kost avstand til Nes sentrum, kapasitet på infrastruktur.
Mangler noe GS - veg langs E16. Negativ virkning for jord -
og skogbruk. Kan være utfordring knyttet til nærhet til
renseanlegg.

Konklusjon Videre / ikke videre
Vurdere behov og eventuelt rekkefølgekrav om GS - veg.

Rød / grønn

02 Boliger østsida (område 2) , Nes i Ådal

02 Boliger østsida, Nes i Ådal

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF (område 2)
Boligbebyggelse
30 daa (område 2)
Helge Petter Waagard
302/4

Beskrivelse : Område 1 er avsatt til boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan, og denne videreføres.
Vurderingen her omhandler derfor område 2. Område 2 ligger 200 - 250 m øs t for E16, nær
tettbe byggelsen i Nes . Grenser mot fulldyrka jord, skog og en boligeiendom.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn. Nær Nes sentrum. Det er behov for
nye boligarealer på Nes, da områder avsatt i gjeldende
kommuneplan ikke har latt seg realisere.
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Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Planlagt nytt vannverk og renseanlegg vil gi tilstrekkelig
V/A - kapasitet. God kapasitet i skole og barnehage.
Atkomst må etableres.

Landskapsbild e Vil gi bebyggelse opp i skråning, i motsetning til øvrig
bebyggelse i området.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente naturverdier i eller ved området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet. Dyrkbar jord, A - område i jordfaglig
vurdering.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Sørvestvendt skråning med gode solforhold.
Nærhet til friluftsområder. Gangavstand til sentrum, skole og
barnehage (ca. 1 km). Muligheter for sammenhengende G/S.
Utenfor gul støysone.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Kort avstand til sentrum. Kapasitet på infrastruktur. Positivt i
fht bomiljø / nærmiljø. Beslaglegger skog, og området er
dyrkbart.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

04 Fritidsbebyggelse Smørhølkollen, Nes i Ådal

04 Fritidsbebyggelse Smørhølkollen, Nes i Ådal

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og myrer
LNF
Fritidsbebyggelse
430 daa
Anders H. Holte
304/1

Beskrivelse : Foreslått område avgrenses av Gravåa i nord og Selsjøen barskogvernområde i øst.
Avstand til Begna ca . 1600 m. Foreslår 20 - 30 hytter. Nordøst for Nes sentrum 5 - 600 moh, i et område
uten annen fritidsbebyggelse av betydning.



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREAL DEL
KONSEKVENSUTREDNING AV INNSPILL

14

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn, men l igger ikke i tilknytning til
allerede etablerte utbyggingsområder / satsingsområder for
hytteutbygging.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Eksisterende skogsbilveg til området. Ikke teknisk
infrastruktur til området.

Landskapsbilde Utbygging i et område uten øvrig bebyggelse.

Naturmangfold og
vassdrag

Forslaget innebærer inngrep i et relativt uberørt område.
Grenser til verneområde.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av låg bonitet, samt noe middels kvalitet, uproduktiv
skog og myr.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nært naturområder. Gode solforhold.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Inngrep i relativt urørt natur og landskap. Grenser til
naturreservat. Mangler i nfrastruktur. Som hytteområde ligger
det nært naturområder og med gode solforhold.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn
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05 Utmarksturisme/fiske ved Begna, Nes i Ådal

05 Utmarksturisme/fiske ved Begna, Nes i Ådal

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og delvis gjengrodd dyrka innmark. Jakt og friluftsområde.
LNF
Må vurderes nærmere
30 daa
Anders H. Holte
304/1

Beskrivelse : Foreslår 1 - 4 utleiehytter, båthus og brygge for å legge til rette for utmarksturisme og
fiske. N ord for Nes, ved Begna, med Valdresporten på motsatt side.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn. Tilrettelegging for utmarksturisme /
fiske er positivt for lokalsamfunnet og næringslivet.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Ca . 200 m t il nærmeste eksisterende vei. Ad komst og teknisk
infrastruktur må opparbeides.

Landskapsbilde Bebyggelse kan bryte med den naturlige elvebredden.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente naturverdier i området på land, men Begna er
leveområde for fredet elvemusling.

Kulturmiljø Automatisk freda gravminner sør i området.

Jord - og
skogressurser

Dyrkbar jord. Skog av høy bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til elv og friluftsområder. Muligheter for aktiviteter
for både lokalsamfunn og besøkende.

Kommentert [SHG2]: Ringerike kommune endrer teksten her
når det er avklart hva man foreslår å legge dette inn som i
arealplanen.
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ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Tilrettelegger for turisme og fritidsaktivitet. Beslaglegger
skog av høy bonitet og dyrkbar jord. Teknisk infrastruktur
må opparbeides.

Konklusjon Videre / ikke videre .
Bebyggelse må tilpasses til omgivelsene.
Forhold til kulturminne må avklares.
Nærhet til Begna må utredes i fht natur / forurensing.

Rød / grønn

06 Masseuttak Gravlimoen, Nes i Ådal

06 Masseuttak Gravlimoen, Nes i Ådal

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og masseuttak med sporadisk drift siden 1960 - tallet.
LNF
Råstoffutvinning
93 daa
Anders H. Holte
304/1

Beskrivelse : Foreslår masseuttak for knusing, til eget bruk og salg i nærområdet.
Det antydes 3 - 5000 m3 årlig. Nord for Nes sentrum, øst for Begna. Ca . 3 km fra E16.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Allerede åpna uttak prioriteres framfor etablering av nye
uttak. Avgrensning som er foreslått samsvarer ikke med
NGUs avgrensning av viktig grusforekomst i dette området.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær eksisterende vegnett. Privat veg til området, med
avkjøring fra Østsideveien som er kommunal.

Landskapsbilde Området ligger i en skråning, uten skjerming ut mot dalen.
Vanskelig med avbøtende tiltak i dette terrenget. Nær - og
fjernvirkning vurderes som negativ.
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Naturmangfold og
vassdrag

Nærhet til bekk. Ingen kjente naturverdier i området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg og middels bonitet. Dyrkbar jord.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Østsideveien er skoleveg uten G/S, med flere boliger langs
veien. Nærmeste bolig fra eksisterende uttaksområde er ca.
100 m mot nord. Flere boliger videre nordover.

ROS Risiko knyttet til trafikksikkerhet.

Samlet vurdering Kort avstand til veg. Ingen kjente kulturminner eller
naturverdier. Usikkerhet knyttet til forekomsten.
Landskapsinngrepet er vanskelig å skjerme. Skoleveg uten
GS - veg, og flere boliger i nærheten som kan bli utsatt for
støy / støv.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

07 Masseuttak Veslesetermoen, Nes i Ådal

07 Masseuttak Veslesetermoen, Nes i Ådal

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og tidligere uttaksområde.
LNF
Råstoffutvinning
23 daa
Dag Erik Henaug
305/3, 43

Beskrivelse : Nord for Fv. 243 Hedalsveien, ca . 5 km fra Nes sentrum. I deler av området er det
tidligere tatt ut stein for knusing til bruk på bl.a. E16 og egne skogsveier. Området er foreslått
omdisponert til råstoffutvinning, i form av p ukkverk.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Allerede åpna uttak prioriteres framfor etablering av nye
uttak. Behov for uttak som kan dekke lokalt behov. Ikke
registrert i NGUs oversikt over viktige grus og pukk -
ressurser.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Adkomst via Fv. 243 Hedalsvegen og videre ca . 2 km på
skogsbilveg. Ikke teknisk infrastruktur.

Landskapsbilde Ligger unna bebyggelse, lite synlig og omkranset av
vegetasjon. Vurderes å ha liten landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk i området, og elv ca . 400 m fra. Ingen kjente
naturverdier er registrert. Området ligger innenfor området
for verneplanen for vassdraget Urula.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av middels bonitet, områdene rundt har høg bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Adkomstvegen fra Fv. 243 går gjennom tunet på et
gårdsbruk, og det ligger et fritidsbygg tett ved vegen. Fv. 243
er skoleveg uten G/S, og elever får derfor skoleskyss.
Flere bolighus langs Fv. 243.

ROS Risiko knyttet til trafikk.

Samlet vurdering Uttaket ligger unna bebyggelse, men trafikk vil belaste
nærmiljø og fritidsbebyggelse. Mangler teknisk infrastruktur.
Usikkerhet knyttet t il verdi og størrelser på forekomsten.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Anbefales ikke som kommersielt stort masseuttak. Området
kan være egnet til uttak av masser for eget bruk, da det
vurderes å være få negative konsekvenser.

Rød / grønn

08 Masseuttak nord for Nes i Ådal (område A)

08 Masseuttak nord for Nes i Ådal (område A)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Tidligere masseuttak og skog
LNF
Råstoffutvinning
Avgrensning i kke angitt
Jesper B. Henriksen
305/1

Beskrivelse : Fors lagsstiller foreslo 4 områder til uttak av masser. Fra grovsiling er det det vedtatt at
område A skal vurderes nærmere. KU her omhandler derfor kun område A.

Området ligger nord for Nes i Ådal, vest for E16.
Forslagsstiller opplyser at det har vært drevet grusuttak he r siden tidlig på 1900 - tallet.
Usikk er avgrensning av innspill.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Allerede åpna uttak priorit eres framfor etablering av nye.
Behov for uttak som kan dekke lokalt behov.
Registrert som viktig grusforekomst hos NGU.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

A dkomst direkte fra E1 6. Nærhet til EL.

Landskapsbilde Ligger i skråning ut mot dalen, nært bebyggelse. Allerede
uttak. Vanskelig å skjerme terrenginngrepet ved utvidelse.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte verdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

D er det ikke er tatt ut masser er det skog av høg bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærmeste bolighus er nord for E16 , ca . 13 0 m fra området.
F lere bolighus mellom 3 - 500 m fra området.

ROS Risiko knyttet til avkjørsel.

Samlet vurdering Nærhet til veg. Registrert viktig ressurs. Ingen kjent natur
eller kulturverdier. Allerede åpnet uttak, men i et terreng
hvor det er vanskelig å skjule terrenginngrepet. Nærhet til
noen boliger. Beslaglegger skog av høg bonitet.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Avgrensning må vurderes i forhold til landskap.
Støy må vurderes nærmere. Trolig må avkjørsel endres
(ligger i dag nærme sving på E16).

Rød / grønn
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09 Masseuttak Lindelia, Nes i Ådal

09 Masseuttak Lindelia, Nes i Ådal

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Masseuttak og skog
LNF
Råstoffutvinning
Avgrensning i kke angitt
Anders O. Holte
307/1

Beskrivelse : Området ligger ved Fv. 243 Hedalsveien, ca . 1 mil fra Nes. Fo rslagsstiller antyder et årlig
uttak på 1500 m3. Det er uttak i drift her i dag, i liten skala til lokalt bruk.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Allerede åpna uttak prioriteres framfor etablering av nye
uttak. Behov for uttak som kan dekke lokalt behov.
Ikke registrert i NGUs oversikt over viktige forekomster.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Adkomst direkte fra Fv. 243 Hedalsveien . Kraftlinje krysser
området.

Landskapsbilde Vil kunne gi nærvirkning for nærmeste boliger og
forbipasserende.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier innenfor området.
Området ligger innenfor området for verneplanen for
vassdraget Urula.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet, skog i selve bruddområdet er tatt ut .

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Fv. 243 er skoleveg uten G/S , og elever får derfor skoleskyss.
Flere bolighus langs Fv. 243.
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ROS Risiko knyttet til trafikk.

Samlet vurdering Mindre uttak som ønskes utvidet. Nært veg. Nært bolighus.
Trafikk ut på Fv. uten GS - veg. Ingen kjente natur - eller
kulturverdier innenfor området, men området ligger innenfor
verneplan for Urula.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Anbefales ikke som kommersielt stort masseuttak. Området
kan være egnet til uttak av masser for eget bruk.

Rød / grønn

10 Masseuttak Veltelia, Nes i Ådal (område A, B og C)

10 Masseuttak Veltelia, Nes i Ådal (område A, B og C)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og tidligere uttaksområde
LNF og i drettsanlegg
Råstoffutvinning
Ikke angitt
Brynjulf Holte
305/5

Beskrivelse : Forslag om 4 områder til masseuttak for salg, ve dlikehold på skogsbilveger og
hyttebyggin g i området . Veltelia har 49 regulerte tomter, og planlegges utvida med 50 nye.
Forslagsstiller opplyser at område A har tillatelse til uttak av stein for knusing for vedli kehold av
skogsbilveger (2007).

Fra grovsiling er det vedtatt at område A, B og C s kal vurderes nærmere. KU her omhandler derfor
kun disse områdene.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til overordnede
planer

Allerede åpna uttak prioriteres framfor etablering av
nye uttak. Behov for uttak som kan dekke lokalt
behov. Ikke registrert i NGUs oversikt over viktige
forekomster.

Kun A er etablert.
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Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Atkomst via Fv. 243 Hedalsveien, over Fossholm
bru og på skogsbilveg. Områdene ligger langs
skogsbilveger.

Landskapsbilde A vurderes å kunne gi negativ nærvirkning for
hytteområdet. B og C ligger synlig ut mot Speril l en,
og store inngrep her vil være vanskelig å skjer me.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente naturverdier registrert.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og skogressurser Skog av låg, middels og høg bonitet.

Folkehelse / bomiljø /
nærmiljø / friluftsliv /
barn og unge /
universell utforming

Etablert hytteområde med tilhørende friluftsliv.
A er spesielt nær hytter. Fv. 243 er skoleveg uten
G/S , og elever får derfor skoleskyss. Flere boliger
langs Fv. 243.

A Rødt
BC Gult

ROS Risiko knyttet til trafikk.

Samlet vurdering Ingen kjente kultur - eller naturverdier. Ligger
nærme hyttefelt (særlig A), og medfører transport
forbi hyttefelt og flere boliger. Beslaglegger skog av
høg bonitet (B og C). Negativt for landskapsbilde.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Anbefales ikke som kommersielle masseuttak.
Område A kan være egnet til uttak av masser for
eget bruk, men hensyn til hytteområdet må vurderes
nærmere.

Rød / grønn

11 Masseuttak Vestre Bjonevatnet sør, Ådal

11 Masseuttak Vestre Bjonevatnet sør, Ådal

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og masseuttak
LNF
Råstoffutvinning
50 - 100 daa
Gunnar Skredshol
290/3 t eig 1

Beskrivelse : Ligger sør for Vestre Bjonevatnet. Atkomst ved å ta av fra E16 til Fv. 184 Vassendveien,
og sørover på Skagnesseterveien, eller ved å ta av fra E16 ved gamle Skagnes skole og på skogsbilveg.
Begge alternativene er 5 - 6 km fra E16.
Foreslår masseuttak for masser til eget bruk og nærliggende eiendommer. Forslagsstiller opplyser at
det er eks isterende masseuttak her i dag.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Allerede åpna uttak prioriteres framfor etablering av nye
uttak. Behov for uttak som kan dekke lokalt behov. Ikke
registrert i NGUs oversikt over verdifulle forekomster.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Ligger i tilknytning til lokalveg. Ikke øvrig infrastruktur.

Landskapsbilde Ligger i et dalsøkk, med lite ferdsel langs vegen og lite
bebyggelse. Vurderes å ha liten nær - og fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Det er Miljøregistrering i skog ( MiS ) i området rundt, men
ingen i umiddelbar nærhet til området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet, skog i selve bruddområdet er tatt ut.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Lite bebyggelse i nærheten. Transport ut til E16 vil gå forbi
bolig / gårdsbebyggelse.

ROS Kan være risiko knyttet til transport forbi boliger.

Samlet vurdering Ikke del av en registrert / kjent stor forekomst. Ligger
skjermet, uten kjente natur - eller kulturverdier. Beslaglegger
skog av høg bonitet. Mangler infrastruktur utenom veg.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Anbefales ikke som kommersielt stort masseuttak. Området
kan være egnet til uttak av masser for eget bruk, da det
vurderes å være få negative konsekvenser av dette.

Rød / grønn
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12 Masseuttak Storvika Vestre Bjonevatnet, Ådal

12 Masseuttak Storvika Vestre Bjonevatnet, Ådal

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Hogstflate ifølge forslagsstiller
LNF
Råstoffutvinning
Avgrensning i kke angitt
Anne Holte Brørby
302/1

Beskrivelse : Området ligger ved Storvika ved Vestre Bjonevatnet.
Atkomst fra E16 til Fv. 184 Vassendveien og 3 - 4 km videre. Området er foreslått omdisponert til
råstoffutvinning, i form av sprenging og knusing av fjell. Forslagsstiller opplyser at planlagt uttak er
inn til 10 000 m3, både for eget bruk og salg.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Allerede åpna uttak prioriteres framfor etablering av nye
uttak. Ikke i tilknytning til etablert uttak. Behov for uttak
som kan dekke lokalt behov. Ikke registrert i NGUs oversikt
over verdifulle grus - og pukkforekomster .

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Fv. 184 Vassendveien passerer området. Mangler øvrig
infrastruktur.

Landskapsbilde Urørt område. Større uttak i skråning ut mot vannet er
vanskelig å skjerme. Vil gi negativ landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Nærhet til vann. Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg og middels bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /

Nærmeste bolig er er ca . 500 og 900 m fra området .
Flere hytter på motsatt side av vannet, ca . 900 m fra. Vil
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friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

medføre støy i et "stille" område.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Ingen kjente natur eller kulturverdier. Ikke i tilknytning til
etablert uttak. Inngrep i et urørt område. Negativ
landskapsvirkning, og beslaglegger skog.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

1 3 Masseuttak Gråbeinbekken, Ådal

13 Masseuttak Gråbeinbekken, Ådal

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF
Råstoffutvinning
Avgrensning i kke angitt
Anne Holte Brørby
302/1

Beskrivelse : Området ligger i Ådal, nord for E16, 4 - 5 km sørøst for Nes. Området er foreslått
omdisponert til råstoffutvinning, i form av sprenging og knusing av fjell. Forslagsstiller opplyser at
planlagt uttak er inntil 1 0 000 m3, både for eget bruk og salg.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Allerede åpna uttak prioriteres framfor etablering av nye
uttak. Ikke i tilknytning til etablert uttak. Behov for uttak
som kan dekke lokalt behov. Ikke registrert i NGUs oversikt
over viktig e grus / pukk ressurser .

Teknisk og sosial
infrastruktur.

Nær eksisterende vegnett. A tkomst til et evt. uttak må
etableres via skogsbilvegen med utkjøring på E16.
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Trafikksituasjon. Kraftlinjer krysser omr ådet.

Landskapsbilde Urørt område. Større uttak i skråning ut mot vannet og E16
er vanskelig å skjerme. Vil gi negativ landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Avrenning mot Sperillen, bekk nært området og kort avstand
til vannet. MiS - område nordøst for fore slått areal.

Kulturmiljø Kulturminne registrert nord for kraftlinja.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærmeste bolighus er ca . 700 m fra området.

ROS Kan være risiko knyttet til utkjøring på E1 6 pga. kurve /
dårlig sikt i området ved eventuelt masseuttak , samt ko r t
avstand og avrenning mot Sperillen.

Samlet vurdering Kort avstand til E1 6. Ikke i tilknytning til etablert uttak.
Inngrep i et urørt område. Negativ landskapsvirkning, og
beslaglegger skog.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn
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4 H allingby og Ådal
Folketall

Grunnkretser Folketall
2015

Viker 154
Nyhus 105
Flaskerud 21 0
Somdalen 206
Skollerud 273
Hallingby 1092
Semmen 184
Hen* 448
Totalt 2672

Ca. 9 % av Ringerikes befolkning
*Innspill i Hen grunnkrets er
behandla under Hønefoss, slik at
innspill i området Hensmoen blir
sett i sammenheng med
tettbebyggelsen nord for byen.
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Infrastruktur

Veg › Det er etablert G/S - veg i Hallingby sentrum , ved skole og butikk.

› Undergang under E16.

› Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
o Gamle Ådalsvei
o E16 fra bensinstasjonen til bussholdeplass
o E16 Hallingby - Skårflågan
o Hval bru
o Fv. 172 fra skolen, både nord - og sørover fra Skollerud.

› Gjeldende kommuneplan viser aktuell korridor for ny veg utenfor Hallingby
sentrum , nord for Hvalsbruveien . Korridoren er uten rettsvirkning.
K ommunen har tidligere foreslått å fjerne korridoren fra kommuneplanen,
men Statens Vegvesen ønsket ikke dette. Vegløsning må vurderes nærmere i
kommuneplanen.

Vann og avløp › Byggestopp på grunn av sprengt kapasitet på renseanlegget. Hallingby
renseanlegg skal overføres til Monserud renseanlegg når dette står ferdig
oppgradert i 2018. I mellomtida søkes det om ny utslippstillatelse for å kunne
ta imot 100 pe. ekstra. Det er satt av 200 000 - 300 000 kr for å kunne utbedre
renseanlegget.

› Kapasitet på vann er t ilstrekkelig .

› Brannvannkapasitet er tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s, men vil ikke kunne
klare 50 l/s (krav til næringsbygg) pga. for lite høydebasseng.

Skole › Hallingby skole
o Kombinert 1. - 10. trinn.
o Fulldelt
o Elevtall 2014/2015: 294
o Kapasitet: 350

Barnehage › Bondeheimen familiebarnehage: privat, 10 plasser
› Hallingby barnehage: kommunal, 80 plasser
› Hundremeterskogen familiebarnehage: privat, 6 plasser

Gravplass › Hval kirkegård
o Stort behov for nye urnegraver
o Aktuelt utvidelsesområde: mot sør, gnr/bnr 273/45.
o Ved utvidelse og etablering av nye gravfelt bør det vurderes om det er

behov for å sette av areal til et muslimsk gravfelt.

Utbyggingspotensial

Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er potensial for om
lag 66 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 172 innbyggere.
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Utbyggingsmønster – verdier o g hensyn

Hal lingby er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentrum med næringsvirksomhet og boligfelt av
eldre og nyere dato. I Ådal er bebyggelsen mer spredtbygd, med noe mer konsentrert bebyggelse for
eksempel ved Ringmoen. Boligbebyggelsen ligger i hovedsak på uproduktiv mark, og har opp
gjennom åra skåna de mer produktive områdene slik at jordbruket kan driftes rasjonelt.

Området har verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jord. Områdene på begge sider av
Ådalselva fra Hensmoen og nordover til Somdalen er i jordfaglig vurdering definert som svært viktige
landbruksområder (A - område) . Det vil si at landbrukshensynet skal veies tungt, og gå foran andre
viktige samfunnsinteresser. Noen av innspillene i dette området berører mindre områder med fulldy rka
eller dyrkbar jord.

Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det er nå en nasjonal
målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal. Jordarealene er først og fremst
verdifulle på grunn av sitt produksjon spotensial, men også fordi de utgjør en del av kulturlandskapet
og huser en rekke kulturminner.

Av andre arealressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, skogområder og viktige masseforekomster.

1 4 Utvidelse Buttingsrud Camping, Ådal

14 Utvidelse Buttingsrud Camping, Ådal

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og dyrka mark
LNF
Næring
140 daa
Trond Helge og Kristine Buttingsrud
285/1

Beskrivelse : Området ligger ved E16 og Buttingsrud camping i Ådal. Forslagsstiller ønsker å utvide
dagens virksomhet til motsatt side av E1 6. Bakgrunnen er bl.a. at dagens camping er sårbar for flom.
Området ønskes omdisponert til næring, i form av kro/motell, camping og fyrhus.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Økt verdiskaping og produktivitet er et mål i
kommuneplanen, og flere arbeidsplasser i besøksnæringene
er en av strategiene for dette. Dagens virksomhet har behov
ut fra etterspørsel og at området er flomutsatt.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær E16 og kollektivtilbud. Ikke G/S - veg langs E16.
Ikke kommunalt V/A - anlegg i området. Dagens camping har
lokal avløpsløsning. Ved utvidelse må framtidig løsning ha
nok kapasitet.

Landskapsbilde Utvidelse av campingplassen oppover skråningen vil være
synlig i landskapet, og skiller seg ut fra øvrig bebyggelse
som i hovedsak ligger nede langs Sperillen.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk øst for området. MiS - områder i nordøst, langs med
bekken

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet. Deler av området er fulldyrka jord (ca .
14 daa).

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområder og Sperillen. Støy fra E16.
Foreslått område ligger i terreng med stigning.

ROS Kan være risiko knyttet til trafikk. Det mangler GS langs
E16.

Samlet vurdering Forslaget innebærer utvidelse av en etablert campingplass.
Det er nært etablert infrastruktur. Utbygging i skråninga vil
være synlig i landskapet, og det beslaglegger skog og dyrka
mark.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Trafikksikkerhet og støy må vurderes nærmere. Utbygging
må vurderes i forhold til landskap / terreng. Natur, særlig
mot bekken må vurderes nærmere.

Rød / grønn

15 Masseuttak Buttingsrud, Ådal

15 Masseuttak Buttingsrud, Ådal

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Tidligere uttaksområde, omgitt av skog
LNF
Råstoffutvinning
12 daa
Trond Helge og Kristine Buttingsrud
285/1

Beskrivelse : Området ligger øst for E16 ved Buttingsrud (1 km luftlinje). Det har tidligere vært tatt ut
pukk og vegmasser i området. Pil viser aktuelt område. Forslagsstiller ønsker å utvide uttaket sørover.
Bakgrunnen er å få kort transport av masser, til bruk på lokale landbruksveier og egen utbygging ved
Buttingsrud Camping.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Av hensyn til naturmangfold og landskap er det positivt å
utnytte allerede åpna områder, framfor å starte uttak i nye
områder. Behov for uttak som kan dekke lokalt behov.
O mrådet er ikke registrert i NGUs oversikt over pukk - og
grusressurser.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Adkomst fra E16 og videre ca. 3 km på skogsbilveg.
Mangler øvrig teknisk infrastruktur.

Landskapsbilde Uttaket ligger omgitt av skog, og er lite synlig annet enn for
forbipasserende på skogsbilveien.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av middels og låg bonitet. S kog i selve bruddområdet
er tatt ut.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

2 hytter langs atkomstvegen. Uttaket ligger nært skogsbilvei,
uten bebyggelse i nærheten.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Etablert mindre uttak, men ukjent størrelse på forekomsten.
Adkomst på skogsbilvei. Ingen kjente natur eller
kulturminner. Begrenset landskapsvirkning.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Anbefales ikke som kommersielt masseuttak. Området kan
være egnet til uttak av masser for eget bruk, d a det vurderes
å være få negative konsekvenser av dette.

Rød / grønn
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1 7 Næring, Ringmoen skole

17 Næring, Ringmoen skole

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Nedlagt skole med uteområder, næringslokaler
Offentlig bygning
Næring
8 daa
Vikerfjell Eiendom AS
282/34

Beskrivelse : Sentral beliggenhet ift. E16 og adkomst til Ådalsfjella via Fv. 172. Det er gitt
dispensasjon til næringslokaler på eiendommen. Forslagsstiller beskriver ønsket arealb ruk slik:
Kontorer, salg og service av utstyr, lokalmat og forbruksvarer knytta til Vikerfjell. Ønsker også å ha
mulighet for å ha midlertidig visningshytte.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Næringsutvikling er et satsingsområde i kommuneplanen.
Positivt med ny virksomhet i nedlagte lokaler.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Eksisterende infrastruktur. Nytt avløpsanlegg.
Det jobbes med avtale om kostnadsfordeling for realisering
av nytt kryss mot E1 6 (ifm. hytteutbygging i Ådalsfjella).

Landskapsbilde Etablert bebyggelse i et ellers bebygd område.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente forhold.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ingen konsekvenser.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /

Skolegården kan ha funksjon som balløkke og lekeareal for
nærmiljøet. Ved utbygging av eiendommen kan dette
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friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

forsvinne.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår næring i nedlagte lokaler, som er et positivt tiltak.
Få negative konsekvenser.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Eventuelt ny bebyggelse må tilpasses omgivelsene
(byggehøyder, utnyttelse, etc. ). Det bør vurderes om deler av
eiendommen skal settes av til lekeareal.

Rød / grønn

1 8 Hytter Langtangen, Samsjøen

18 Hytter Langtangen, Samsjøen

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Hytteområde
LNF
Fritidsbebyggelse
Hele tangen er noe over 200 daa
Peter Lie
282/1

Beskrivelse : Langtangen ligger nordvest i Samsjøen. Det er i dag 30 bebygde og 3 ubebygde
fritidseiendommer på Langtangen . Forslagsstiller ønsker å skille ut ytterligere 2 tomter for
fritidsbebyggelse mellom eks isterende bebyggelse og Samsjøveien. Området er allerede utbygd, og
bærer preg av relativt konsentrert fritidsbebyggelse.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

I tilknytning til etablert hyttefelt.

Teknisk og sosial
infrastruktur.

Ikke kommunalt V/A - anlegg eller strøm i området.
Privat veg.
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Trafikksituasjon.

Landskapsbilde Innspillet foreslår flere tomter i et allerede utbygd område.

Naturmangfold og
vassdrag

Registrerte rødlistarter i området ved Samsjøen, men ingen
registreringer innenfor avgrensningen.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av låg og middels bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområder og Samsjøen.

ROS Nordvest i området er det registrert utløpsområde for skred.
Ellers ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Mindre utvidelse / fortetting av etablert hytteområde. Ingen
kjente natur eller kulturverdier innenfor området,

Konklusjon Videre / ikke videre.
Tomter må plasseres med hensyn til eksiterende hyttetomter.

Rød / grønn

21 Boliger Gamle Ådalsvei 66, Hallingby

21 Boliger Gamle Ådalsvei 66, Hallingby

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
4 daa
Gamle Ådalsve i 66 AS v/ Stig Andre Meyer og Nils Olav Sætheren
274/84 og 9 8

Beskrivelse : Deler av gnr/bnr 274/84 er avsatt til boligformål, og det foreslås nå at en større del av
eiendommen avsettes til bolig. Foreslått avgrensning følger skrånin g mot vest.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn.
D el av et større sammenhengende boligområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

V/A - anlegg i Gamle Ådalsvei.
Gamle Ådalsvei er kommunal vei, og mangler G/S - veg.

Landskapsbilde Nye boliger i tilknytning til utbygd område. Foreslår
bebyggelse i deler av naturlig buffersone / vegetasjonen
mellom bebyggelse og dyrka mark.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

S kog av høg bonitet. Bygger ned deler av buffersonen mot
dyrka mark.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområder og elv. Gangavstand til skole (ca.
1 km), barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud .
U tenfor registrerte støysoner , ca . 200 m til E16. Etablerte
bolighus øst for foreslått utvidelse vil bli " klemt " mellom
veg og n y e boliger, i stedet for å grense mot LNF.

ROS Mangler GS - veg. Ellers ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utvidelse av eksisterende boligbebyggelse. Ingen kjente
natur - eller kulturverdier. Kort avstand til infrastruktur, samt
skole og andre tjenestetilbud. Nedbygging av skog av høg
bonitet og buffersone mot dyrka mark . N ærliggende tomter
vil bli mer innebygd. Mangler GS - veg.

Konklusjon Videre / ikke videre.
GS - veg bør sikres.
Bør beholde noe buffer mot dyrka mark.

Rød / grønn
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22 Boliger Gamle Ådalsvei nord, Hallingby

22 Boliger Gamle Ådalsvei nord, Hallingby

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
9 daa
Gudbrand Bergsund
274/2

Beskrivelse : Området ligger ved Gamle Ådalsvei, nord for eksisterende boligområde på Hallingby.
Området består i dag av skog, og grenser mot fulldyrka jord og boliger.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn. D el av et større sammenhengende
boligområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

V/A - anlegg i Gamle Ådalsvei og i sløyfa Røssly ngveien.
Gamle Ådalsvei er kommunal vei, og mangler G/S - veg.

Landskapsbilde Nye boliger i tilknytning til utbygd område. Foreslår
bebyggelse i naturlig buffersone / vegetasjonen mellom
bebyggelse og dyrka mark.

Naturmangfold og
vassdrag

Elv like nord for området. Leveområde for elvemusling
nedstrøms. Ingen kjente registrerte naturverdier innenfor
foreslått område.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet. Dyrkbar jord (ca . 4,5 daa). Bygger ned
deler av buffersonen mot dyrka mark.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell

Nærhet til friluftsområder og elv. Gangavstand til skole (ca.
1,5 km), barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud .
Gode solforhold.
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utforming

ROS Mangler GS - veg. Ellers ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utvidelse av eksisterende boligbebyggelse. Ingen kjente
natur - eller kulturverdier. Kort avstand til infrastruktur, samt
skole og andre tjenestetilbud. Nedbygging av skog av høg
bonitet og dyrkbar mark , og buffersone mot dyrka mark.
Mangler GS - veg.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Natur mangfold m å utredes nærmere, særlig i tilknytning til
elv i nord.
GS - veg må sikres.

Rød / grønn
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5 Sokna

Folketall

Grunnkretser Folketall 201 5
Strømsodd 1 51
Kirkemoen 897
Tranby 1 46
Aker 1 47
Havik 29
Totalt 1370

Ca . 5 % av Ringerikes befolkning.
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Infrastruktur

Veg › M iljøgate gjennom Sokna sentrum.

› G/S - veg langs Rv7 fra sentrum til Pukerudhagen .

› Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
o Fv. 178 Strømsoddveien *
o Rv7
o Rv7: Kryssing ved Pukerudhagen , Lofthusundergangen og

Skraperud.
Vann og avløp › Kapasitet både på renseanlegg og vannverk til å kunne ta imot en økt

befolkningsvekst.

› Nytt vannverk er under bygging, ferdigstilles i 201 6.

› Tilfredsstiller brannvanndekning (20 l/s), og så for sykehjemmet (50 l/s).
Skole › Sokna skole

o Kombinert 1. - 10. trinn.
o Fulldelt
o Elevtall 201 4 /201 5 : 145
o Kapasitet: Det gjennomføres en totalrenovering av skolen i

2015/201 6. Renovert skole er prosjektert for 250 elever.
Barnehage › Kirkemoen barnehage: privat, 42 plasser

› Sokna natur - og gårdsbarnehage: privat, 4 8 plasser
Gravplass › Lunder kirkegård

o Ikke behov for utvidelse av areal. Mulighet for etablering av nye
gravfelt innenfor dagens areal.

* Gang - og sykkelveg langs Fv. 178 Strømsoddveien
Sokna Utvikling har gitt innspill om at ny G/S - veg langs Fv. 178 tas inn i arealdelen. Dette er en
fylkesveg med mye trafikk også av tyngre kjøretøy (bl.a. masse - og tømmertransport). Videre er det
mye bebyggelse på Permobakken og Furumoen sa mt avsatt område for framtidig boligbebyggelse som
medfører et behov for en permanent funksjonell og trafikksikker forbindelse til Sokna skole og
sentrum. I dag følger gående og syklende eksisterende fylkesveg ned til kirka. Sokna Utvikling
opplyser at for elever som skal til skolen er det etablert en, etter deres oppfatning, midlertidig løsning
over privat grunn. Denne er ikke sikret i noen arealplan, og krever kryssing av fylkesvegen på et lite
egnet sted.

Fylkeskommunen er eier og vegmyndighet for fylke svegene. Statens vegvesen har ansvar for
planlegging av vedtatte vegprosjekter, gjennomføring av tiltakene, samt løpende drift - og
vedlikeholdsavtaler. Fv. 178 er ikke nevnt i fylkesvegstrategi eller handlingsprogram for fylkesveier
for gjeldende perioder.

Utbyggingspotensial

Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er potensial for om
lag 146 ytterligere enheter i området.

Kommentert [SHG3]: Tall oppdateres.
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Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 380 innbyggere.

Pukerudhagen som ha r vært avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan har imidlertid vist seg å
være vanskelig å realisere. Dette området bør vurderes nærmere.

Det er ellers relativt gode muligheter for fortetting innenfor eksisterende byggesone på Sokna.

Utbyggingsmønster – verdier og hensyn

Sokna er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentrum med næringsvirksomhet og boligfelt av
eldre og nyere dato. I forbindelse med utbygging av Rv7 er det etablert miljøgate gjennom Sokna
sentrum. I Soknedalen for øvrig er bebyggelsen mer spredtbygd. Boligbebyggelsen ligger i hovedsak
på mer uproduktiv mark, og har opp gjennom åra skåna de mer produktive områdene slik at jordbruket
kan driftes rasjonelt.

Området har verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og d yrkbar jord. Områdene rundt Sokna
sentrum og et belte langs elva Sogna er i jordfaglig vurdering definert som svært viktige
landbruksområder (A - område) . Det vil si at landbrukshensynet skal veies tungt, og gå foran andre
viktige samfunnsinteresser. Det er kun ett innspill i dette området, og det berører dyrkbar jord.

Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det er nå en nasjonal
målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal. Jordarealene er først og fremst
verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men også ford i de utgjør en del av kulturlandskapet
og huser en rekke kulturminner.

Av andre arealressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, skogområder og masseforekomster.

26 Masseuttak Djupdalsmoen , Sokna

26 Masseuttak Djupdalsmoen , Sokna

Dagens arealbruk
Gjeldend e formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Masseuttak
LNF
Råstoffutvinning
340 daa (forslagsstiller ønsker også at områder øst for Fv. 178 vurderes)
Andres Lundesgaard
148/1

Beskrivelse : Det har vært uttak av masser her siden 1 940 - tallet, og det tas i dag ut stein, grus og sand.
Det er en ambisjon om et årlig uttak på minst 50 000 tonn steinprodukter. Ringerike kommune ga
midlertidig dispensasjon på ubestemt tid i 2000, med forutsetning om driftsplan. Driftsplan ble
godkjent i 2002, og mobilt asfaltverk i 2012. Bergart av høy kvalitet , fri for radon.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn . Av hensyn til naturmangfold og
landskap er det positivt å utnytte allerede åpna områder,
framfor å starte uttak i nye områder. Behov for uttak som
kan dekke lokalt og regionalt behov. R egistrert som meget
viktig sand - og grusforekomst av NGU , og fjell av høy
kvalitet.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Uttaket grenser direkte mot Fv. 1 78 Strømsoddveien, med
etablert avkjørsel . Skogsbilveg gjennom uttaket.

Landskapsbilde Etablert pukkverk langs lokalveg / dalsøkk. Lite bebyggelse i
nærheten. Omgitt av skog og kupert terreng. Synlig for
forbipasserende mens fjernvirkning vurderes som liten.

Naturmangfold og
vassdrag

Elva Sogna renner øst for området, og er registrert
leveområde for fredet elvemusling. Ingen kjente registrerte
naturverdier innenfor området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av varierende bonitet. C a . 20 daa dyrkbar jord i
området (i hovedsak øst for Fv. 1 78).

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærmeste bolig fra eksisterende uttaksområde er ca . 500 m i
sør . Medfører trafikk forbi f lere boliger langs
Strømsoddveien.

ROS Risiko knyttet til kryssing av Fv. 178 hvis det åpnes uttak på
østsiden av vegen. Risiko for forurensing til Sogna.

Samlet vurdering Utvidelse av et etablert pukkverk på en reg istrert meget
viktig forekomst / fjell av høy kvalitet. Liten
landskapsvirkning. Ingen kjente kulturverdier. Nærhet til
Sogna. B eslaglegger noe skog og dyrkbar jord .
Reguleringsplan med KU vil sikre at konsekvenser og
avbøtende tiltak blir vurdert nærmere.

Konklusjon Som en del av dispensasjonssaken i 2000 ble det vedtatt at

Kommentert [SHG4]: Kartet bør oppdateres i hht innspill.
Følger eiendomsgrense.



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREAL DEL
KONSEKVENSUTREDNING AV INNSPILL

42

saken skal vurderes ifm. kommuneplanen (sak 224/00).
Med bakgrunn i positiv vurdering av di spensasjonen, behov
og at dette er et eksisterende uttak anbefales det at området
avsettes til råstoffutvinning i arealdelen.

Det stilles krav om utarbeidelse av reguleringsplan med
tilhørende konsekvensutredning for utvidelse av
masseuttaket.



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREAL DEL
KONSEKVENSUTREDNING AV INNSPILL

43

6 H eradsbygda

Folketall

Grunnkretser Folketall 201 5
Borglund* 331
Heggen 364
Heradsbygda 2070
Totalt 2765

Ca. 9 % av Ringerikes befolkning

*Borglund grunnkrets sokner delvis til Sokna skole og delvis til Helgerud skole.

Infrastruktur

Veg Godt opparbeida infrastruktur med gangveger, undergang osv. i området rundt
skolen.

Vann og avløp › Avløp til Monserud renseanlegg og vann fra Kilemoen vannverk, forholdsvis
grei kapasitet. Monserud vil etter hvert nå sin kapasitet, men er under
utbygging, ferd igstilles 201 8. Kilemoen vannverk er også under utbygging,
f erdigstilles i 201 8.

› Brannvannkapasitet er kun tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.
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Skole › Helgerud skole
o Barneskole 1. - 7. trinn
o Fulldelt
o Elevtall 2014/2015: 221
o Kapasitet: 300 elever

Barnehage › Heggen barnehage , kommunal, 60 plasser
› Heradsbygda barnehage, kommunal, 66 plasser

Gravplass Sokner delvis til Hønefoss og delvis til Veme.

Utbyggingspotensial

Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er potensial for om
lag 39 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 101 innbyggere.

Utbyggingsmønster – verdier og hensyn

Her adsbygda er et lokalsamfunn av nyere dato. Det meste av boligbebyggelsen er etablert etter 1970 ,
som en satellittutbygging til Hønefoss by. Noe av hensikten var å spare verdifulle jordarealer i
området mellom Heradsbygda og Hønefoss. Boligbebyggelsen er re lativt konsentrert, og ligger på mer
uproduktiv mark.

Ved forrige kommuneplanrevisjon var det ikke ønskelig med flere boliger i Heradsbygda, med unntak
av det som allerede fantes av utbyggingsklare tomter.

Heradsbygda er omgitt av arealer avsatt til LNF - områder og friområder i gjeldende arealdel.
Oppenåsen/Heggen er klassifisert som A - område i kartlegging av bynære friluftsområder 2014.
Oppenåsen ligger i nær tilknytning til boligområder i Heradsbygda, og har et godt utbygd sti - og
løypenett.

Friområdet utgjør også en buffer mot Vestsiden pukkverk. Støyutredninger viser at områdene øverst i
Bålerudmarka kan være utsatt for støy fra pukkverket under visse forhold. Friområde og buffer mot
pukkverk bør opprettholdes.

27 Boliger Bålerudmarka/Oppenåsen (område B, C og D)

27 Boliger Bålerudmarka/Oppenåsen, Heradsbygda (område B, C og D)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
Friområde ( B, C) og LNF (D)
Boligbebyggelse
60 daa
Asle Oppen
52/4

Beskrivelse : Forslag om 4 områder for utvidelse av boligområde i Bålerudmarka/Oppenåsen. Fra
grovsiling er det det vedtatt at område B, C og D skal vurderes nærmere. KU her omhandler derfor
kun disse områdene.

Kommentert [SHG5]: Tall oppdateres.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn. I tilknytning til eksisterende boliger.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Eksisterende infrastruktur i området.

Landskapsbilde I tilknytni ng til eksisterende boligområde.
C og D vurderes å gi liten landskapsvirkning, forutsatt
utforming tilpasset nærliggende boliger.
B kan gi fjernvirkning da det strekker seg til / over toppen på
åskammen.

B = Gul.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier innenfor områdene.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av varierende bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Gangavstand til skole, barnehage og tjenestetilbud.
Områdene øverst i Bålerudmarka kan være støyutsatt under
visse forhold, pga. Vestsiden pukkverk.
Oppenåsen/Heggen er klassifisert som A - område i
kartlegging av bynære friluftsområder 2014. Foreslåtte
om råder berører stier og inngangsporter til friområdet.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Fortetting / utvidelse av eksisterende boligfelt, i prioritert
bydel. Nært infrastruktur og tjenestetilbud. Ingen kjente
natur - eller kulturverdier.
Beslaglegger noe skog og grøntområder, og kan gi redusert
adkomst til friområdene for dagens boligområde.
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Konklusjon Videre / ikke videre.
Alle - Bratt terreng – må vurdere adkomster og det blir viktig
med bebyggelse tilpasset terrenget.
B – Området bør vurderes avgrenset mot nordøst, for å
redusere landskapsvirkning. Samtidig må det ha bredde nok
til å kunne bebygges hensiktsmessig. Støy fra pukkverk må
vurderes nærmere.
C – Mange stier, og her bør det beholdes en grøntkorridor for
å gi forbindelse mot grøntområder videre oppover (mot øst
og nord) og bryte opp bebyggelsen noe.
D - M å avgrenses i fht høyspent.

Rød / grønn
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7 H au gsbygd og Åsa

Folketall

Grunnkretser Folketall 201 5
Viul 31 6
Hval 443
Åsbygda 541
Nedre Haug 342
Øvre Haug 2325
Vegård 557
Totalt 4524

Ca . 1 5 % av Ringerikes befolkning
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Infrastruktur

Veg › Eksisterende:
o Utvida skulder langs Fv. 163.
o Sentrum, forbi skolen i retning Vang.
o Mot Klekken Hotell og Færdenmarka.

› Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
o Fv. 241 Hadelandsveien
o Fv. 166 Viul/Knestang
o Fv. 169 Hvalssletta/Hvalsveien
o Ringkollveien
o Enkelte "snarveier" som er farlige er i bruk:

snarvei fra Hamna/Hemskogen – over Hadelandsveien – til
Linnerudveien/Færdenmarka.

Vann og avløp › Avløp til Monserud renseanlegg og vann fra Kilemoen vannverk, forholdsvis
grei kapasitet. Monserud vil etter hvert nå sin kapasitet, men er under
utbygging, og ferdigstilles 2018. Kilemoen vannverk er også under
ut bygging, f erdigstilles i 2018.

› Brannvannkapasitet er kun tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s. Kapasiteten
må sjekkes ut i hvert enkelt tilfelle siden det er varierende trykk og
kapasitet.

Skole › Vang skole
o Barneskole 1. - 7 . trinn.
o Fulldelt
o Elevtall 2014/2015: 293
o Kapasitet: 340 elever.

› Haugsbygd ungdomsskole
o Ungdomsskole 8. - 10. trinn.
o Fulldelt
o Elevtall 2014/2015: 217
o Kapasitet: 240 elever.

› Vegård skolekrets har fra høsten 2015 sognet til Vang skole og Haugsbygd
ungdomsskole. Dette er inntil ny barneskole på Benterud står klar.

› Det skal etableres en privat Montessori skole i Åsa.
Barnehage › Almgrenda barnehage, privat, 38 plasser

› Haug barnehage, kommunal , 55 plasser
› Nedre Auren gårdsbarnehage, privat, 40 plasser
› Skogstjernen familiebarnehage, privat, 8 plasser
› Smeden barnehage: p rivat , 62 plasser
› Viul familiebarnehage, privat, 4 plasser
› Åsatua naturbarnehage, privat, 27 plasser

Kommentert [SHG6]: Tall oppdateres.
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Utbyggingspotensial

Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er potensial for om
lag 81 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 211 innbyggere.

2.5. 3 Utbyggingsmønster – verdier o g hensyn
Haugsbygd er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentrum, boligfelt av eldre og nyere dato og et
aktivt jordbruk. Boligbebyggelsen ligger på mer uproduktiv mark, og har opp gjennom åra skåna de
mer produktive områdene slik at jordbruket kan driftes rasjonelt. Kulturlandskapet er verdifullt å ta
vare på, både av hensyn til jordbruk og stedets identitet og tilhørighet. Av andre arealressurser nevnes
skogområder, friluftsområder, Marka og pilegrimsleden.

En vesentlig del av Haugsbygd er i jordfaglig vurdering de finert som viktig og svært viktige
landbruksområder (A - og B - områder) . I A - områder skal landbrukshensynet veies tungt, og gå foran
andre viktige samfunnsinteresser. I B - områder bør landbrukshensynene ha en stor rolle, og det skal
foreligge tungtveiende års aker for endra arealbruk.

Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det er nå en nasjonal
målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal. Jordarealene er først og fremst
verdifulle på grunn av sitt produksj onspotensial, men også fordi de utgjør en del av kulturlandskapet
og huser en rekke kulturminner.

Flere av innspillene til revisjon av kommuneplanen berører viktige jordbruksarealer og verdifullt
kulturlandskap.

Flere innspill er også uten sammenheng med de etablerte boligfeltene i eksisterende kommuneplan .
Slik utbygging vil være i strid med overordnede målsettinger for området, og vil redusere områdets
kvaliteter som kultur - og jordbrukslandskap. I tillegg vil det kunne skape konflikt mellom drift og
boligbebyggelse.

Utbygging uten sammenheng med etablerte boligfelt vil videre gi et lite hensiktsmessig
utbyggingsmønster, der man har dårligere utgangspunkt for samlede løsninger av infrastruktur, som
skoleveg, tekniske anlegg og andre offentlige tjeneste r. Med bakgrunn i dette anbefales det ikke å åpne
for omdisponerin g til boligformål i slike områder.

I områder hvor det kan bli aktuelt å etablere nye boligområder, må sammenhengende grøntdrag med
turstier sikres i kommuneplanen og reguleringsplaner.

Ved forrige kommuneplanrevisjon var det ikke ønskelig med flere boliger i Haugsbygd, med unntak
av det som allerede fantes av utbyggingsklare tomter. I perioden fra 2007 - 2015 har det blitt utarbeida
flere reguleringsplaner for boligutbygging i Haugsbygd. Fler e utbyggingsprosjekter er også
gjennomført. Loeskollen kan nevnes som et eksempel på en vellykka etablering med et
leilighetskompleks nær sentrum. Det å kunne tilby varierte boligtyper i samme område gjør at
innbyggere kan flytte innenfor samme område i ul ike livsfaser. Dette kan igjen bidra til å frigjøre
eneboligtomter.
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33 Boliger Harehaugveien - Bølgenveien, Haugsbygd

33 Boliger Harehaugveien - Bølgenveien, Haugsbygd

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
40 daa
Anders Øren og Tyri Hus AS v/Otto Vaule Olsen
131/1 og 106/1

Beskrivelse : Tyri Hus AS har vært i kontakt med grunneier av 131/1 Øren som er positiv. Øren har
også sendt inn eget innspill om eiendommen. Eier av 106/1 hadde ikke besvart henvendelse fra Tyri
Hus AS da innspillet ble oversendt til kommunen. Tyri Hus mener det er naturlig å se området under
ett, og inkluderer derfor begge eiendommene i innspillet.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn. Nærhet til eksisterende boligfelt.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

I tilknytning til eksisterende bebyggelse og infrastruktur.
Grenser mot kommunal veg. Kommunalt V/A - nett i
området.

Landskapsbilde Området er et visuelt element i kulturlandskapet . Terrenget
(stedvis bratt) gjør at bebyggelse vil bli synlig både på nært
hold og på avstand. Grenser mot eksisterende boligfelt, og
vil være en utvidelse av et allerede bebygd område.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier i området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet, samt ca. 2 daa fulldyrka jord. Skog som
del av boliområde, og dyrka mark delt fra større jord med
vei.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /

Nærhet til friluftsområde r. Gangavstand til skole (ca . 1 km) ,
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud .
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friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Utbygging vil legge beslag på skog / friområde for
eksisterende boligfelt. Ikke sammenhengende G/S - vei til
sentrum.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utbygging i tilknytning til eksisterende boligfelt, i prioritert
område. Gangavstand til skole mm. Ingen kjente natur - eller
kulturverdier. Beslaglegger noe skog og dyrka mark. Kan gi
negativ landskapsvirkning, og beslaglegge friområde for
eksisterende bol iger.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Nærmiljø: Det må sikres friområde for eksisterende boliger
og eventuelt nye boliger.
Landskap: Bør ikke bebygges på "toppene", for å redusere
landskapsvirkningen. Bebyggelse må tilpasses bratt terreng
for å redusere terrenginngrep.

Rød / grønn

34 Boliger Gamle Ringkollvei vest, Haugsbygd

34 Boliger Gamle Ringkollvei vest, Haugsbygd

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog/jordbruksområder
LNF
Boligbebyggelse
Ca . 8 daa
Jon Ragnar Rønneberg
105/1

Beskrivelse : I utkanten av tettbebyggelsen i Haugsbygd, men i tilknytning til eksisterende eneboliger.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn.
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Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Offentlig og privat veg. V/A - anlegg krysser eiendommen.
Mangler G/S - veg langs Gamle R ingkollvei og
Gjermundboveien.

Landskapsbilde I et område preget av kulturlandskap, med spredte
eneb oliger. Tett boligfelt vil bryte med omgivelsene. Relativt
flatt, og en del vegetasjon (randsoner) skjuler bebyggelse i
området.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk nord for området. Ingen kjente registrerte naturverdier
innenfor området som er foreslått.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner innenfor foreslått område.
Automatisk fredet kulturminne (gravfelt) på
naboeiendommen i vest.

Jord - og
skogressurser

I hovedsak innmarksbeite, samt noe skog av høg bonitet og
noe uproduktiv skog. Dyrkbar jord.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområde r. Gangavstand til skole (ca . 1,5
km) , barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud .
Ikke sammenhengende G/S - vei til sentrum.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utbygging i tilknytning til eksisterende boliger, i utkanten
tettbebyggelsen i Haugsbygd, i prioritert område.
Gangavstand til skole mm. Ingen kjente natur - eller
kulturverdier. Beslaglegger noe skog og dyrkbar jord.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Landskap: Utbygging (utnyttelsesgrad) må tilpasses
omgivelsene. Bør bevare randsoner / buffer mot dyrka mark.

Rød / grønn

36 Boliger Gamle Ringkollvei øst, Haugsbygd (område A)

36 Boliger Gamle Ringkollvei øst, Haugsbygd (område A)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
LNF
Boligbebyggelse
44 daa (9 + 35)
Torill og Sigvardt Wennevold
105/35

Beskrivelse : Forslag om to områder. Fra grovsiling er det vedtatt at område A skal vurderes nærmere.
KU her omhandler derfor kun område A.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn, men ikke i tråd med ønska
utbyggingsmønster i Haugsbygd (pga avstand) .

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Eksisterende privat veg går inn til områdene.
Ikke kommunalt V/A - anlegg i området.
Mangler G/S - veg langs Gamle Ringkollvei (ca . 1 km).

Landskapsbilde I et område med spredte eneboliger / skog / kulturlandskap.
Relativt flatt, og en del vegetasjon skjuler bebyggelse i
området.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier innenfor området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområde r . C a. 2 ,5 km til skole og diverse
tjenestetilbud. Bilbasert. Ikke sammenhengende G/S - vei til
sentrum.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Helt i utkanten av bebygde områder i Haugsbygd. Avstand
på 2,5 km til tjenestetilbud. Ikke i tilknytning til kommunalt
VA - anlegg. Ingen kjente natur - eller kulturverdier.
Beslaglegger skog av høg bonitet.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

38 Boliger Gjermundboveien A, Haugsbygd

38 Boliger Gjermundboveien A, Haugsbygd
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Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jord småskog
LNF
Boligbebyggelse
Ca . 4,5 daa
Anne Grethe Qvist Eriksen
105/5

Beskrivelse :

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn, men ikke i tråd med ønska
utbyggingsmønster i Haugsbygd (pga. avstand) .

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

I tilknytning til kommunal veg.
Ikke kommunalt V/A - anlegg i området.
Ikke sammenhengende G/S - forbindelse til sentrum.

Landskapsbilde I et åpent område preget av kulturlandskap, med spredte
eneboliger. Tett boligfelt vil bryte med omgivelsene.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Verdifullt kulturlandskap. Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Innmarksbeite og fulldyrka jord. Dyrkbar jord.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområde r. C a . 2 km til skole og diverse
tjenestetilbud. Skolebuss for dette området. Ikke
sa mmenhengende GS - veg til sentrum, og mangler GS - veg
for Gjermundboveien.

ROS Ingen kjente forhold.
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Samlet vurdering U tenfor tettbebygde områder i Haugsbygd. Avstand på ca. 2
km til tjenestetilbud. Ingen kjente naturverdier. Ikke i
tilknytning til kommunalt VA - anlegg. Beslaglegger dyrka
mark og verdifullt kulturlandskap.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

39 Boliger Gjermundboveien B, Haugsbygd

39 Boliger Gjermundboveien B, Haugsbygd

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, jord/skog
LNF
Boligbebyggelse
Ca . 5,5 daa
Anne Grethe Qvist Eriksen, Annette Qvist Aasen og Nina Qvist Theige
105/5

Beskrivelse :

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn, men ikke i tråd med ønska
utbyggingsmønster i Haugsbygd (pga. avstand) .

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Privat veg fram til området.
Ikke kommunalt V/A - anlegg i området. Forslagsstiller
opplyser at det tidligere er søkt om fradeling av tomt, men at
det ble avslått da det ikke var mulig å benytte privat
renseanlegg. Ikke sammenhengende G/S - veg til sentrum.

Landskapsbilde I et område med spredte eneboliger / skog / kulturlandskap.
Tett boligfelt vil bryte med omgivelsene.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.
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Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet, samt noe fulldyrka jord.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområde r. Ca. 2 km til skole og diverse
tjenestetilbud. Skolebuss for dette området. Ikke
sammenhengende GS - veg til sentrum, og mangler GS - veg
for Gjermundboveien.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering U tenfor tettbebygde områder i Haugsbygd. Avstand på ca. 2
km til tjenestetilbud. Ingen kjente naturverdier. Ikke i
tilknytning til kommunalt VA - anlegg. Beslaglegger skog og
noe dyrka mark

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

43 Boliger Nedre Klekken, Haugsbygd

43 Boliger Nedre Klekken, Haugsbygd

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Gartneri
LNF, samt ca . 2 daa avsatt til boligformål i sørvest.
Boligbebyggelse
C a . 36 daa (hele tomta)
Paul Skov Clausen
102/2

Beskrivelse : Forslagsstiller ønsker å få avsatt områdene utenfor gårdstunet til eneboliger, og anslår at
ca . 22 daa vil kunne bli nye tomter.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser
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Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn .

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Mellom etablert boligfelt og offentlig veg.
Offentlig V/A krysser eiendommen.
2 adkomstmuligheter via eksisterende sideveier.
Mangler noe G/S - veg for å få sammenhengende forbindelse
til sentrum.

Landskapsbilde Utbygging i tilknytning til eksisterende boligfelt.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Eiendommen er i dag intensivt utnytta til hagebruk. I
hovedsak "anna skogdekt fastmark". Dyrkbar jord (ca . 16
daa). Omgitt av boliger.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområde r. Gangavstand til skole (ca. 1,5
km) , barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud .
Mangler noe G/S - veg for å få sammenhengende forbindelse
til sentrum.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utbygging i tilknytning til eksisterende boliger og
infrastruktur, i prioritert område. Ingen kjente natur - eller
kulturve rdier.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Støy fra Klekkenveien må utredes nærmere.

Rød / grønn

45 Boliger Bergstjern, Haugsbygd

45 Boliger Bergstjern, Haugsbygd

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, jord og gårdstun
LNF
Boligbebyggelse
25 daa
Fritz Bogen
103/12

Beskrivelse :
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær eksisterende og planlagt boligfelt. Fylkesveg nord for
området, privat veg i sør. V/A - anlegg krysser eiendommen.
Mangler G/S - veg langs Ringkollveien fra Hemskogveien og
østover. Det planlegges G/S - veg til Bånntjernveien ifm.
boligbygging i området.

Landskapsbilde Breitjern med omkringliggende kulturlandskap er et
landskapselement i nærmiljøet, som vil bli forringet ved
utbygging av området. U tbygging vil ikke gi fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Bergstjern ligger i tilknytning til foreslått område , og er
registrert som en viktig naturtype (rik kulturlandskapssjø).
Sårbare arter registrert ved tjernet.

Kulturmiljø Ingen kjente fredede kulturminner innenfor foreslått område.
Sefrak - registrerte bygg i gårdstunet .

Jord - og
skogressurser

Fulldyrka og overflatedyrka jord, skog av høg bonitet samt
noe uproduktiv skog.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområde r. Ca. 2 km til skole og diverse
tjenestetilbud. Skolebuss for dette området. Ikke
sammenhengende GS - veg til sentrum

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utbygging i tilknytning til eksisterende boligfelt og
infrastruktur. Breitjern som er en viktig naturtype kan bli
berørt. Negativ landskapsvirkning . Beslaglegger dyrka jord
og skog av høg bonitet.

Konklusjon Videre / ikke videre.
N atur må vurderes nærmere, og det må avsettes buffer /
avbøtende tiltak for at tjernet ikke skal bli negativt berørt.

Rød / grønn
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46 Østre Berg/Klekken økogrend, Haugsbygd

46 Østre Berg/Klekken økogrend, Haugsbygd

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jordbruk, skog, gårdstun
LNF
Boligbebyggelse og parsellhage - /landbruksområde
40 daa
Eierfellesskapet Østre Berg
103/4

Beskrivelse : Forslagsstiller ønsker å utvikle et helhetlig økologisk boligprosjekt, med flere
boligkonsentrasjoner samt dyrking. Jordbruksareal er tenkt oppdelt i parseller s om selges s ammen med
tomtene. Forslagsstiller foreslår 21 boenheter i rekke, og 1 7 eneboliger.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn, men ikke i direkte tilknytning til tett
utbygde områder.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Atkomst via privat veg. Mangler G/S - veg langs
Ringkollveien fra Hemskogveien og østover. Det pl anlegges
G/S - veg til Bånntjernveien ifm. boligbygging i området.
Ikke direkte tilknytning til offentlig VA.

Landskapsbilde I et småkupert område med skog og noe dyrka mark, og
spredt boligbebyggelse. Videre utbygging av boliger i
området vurderes å ha liten landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Fulldyrka jord, skog av høg bonitet og innmarksbeite.
Dyrkbar jord (ca . 5,5 daa).

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområde r. Ca. 3 km avstand til skole , og
diverse tjenestetilbud. Bilbasert. Skolebuss.
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ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utbygging i utkanten av eksisterende boligfelt og
infrastruktur. 3 km til skole og tjenestetilbud. Beslaglegger
skog og dyrka mark. Ingen kjente natur eller kulturverdier.

Konklusjon Videre / ikke videre Rød / grønn

47 Boliger Ringkollveien, Haugsbygd

47 Boliger Ringkollveien, Haugsbygd

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Fritidseiendom, boligeiendom, utmark og innmark
LNF
Boligbebyggelse
42,5 daa
Georg Savabini, Per Gårud og Fritz Bogen
103/58, 103/65, 1 04/13 og 103/12 teig 3

Beskrivelse :

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn, i direkte tilknytning til eks. boligfelt
og offentlig veg.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Kommunal veg langs området. I tilknytning til eks. boligfelt.
Mangler G/S - veg langs Ringkollveien fra Hemskogveien og
østover. Det er planlagt G/S - veg til Bånntjernveien ifm.
boligbygging i området.

Landskapsbilde I tilknytning til eksisterende boligfelt. Videre utbygging av
boliger i området vurderes å ha liten landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og Skog av høg bonitet, fulldyrka jord og noe innmarksbeite.
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skogressurser Dyrkbar jord (ca . 2,5 daa)

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområde r. Ca. 3 km avstand til skole , og
diverse tjenestetilbud. Bilbasert. Skolebuss.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utbygging i direkte tilknytning til eksisterende boligfelt og
infrastruktur. 3 km til skole og tjenestetilbud. Beslaglegger
skog og dyrka mark. Ingen kjente natur eller kulturverdier.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

48 Boliger Andersløkkeveien, Haugsbygd

48 Boliger Andersløkkeveien, Haugsbygd

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
17 daa
Liv Elisabeth Wenner
103/29

Beskrivelse : Forslagsstiller viser til rekkefølgebestemmelser knytta til planer for boligbygging i
området, og at ytterligere tomter i området vil sikre oppfyllelse av rekkefølgebestemmelsene ( G/S - veg
og kryss).

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn, i tilknytning til eksisterende
boligfelt.
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Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Tilknytning til eksiterende boligfelt .
Mangler G/S - veg langs Ringkollveien fra Hemskogveien og
østover. Det er planlagt G/S - veg til Bånntjernveien ifm.
b oligbygging i området.

Landskapsbilde Et åpent område omgitt av spredt boligbebyggelse, i
utkanten av eks. boligfelt . Videre utbygging av boliger i
området vurderes å ha liten landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Innmarksbeite. Dyrkbar jord (ca . 15 daa)

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområde r. Ca. 3 km avstand til skole , og
diverse tjenestetilbud. Bilbasert. Skolebuss.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utbygging i tilknytning til eksisterende boligfelt og
infrastruktur. 3 km til skole o g tjenestetilbud. Beslaglegger
beite og dyrkbar mark. Ingen kjente natur eller kulturverdier.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

50 Boliger Borgerenga, Haugsbygd

50 Boliger Borgerenga, Haugsbygd

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF
Boligbebyggelse
45 daa
Johan Bergsund
101/1

Beskrivelse : Forslagsstiller opplyser at en viktig grunn for etablering av boliger her er ønske om
bygging av bioenergianlegg/flisfyring på Borger gård, og antyder årlig varmeproduksjon i
størrelsesorden 2 MW. Forslagsstiller skisserer at friareal kan ligge sørvest i området.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn, i tilknytning til eks. boligfelt
Borgergrenda.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Ny G/S - veg forbi området, samt ny avkjøring fra Fv. 241 til
Borgergrenda. V/A - anlegg i området. EL luftstrekk på tvers
av området.

Landskapsbilde I tilknytning til eksisterende boligfelt. Videre utbygging av
boliger i området vurderes å ha liten landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk i området. Viktig viltpassasje i området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområde r. Gangavstand til skole (ca . 2 km) ,
barnehage, diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud .

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utbygging i tilknytning til eksisterende boliger og
infrastruktur. Ca. 2 km til skole og annet tjenestetilbud.
Beslaglegger sko g, men ellers få negative konsekvenser.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Støy fra Hadelandsveien må vurderes nærmere.

Rød / grønn

51 Boliger Putten A, Haugsbygd

51 Boliger Putten A, Haugsbygd
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Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
Avgrensning ikke angitt, 2 tomter.
Marthin, Liv Edel og Kristen Klekken
102/6

Beskrivelse : Forslagsstiller ønsker 2 tomter.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn , men ikke i tilknytning til eks.
boligfelt.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Ny G/S - veg fra Putten - Klekken. Nær Fv. 241 . Forslagsstiller
opplyser at eksisterende avkjøring til naboeiendommen
1 02/19 kan benyttes. V/A - anlegg i området.

Landskapsbilde I tilknytning til eksisterende bebyggelse langs med
Hadelandsvegen. Strekningen har spredt bebyggelse, og det
vurdere s at ytterligere bolighus ikke vil medføre særlig
landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.
Bekk i området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområde r. Ca. 2 - 2,5 km til skole, barnehage,
diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud . Mulig støy fra
Fv. 241.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Ikke i tilknytning til eks. boligfelt . Ca. 2 - 2,5 km til skole og
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øvrig tjenestetilbud. Beslaglegger skog . Noen registrerte
naturverdier . Ingen kjente kulturminner. Mulig trafikkstøy
fra Hadelandsvegen.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Støy må vurderes nærmere.
Avkjørselsforhold må avklares med Statens vegvesen
(fylkesveg).

Rød / grønn

52 Boliger Putten B, Haugsbygd

52 Boliger Putten B, Haugsbygd

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, jorde
LNF
Boligbebyggelse
5 daa
Wenche Hafnor
102/7

Beskrivelse :

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn , men ikke i direkte tilknytning til
eks. boligfelt.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

I tilknytning til spredt boligbebyggelse . Ny G/S - veg forbi
området, samt ny avkjøring fra Fv. 241 til Borgergrenda.
Kommunal vannledning krysser området.

Landskapsbilde I tilknytning til eksisterende bebyggelse langs med
Hadelandsvegen. Strekningen har spredt bebyggelse, og det
vurdere at ytterligere bolighus ikke vil medføre særlig
landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Det er registrert en sårbar og en nær truet art i området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og I hovedsak fulldyrka jord.
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skogressurser

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområde r. Ca. 2 - 2,5 km til skole, barnehage,
diverse tjenestetilbud og kollektivtilbud . Mulig støy fra
Fv. 241.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår boligtomter i tilknytning til spredt bebyggelse langs
vegen. Ca. 2 - 2,5 km til skole og øvrig tjenestetilbud.
Beslaglegger dyrka mark . Ingen kjente natur eller
kulturverdier. Mulig trafikkstøy fra Hadelandsvegen.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

55 Boliger Åsa

55 Boliger Åsa

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
10 daa
Espen Hval
21 /1, 21/3, 21/4

Beskrivelse : Forslagsstiller ønsker å legge til rette for at flere kan bo i nærmiljøet lenger, på attraktive
tomter med livsløpsstandard. Forslagsstiller beskriver området som fjellknaus og udyrka krattskog.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Ikke prioritert lokalsamfunn , men i tilknytning til etablert
bebyggelse i Åsa.

Teknisk og sosial
infrastruktur.

Nær eksisterende infrastruktur.
Kommunal V/A løsning i området er under planlegging.
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Trafikksituasjon.

Landskapsbilde I et område med spredte eneboliger / skog / kulturlandskap.
Mot vest er det skråning, og bebyggelse lengst vest vil kunn e
bli godt synlig fra Åsavegen og Steinsfjorden.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Innmarksbeite.
Noe dyrkbar jord.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nær fjord og friluftsområder. Mulighet for attraktive tomter.
Ikke gangavstand til sentrumsfunksjoner / offentlig
tjenestetilbud (Sundvollen, Hønefoss, Haugsbygd ). Det
kommer privat skole i Åsa.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår boligutbygging i et område med spredte bolighus.
Stor avstand til sentrumsfunksj oner / offentlig tjenestetilbud,
men det skal etableres privat skole i området. Ingen kjente
natur eller kulturverdier. Beslag legger noe dyrkbar mark /
beite, men ellers få negative konsekvenser.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Bør bevare buffer mot vest pga . landskapsvirkning.

Rød / grønn
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8 H ønefoss

Folketall

Ca . 50 % av Ringerikes
befolkning

Grunnkretser Folketall
2015

Sydsiden 1 534
Sydsiden 2 332
Sydsiden 3 546
Nordsiden 1 51 7
Nordsiden 2 724
Vesterntangen 641
Hengsle 272
Ullerål 1 688
Ullerål 2 997
Ullerål 3 81 7
Ullerål 4 1388
Vågård 368
Vestern 530
Nedre Eikli 753
Øvre Eikli 1170
Arnegård 51 4
Norderhov 1167
Høyby 574
Veien 1 838
Veien 2 97
Follum 834
Ve 496
Totalt 14 797
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Infrastruktur

Veg › Generelt er det er et godt utbygd gang - og sykkelvegnett i Hønefoss.
Sykkelvegnettet i Hønefoss ble kartlagt i 2013 i regi av Statens vegvesen. Det
ble blant annet konkludert med følgende:

o Behov for vedlikehold langs hele hovedsykkelvegnettet.
o Mangelful l skilting for syklister.
o Behov for nye lenker (bruer) for myke trafikanter over elva.
o Manglende tilbud for syklister gjennom sentrum.
o Mange gode lenker ut av sentrum.

› I noen områder har elever rett på skyss pga. særlig farlig eller vanskelig
skoleveg. Dette gjelder:

o Henshellinga/Risesletta – Hønengata
o Plassveien/Ruaveien
o E16 fra slutt på gangvei ved Nærstad retning Eggemoen.

Vann og avløp › Avløp til Monserud renseanle gg og vann fra Kilemoen vannverk, forholdsvis
grei kapasitet. Monserud vil etter hvert nå sin kapasitet, men er under
utbygging, ferdigstilles 2018. Kilemoen vannverk er også under utbygging,
f erdigstilles i 2018.

› Brannvann kapasitet er tilpasset enebolig/r ekkehus, 20 l/s, og næringsbygg 50
l/s. Merk; det er ikke alle steder disse kravene er tilfredsstillende, i og med det
fra gammelt av var krav til 11 l/s. Kapasiteten må sjekkes ut i hvert enkelt
tilfelle siden det er varierende trykk og kapasitet.

Skole r › Ullerål skole
o Barneskole 1. - 7. trinn
o Fulldelt
o Elevtall 2014/2015: 306
o Kapasitet: 350 elever
o Vedtatt utbygd til 600 elever

› Hov ungdomsskole
o Ungdomsskole 8. - 10. trinn
o Fulldelt
o Elevtall 2014/2015: 243
o Kapasitet: 250

› Hønefoss skole
o Barneskole 1. - 7. trinn
o Fulldelt
o Elevtall 2014/2015: 225
o Kapasitet: 280
o Vedtatt nedlagt når Ullerål skole er bygd ut til kapasitet 600 elever

› Eikli skole
o Barneskole 1. - 7. trinn
o Fulldelt
o Elevtall 2014/2015: 192

Kommentert [SHG7]: Tall oppdateres.



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREAL DEL
KONSEKVENSUTREDNING AV INNSPILL

70

o Kapasitet: 225
o Vedtatt nedlagt når ny barneskole på Benterud står klar

› Veien skole
o Barneskole 1. - 7. trinn
o Fulldelt
o Elevtall 2014/2015: 214
o Kapasitet: 225

› Veienmarka ungdomsskole
o Ungdomsskole 8. - 10. trinn
o Fulldelt
o Elevtall 2014/2015: 252
o Kapasitet: 300
o

› Kirkeskolen
o Barneskole 1. - 7. trinn
o Fådelt
o Elevtall 2014/2015: 90
o Kapasitet: 100
o Vedtatt nedlagt når ny b arneskole på Benterud står klar

Barnehage r › Almemoen FU S barnehage: privat, 96 plasser
› Blåbærskogen barnehage: privat, 85 plasser
› Dalsbråten barnehage, privat, 54 plasser
› Eikli barnehage, kommunal, 99 plasser
› Espira Hovsmarka, privat, 84 plasser
› Espira Trygstad, privat, 67 plasser
› Hov barnehage, privat, 80 plasser
› Hvervenmoen barnehage, kommunal, 68 plasser
› Hønefoss barnehage, kommunal, 129 plasser
› Tolpinrud barnehage, privat, 101 plasser
› Ullerål barnehage, kom munal, 36 plasser
› Veien barnehage, kommunal, 51 plasser
› Vesleveien familiebarnehage, privat, 10 plasser

Utbyggingspotensial

Oversikt over utbyggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er potensial for om
lag 2144 ytterligere enheter i området. I tillegg er det et kartlagt fortettingspotensial i byen (Rambøll
2011).

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 5574 innbyggere.

Utbyggingsmønster – verdier og hensyn

Hønefoss er en handelsby og regionsenter. Byen er relativt langstrakt, og strekker seg ca . 4 km fra
Øvre Hønengata til Hvervenmoen. Sentrum defineres ofte som "mellom bruene".

Kommentert [SHG8]: Her bør Ringerike kommune ta en sjekk
på tallene. Tallet 5574 er basert på beregning i 2007, men hva med
tillegget (som ikke er tallfestet her) som Rambøll kom fram til i
2011?
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Om lag halvparten av Ringerikes innbyggere bor i Hønefoss - området. Hovedtyngden av boliger er
lokalisert i og rundt sentrum.

Gje ldende kommuneplan har et potensial på over 2000 nye enheter i Hønefoss. Det er blant annet
planlagt en ny bydel – Krakstadmarka – med ca . 800 enheter. I tillegg er det kartlagt et betydelig
fortettingspotensial i Hønefoss by.

De største arbeidsplasskonse ntrasjonene i Ringerike er Hønefoss sentrum, Eikli, Hvervenka stet,
Hvervenmoen og Hensmoen.

Det har over lang tid vært et mål å satse på Hønefoss by. I ny samfunnsdel er det et mål at Hønefoss
skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad.

Rundt Hønefoss by er det også verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jord. En del
områder rundt byen er i jordfaglig vurdering definert som svært viktige landbruksområder (A -
område) . Det vil si at landbrukshensynet skal veies tungt, og gå foran andre viktige
samfunnsinteresser.

Jordvernhensynet har gjennom åra kommet sterkere inn i arealplanleggingen, og det er nå en nasjonal
målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal. Jordarealene er først og fremst
verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men også fordi de utgjør en del av kulturlandskapet
og huser en rekke kulturminner.

Av andre arealressurser nevnes vassdrag, friluftsområder, skogområder og masseforekomster.

56 Masseuttak Heen Sand

56 Masseuttak Heen Sand

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Eksisterende uttak og skog
LNF
Råstoffutvinning
125 daa
Knut Waagaard
271/137

Beskrivelse : Hensmoen, nord for Hønefoss, nær industriområde og friluftsområde. Ca. 2,5 km fra
E16. Uttaket har vært i drift siden 1940 - tallet. Totalt ca. 1,5 mill m3 / 2,7 mill tonn reserver sand
ifølge forslagsstiller. Med maksimalt uttak på 20 000 tonn per år, vil forekomsten ha en varighet på
135 år.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Klassifisert som delvis nasjonalt og delvis viktig ressurs av
NGU. Det er følgelig viktig å sikre ressursen for framtida,
og hindre nedbygging av denne. Allerede åpna uttak
prioriteres framfor etablering av nye uttak.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Adkomst fra E16, via k ommunal veg i Hensmoen
industriområde og videre på privat veg . Nær jernbane.

Landskapsbilde Flatt område med tett skog, bort sett fra eksisterende uttak og
litt boligbebyggelse. En utvidelse av masseuttaket vurderes å
ha liten fjernvirkning. Nærvirkning for forbipasserende på
privat veg.

Naturmangfold og
vassdrag

Elv nord for området.
Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av middels og høg bonitet. Anna jorddekt fastmark i
eksisterende uttaksområde.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til eksisterende boliger kan medføre konflikter og
miljøulemper for beboere. Hensmoen er klassifisert som B -
område i kartlegging av bynære friluftsområder 201 4.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utvidelse av eksisterende uttak. Få negative konsekvenser.
Beslaglegger skog. Nærhet til elv kan medføre negative
konsekvenser. Kan medføre ulemper for nærliggende
boliger. Regulerings plan med KU vil sikre at konsekvenser
og avbøtende tiltak blir vurdert nærmere .

Konklusjon Videre / ikke videre.
Det stilles krav om utarbeidelse av reguleringsplan med
tilhørende konsekvensutredning for utvidelse av

Rød / grønn
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masseuttaket.

58 Næring ved jernbane Hensmoen

58 Næring ved jernbane Hensmoen

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF
Næring
95 daa
Hans Tollef Solberg
92/1

Beskrivelse : Hensmoen, i tilknytning til eksisterende næring sområde . Forslag om næringsområde med
jernbanen som et viktig grunnlag for næringsutvikling.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Foreslår næringsområde i tilknytning til eksisterende
næringsområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Jernbane gjennom området.
Det er etablert infrastruktur i næringsområdet på Hensmoen.
Adkomst fram til området må etableres.

Landskapsbilde Relativt flatt område i forlengelse av industriområde. Liten
nær - og fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

B ekk i området.
MiS - registrering delvis innenfor området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner innenfor foreslått område.

Jord - og
skogressurser

Skog av varierende bonitet, samt noe myr. Høg bonitet sør
for jernbane. Noe dyrkbar jord.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og

Hensmoen er klassifisert som B - område i kartlegging av
bynære friluftsområder 2014. Forslagsstiller forutsetter at
trakto rvei gjennom området legges om, og opplyser at det
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unge / universell
utforming

ellers ikke er noen b rukte turstier.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utvidelse av eks. industriområde. Få negative konsekvenser,
utenom MIS - område og beslaglegning av skog.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Natur må vurderes nærmere. Hvis avgrensning justeres
unngår man MiS - område i øst.

Rød / grønn

59 Næring Geiteryggen, Hensmoen

59 Næring Geiteryggen, Hensmoen

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Furuskog
LNF
Næring
40 daa
Hans Tollef Solberg
92/1

Beskrivelse : Hensmoen, i tilknytning til eksisterende næring og Vågård Skytebane.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Foreslår næringsområde i tilknytning til eksisterende
næringsområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Veg gjennom området, jernbane i sør.
Det er etablert infrastruktur i næringsområdet på Hensmoen.

Landskapsbilde Relativt flatt område i forlengelse av industriområde. Liten
nær - og fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

G renser mot elva Væla, og et registrert viktig
naturtypeområde .
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Kulturmiljø Ingen kjent kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet. Store flater uten skog etter stormen i
2012. Dyrkbar jord.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

N oe støy fra skytebanen, men mest i helgene. Nærhet til
skytebane og næring reduserer området s verdi som
friluftsområde. Nærhet til eksisterende boliger kan medføre
konflik ter og miljøulemper for beboere.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utvidelse i tilknytning til eks. industriområde. Beslaglegger
skog av høg bonitet / dyrkbar jord. Nærhet til viktig
naturområde. Nærhet til bolig. Ingen kjente kultur eller
naturverdier innenfor foreslått område.

Konklusjon Videre / ikke videre .
Natur må utredes / sikre at man unngår negative
konsekvenser for naturområde og elva.

Rød / grønn

60 Næring ved Spenncon, Hensmoen

60 Næring ved Spenncon, Hensmoen

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Furuskog
LNF
Næring
27 daa
Hans Tollef Solberg
92/1

Beskrivelse : Hensmoen, i tilknytning til Spenncon og eksisterende næring. Arealet ønskes avsatt til
næring, for å legge til rette for mer areal til Spenncon.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til Foreslår næringsområde i tilknytning til eksisterende
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overordnede planer næringsområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

E tablert infrastruktur i næringsområdet på Hensmoen.
Nærhet til jernbane.

Landskapsbilde Relativt flatt område i forlengelse av industriområde. Liten
nær - og fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av låg og middels bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Hensmoen er klassifisert som B - område i kartlegging av
bynære friluftsområder 2014. E nebolig sørvest for området.
Nærhet til eksisterende boliger kan medføre konflikter og
miljøulemper for beboere.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utvidelse av eksisterende industriområde. Få negative
konsekvenser, annet enn skog av middels bonitet og nærhet
til en bolig.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

61 Boliger Vågård

61 Boliger Vågård

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog , ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
34 daa
Christian Pierre Mathiesen
90/1

Beskrivelse :
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Boligfelt i tilknytning til eksisterende boligområde, men ikke
i nærheten av sentrumsfunksjoner / skole / diverse øvrig
tjenestetilbud.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Grenser mot eksisterende kommunal veg, med G/S - veg til
bussholdeplass. V/A i nærheten. Områ det ligger i ytterkant
av en av de aktuelle korridorene for forkorting av E16
mellom Nymoen og Eggemoen (pågående planarbeid) .

Landskapsbilde Utbygging i tilknytning til eksisterende boligområde.
Vurderes å ha liten nær - / fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Kulturminneregistrering øst på grensen av foreslått område
(lengst øst).

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Langt til skole og sentrumsfunksjoner ( ca. 7 km til Hønefoss
sentrum, og 5 km til Hønengata). Grenser til etablert
boligfelt. Skolebuss. Bilbasert . Støy fra E16.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Ca. 5 - 7 km til Hønefoss sentrum. Bilbasert. Ingen kjente
naturverdier. B eslaglegger skog av høg bonitet. Nærhet til
E1 6 og trafikkstøy.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn
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62 Boliger Ulvenåsen, Vågård

62 Boliger Ulvenåsen, Vågård

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LNF
Bolig
90 daa
Sven Brun
92/2

Beskrivelse :

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Boligfelt i tilknytning til eksisterende boligområde, men ikke
i nærheten av sentrumsfunksjoner / skole / diverse øvrig
tjenestetilbud.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Grenser mot eksisterende kommunal veg, med G/S - veg til
bussholdeplass. V/A i nærheten.

Landskapsbilde Utbygging i tilknytni ng til eksisterende boligområde, delvis
bratt terreng . U tbygging i skråninga vil bli mer synlig.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av middels og låg bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Langt til skole og sentrumsfunksjoner (ca. 7 km til Hønefoss
sentrum, og 5 km til Hønengata). Grenser til etablert
boligfelt. Skolebuss. Bilbasert . Støy fra E16. Delvis bratt
terreng kan vanskeliggjøre universell utforming.

ROS Ingen kjente forhold.
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Samlet vurdering Utvidelse av eks. boligfelt. Ca. 5 - 7 km til Hønefoss sentrum.
Få negative konsekvenser. Nærhet til E16 og trafikkstøy.
Delvis bratt terreng.

Konklusjon Videre / ikke videre . Rød / grønn

64 Næring Eggemoen

64 Næring Eggemoen

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF / båndlagt for forsvaret
Næring
263 daa
Bror Tollef Rognerud (for flere grunneiere)
93/2

Beskrivelse : G renser mot eiendom som er under regulering til næringsområde (prosessen har
foreløpig stoppet opp).

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Næringsutvikling i tilknytning til eksisterende bebyggelse og
infrastruktur . I konflikt med viktig friområde. Mulig konflikt
med ny E16.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Sentral beliggenhet ift. hovedvegnett. I nærheten av
eksisterende og plan lagt næringsområde på Eggemoen.
Eksisterende infrastruktur i området. Nær trase for E16
Nymoen - Eggemoen. Dagens kryss mot E16 har
begrensninger i kapa sitet.

Landskapsbilde Flatt område med my e sko g Liten nær - og fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Er i dag en del av et større sammenhengende LNF - område.
Ingen kjente registrerte naturverdier innenfor foreslått
område .
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Kulturmiljø Kulturminne r registrert i området.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet. Dyrkbar jord.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Eggemoen er klassifisert som A - område i kartlegging av
bynære friluftsområder 2014. Friluftsområdene på
Eggemoen er i ferd med å bli redusert pga. planer om
næringsutvikling.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår næring i et LNF - område hvor det er etablert noe
næring / er planer på gang. Beslaglegger skog av høg bonitet.
Viktig friområde. Mulig konflikt med ny E1 6. Dårlig
kapasitet på dagens E16 - kryss.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Landskapsvirkning bør ses i forhold til øvrige planer for
Eggemoen.

Rød / grønn

65 Masseuttak Eggemoen

65 Masseuttak Eggemoen

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog
LNF / vurderingsområde for framtidig masseuttak (ikke juridisk)
Råstoffutvinning
480 daa
Sven Brun
92/2

Beskrivelse : Sentral beliggenhet ift. marked og infrastruktur.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Grusressursen er av nasjonal viktighet jf. verdiklassifisering
fra NGU. Det er følgelig viktig å sikre ressursen for
framtida, og hindre nedbygging av denne. Allerede åpna
uttak prioriteres framfor etablering av nye uttak. Ikke i
tilknytning til eks. uttak. I konflikt med klassifisert viktig
f riområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

I nærheten av eksisterende og planlagt næringsområde på
Eggemoen. Nær nedlagt jernbanetrase. Veg til Buttentjern er
tenkt lagt om på sikt. Dagens kryss mot E1 6 på Eggemoen
har begrensninger i kapasitet.

Landskapsbilde I hovedsak flatt område (noe stigning lengst nord), omgitt av
skog. Ingen bebyggelse i nærmeste områder. Et masseuttak
her vurderes å ha liten nær - / fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Grenser i vest mot en naturlokalitet (Eggemoen N II) av høy
lokal verdi . Eldre funn at nær truet art nord i foreslått
område. Bekk nord i området.

Kulturmiljø Kulturminner registrert i området. Fangstanlegg (fredet) og
eldre veganlegg (ikke automatisk fredet).

Jord - og
skogressurser

I hovedsak skog av høg bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Eggemoen er klassifisert som A - område i kartlegging av
bynære friluftsområder 2014. Friluftsområdene på
Eggemoen er i ferd med å bli redusert pga. planer om
næringsutvikling.
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ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår nytt masseuttak i nasjonalt viktig ressurs.
Beslaglegger skog av høg bonitet. Viktig friområde. Natur -
og kulturverdier. Dårlig kapasitet på dagens E16 - kryss.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

67 Bolig/næring Rua gård, Hønefoss ( Område A)

67 Bolig/næring Rua gård, Hønefoss (Område A)

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jorde, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse og/eller næring
Område B ca. 30 daa
Siri, Morten og Eve Rua
88/1 og 88/2

Beskrivelse : Nær Almemoen og Øvre Hønengata. Forslagsstiller ønsket boligareal i område A, og
bolig evt. næring i område B. Fra grovsiling er det det vedtatt at kun område A skal vurderes nærmere.
KU her omhandler derfor område A.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

I tilknytning til eks. boligområder i sentrum.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Grenser mot eksisterende offentlig veg. V/A i nærheten.
Deler av området ligger under / nær høyspent.
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Landskapsbilde Delvis skog og dyrka mark, i tilknytning til eks.
boligbebyggelse. Vurderes å ha liten nær - eller fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

I hovedsak f ulldyrka jord. Skog av høg bonitet i nordvest.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Gangavstand til skole (ca. 1 ,5 km), barnehage og diverse
tjenestetilbud. Gode solforhold. Nærhet til elv og
friluftsområder (Hovsenga, Hovsmarka, Eggemoen)

ROS Nært høyspent. Ellers ingen kjente forhold.

Samlet vurdering I tilknytning til eks. boligfelt og i kort avstand til
sentrumsfunksjoner, skole, etc. Beslaglegger dyrka mark.
Delvis i konflikt med høyspent. Ingen kjente natur - eller
kulturverdier.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

68 Boliger Rundtom (område sør) , Hønefoss

68 Boliger Rundtom, Hønefoss

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog
Industri (nord for vegen) / Friområde (sør for vegen)
Boligbebyggelse
50 daa (20 sør for vegen)
Tronrud Eiendom AS (etter avtale med Follum Eiendom AS)
87/575 og 50/2

Beskrivelse : Fra grovsiling er det vedtatt at kun området sør for Hovsmarkaveien skal vurderes
nærmere. KU her omhandler derfor kun dette området.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

I tilknytning til eks. boligområder , sentrumsnært.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

V /A - nett i området. Grenser mot offentlig veg.
Manglende G/S - veg.

Landskapsbilde Relativt flatt område i tilknytning til eks. boligfelt. Vurderes
å ha liten nær - / fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Noe s kog av høg bonitet, men dette er et mindre område,
mellom boliger / industri / næring.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Gangavstand til skole ( ca. 1 km), barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektivtilbud . Nærhet til Hovsmarka
friområde. Arealene er i hovedsak regulert til grønnstruktu r i
gjeldende reguleringsplan. Nærhet til industriområde kan
medfør e miljøulemper. Mangler noe G/S - veg mot skole /
sentrum.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering I tilknytning til eks. boligfelt. Få negative konsekvenser.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Buffer mot industriområde må sikres.
Vurder rekkefølgekrav om G/S - veg.

Rød / grønn

69 Boliger nedre Begnamoen, Hønefoss

69 Boliger nedre Begnamoen, Hønefoss

Kommentert [SHG9]: NB. Denne er omtalt i
rekkefølgebestemmelser for Follum (skal vurdere behov v ed
detaljregulering).
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Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Industri/lager
Erverv
Boligbebyggelse
15 daa
Tronrud Eiendom AS (etter avtale med Follum Eiendom AS)
50/333

Beskrivelse : Industriområdet ligger "inneklemt" i eksisterende boligområde i Hønefoss.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

I tilknytning til eks. boligområder.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

V /A - nett i området . Grenser mot offentlig veg og jernbane
(lite trafikkert bane). G/S - veg i området.

Landskapsbilde Lagerområde mellom eksisterende boligfelt. Positiv
landskapsvirkning om dette blir en del av et helhetlig
boligfelt.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ingen konsekvenser.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

C a . 3,5 km til skole , barnehage, diverse tjenestetilbud og
kollektivtilbud . Nær het E16 og jernbane som kan medføre
støyulemper.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår bolig i tilknytning til eks. boligfelt . Ingen negative
konsekvenser, men nærhet til E16 kan gi støyulemper.
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Konklusjon Videre / ikke videre.
Støy må utredes.

Rød / grønn

71 Boliger Børdalsmoen , Hønefoss

71 Boliger Børdalsmoen , Hønefoss

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, skog, trening og friluftsliv
LNF
Boligbebyggelse
300 daa (antyder 160 daa til boligformål)
Ragnhild Borlaug Alme og Hans Gamkinn
89/1 og 89/3

Beskrivelse :

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Foreslår boliger i relativt kort avstand til Hønefoss sentrum,
men ikke i direkte tilknytning til større eksisterende
boligområder. Ikke i samsvar med vedtatt områdeplan for
utvidelse av Follum næringsområde.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Hovedvannledning på tvers av området. Adkomst fra E16 på
Risesletta. Teknisk infrastruktur må opparbeides for
området.

La ndskapsbilde Foreslår boliger på et stort flatt område, omgitt av brattere
skråninger og skog. Vurderes å ha liten negativ nær - /
fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Området er vurdert å ha liten verdi i KU for Follum /
Treklyngen sin områdeplan, og utbygging vil ha liten negativ
virkning.

Kulturmiljø Registrerte ku lturminner som er frigitt i regulerings plan for
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Follum.

Jord - og
skogressurser

Dyrkbar jord. Skog av høg bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Relativt flatt område, med kort avstand til friområder. Ca.
2,5 km til skole nord i Hønefoss sentrum . Mangler GS - veg
på deler av strekningen til sentrum / skole. Nærhet til
industri. Beslaglegger deler av Hovsmarka friområde.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår boligområde ca. 2 - 5 km fra Hønefoss sentrum, men
ikke i direkte tilknytning til eks. boligområder. Kort avstand
til friområder. Beslaglegger sko g av høg bonitet / dyrkbar
jord og friområder. Ingen kjente naturverdier.

Konklusjon Børdalsmoen er nylig regulert til industri i områderegulering
for Treklyngen. Kommuneplanen oppdateres iht. dette. I
formannskapet 11.06.2013 sak 87/13 ble det bl.a. vedtatt at
dersomTreklyngen ikke utvikler og tar i bruk arealene
senest 31 .1 2.2022, faller området tilbake til gjeldende
formål i den til enh ver tids gjeldende kommuneplan.
Dersom det seinere blir aktuelt å endre formål til bolig vil
det kunne bli en lettere prosess da om rådet allerede nå er
utreda på kommuneplannivå i fht eventuelt boligformål.

72 Bolig/næring Hønengata 59, H ønefoss

72 Bolig/næring Hønengata 59, Hønefoss

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Gamle Shell - tomta. Lager.
Erverv
Bolig/næring
6 daa
Hønengata 59 AS
31 7/200

Beskrivelse : Forslagsstiller ønsker at eiendommen avsettes til senterområde, med mulighet for
oppføring av boliger og salg av handelsvarer.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

I tråd med plan om fortetting i sentrum.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

V A - nett i området . Grenser mot offentlig veg.
Manglende G/S - veg i Asbjørnsens gate .

Landskapsbilde Foreslår bolig - /nærings bebyggelse i sentrum, i tilknytning
til eks. bebyggelse. Området har i dag noe næring /
lagerbebyggelse, og en helhetlig omarbeiding av tomta kan
gi positiv landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ingen negative konsekvenser.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Gangavstand til skole , barnehage, diverse tjenestetilbud og
k ollektivtilbud . Støy må avklares da eiendommen grenser
mot jernbane og Hønengata.

ROS Grunnforhold må avklares. Forurenset grunn?

Samlet vurdering I tråd med planer om fortetting i sentrum. Ingen negative
konsekvenser.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Støy må vurderes.
Grunnforhold / forurensning må vurderes.
Trafikksituasjon og avkjørselsforhold ved endret bruk av
eiendommen må avklares nærmere. Statens vegvesen er
trafikkmyndighet for Rv. 35 Hønengata.

Rød / grønn
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73 Bolig Rabba Storløkka 1 , H ønefoss

73 Bolig Rabba Storløkka 1, Hønefoss

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, trær
Friområde
Boligbebyggelse
4 daa
Knut Gullingsrud
86/41 6

Beskrivelse : Forslagsstiller har inngått avtale med eierne av eiendommen.
Forslagsstiller opplyser at eiendommen er gjengrodd og ikke blir brukt som friluftsområde, samt at det
er store friområder i samme reguleringsplan.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Regulert friområde. I tråd med plan om fortetting i sentrum.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær eksisterende infrastruktur.

Landskapsbilde Foreslår bolig i et lite utnyttet område i sentrum. Deler av
foreslått eiendom er bratt, og bebyggelse i skråninga vil
kunne bli mer synlig og medføre større terrenginngrep enn
bygging i flatere terreng.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet, og registrert som dyrkbar jord, men
ligger inneklemt i boligområde og er regulert som friområde.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /

Gangavstand til skole ( ca. 1,5 km), barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektivtilbud .
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friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Beslaglegger deler av friområde.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår fortetting i sentrumsnært boligfelt. Få negative
konsekvenser, men beslaglegger deler av regulert friområde.
Bebyggelse i skråninga beslaglegger mer av friområdet, og
kan være uheldig med tan k e på landskap.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

74 Bolig Rabba Storløkka 2, Hønefoss

74 Bolig Rabba Storløkka 2, Hønefoss

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Ubebygd, trær
Friområde
Boligbebyggelse
1 daa
Håvard Skogmo. Eiendommen er eid av Ringerike kommune.
87/205

Beskrivelse :

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Regulert friområde . I tråd med plan om fortetting i sentrum.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær eksisterende infrastruktur.

Landskapsbilde Fortetting i eksisterende boligfelt. Vurderes å ha liten nær -
eller fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.
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Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet, og registrert som dyrkbar jord, men
ligger inneklemt i boligområ de og er regulert som friområde.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Gangavstand til skole ( ca. 1,5 km), barnehage, diverse
tjenestetilbud og kollektivtilbud . Beslaglegger deler av
friområde.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår fortetting i sentrumsnært boligfelt. Få negative
konsekvenser, men beslaglegger deler av regulert friområde.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Tilgang til friområde må sikres.

Rød / grønn

75 Boliger Ve

75 Boliger Ve

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Boligbebyggelse
LNF
Boligbebyggelse
6
Kristian Lundberg
55/2

Beskrivelse :

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Prioritert lokalsamfunn. I tilknytning til eksisterende boliger.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær eksisterende infrastruktur.
Høyspent på tvers nord i foreslått område.

Kommentert [SHG10]: Denne hør er vel hjemme under
Heradsbygda. Kan evnt flyttes dit, men må beholde nummerering (jf
grovsiling) .
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Landskapsbilde I tilknytning til eksisterende boligfelt, på åpent og relativt
flatt område. Vurderes å ha liten nær - eller fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Automatisk fredet kulturminne (bosetting) nord for foreslått
område. Ingen kjente kulturminner innenfor foreslått
avgrensning.

Jord - og
skogressurser

I hovedsak fulldyrka jord. Del av sammenhengende
landbruksareal.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Gangavstand til skole , barnehage og kollektivtilbud .
Nærhet til friområder.

ROS Nært høyspent. Ellers ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Få / ingen negative konsekvenser, annet enn beslag av dyrka
mark.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Unngå høyspent / nødvendig sikringssone.

Rød / grønn

76 Boliger ved Veien skole, Hønefoss

76 Boliger ved Veien skole, Hønefoss

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jorde, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
15 daa
Tronrud Eiendom AS på vegne av Weien eiendomsselskap DA
49/1

Beskrivelse :
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

I tilknytning til eks. boligområder med sentral beliggenhet.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær eksisterende infrastruktur.

Landskapsbilde Utvidelse av eksisterende boligfelt, på åpent og slakt
skrånende område. Vurderes å ha liten nær - eller
fjernvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente naturverdier registrert i området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Fulldyrka jord, i sammenheng med større dyrka areal.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nær Hønefoss sentrum, eksisterende boliger og
tjenestetilbud. Gangavstand til skole og barnehage.

ROS Fareområde for kvikkleire, nærmere vurdering kreves.

Samlet vurdering Få / ingen negative konsekvenser, annet enn beslag av dyrka
mark. Ligger i risikoområde kvikkleire.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Grunnforhold / stabilitet må vurderes nærmere.

Rød / grønn

77 Masseuttak Kilemoen nord

77 Masseuttak Kilemoen nord

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Masseuttak i deler av området, resten er skog/ubebygd, friluftsliv
LNF (samt markert som område for grunnvann)
Råstoffutvinning
160 daa
Hans Anton Støen
52/1

Beskrivelse : Kilemoen nord for Hønefoss. Ca. 1 km til Fv. 178, og videre ca. 3 km til E16.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Registrert som nasjonalt viktig sand - og grusforek omst av
NGU. Allerede åpna uttak prioriteres for videre drift.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Privat veg fram til området. Mangler G/S - veg langs Fv. 172.
Tiltaket vil medføre økning i tungtransport på fylkesveg.

Landskapsbilde Eksiterende uttak som ønskes videreført / utvidet. Ligger
delvis ned m ot elva og tilhørende landskapsr om. Vurderes
som negativt dersom uttaket strekkes ned mot den naturlige
elvebredden / randsonen til elva. Utvidelse av eksisterende
uttak i sør /sørvest vurderes å ha liten negativ vi rkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Nærhet til Begnavassdraget, som er leveområde for fredet
elvemusling. Ingen kjente naturverdier registrert innenfor
foreslått område.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

I hovedsak skog av høg bonitet, unntatt der det allerede er
tatt ut masser.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Klassifisert som B - område i kartlegging av bynære
friluftsområder 2014.

ROS Nærhet til Kilemoen vannverk. Forhold på avklares.

Samlet vurdering Utvidelse av eksisterende uttak. Beslaglegger skog av høg
bonitet. Strekker seg ned mot elva som er leveområde for
fredet elvemusling. Nærhet til Kilemoen vannverk.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Forhold til Kilemoen vannverk må avklares.
Må ses i forhold til pågående reguleringsarbeid i området .

Rød / grønn

Kommentert [SHG11]: Kommunen sjekker dette nærmere selv.
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78 Boliger Tolpinrud, Hønefoss

78 Boliger Tolpinrud, Hønefoss

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Kontor/lager
Erverv
Boligbebyggelse
9 daa
Sparmax
47/85

Beskrivelse :

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

I tilknytning til eks. boligområder med sentral beliggenhet.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær eksisterende infrastruktur. V /A - nett i området .
Manglende G/S - veg et stykke.

Landskapsbilde Lagerområde nært eksisterende boligfelt. Positiv
landskapsvirkning om dette blir en del av et helhetlig
boligfelt.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ingen konsekvenser.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Ca. 3 km avstand til skole og diverse tjenestetilbud . Nært
barnehage og idrettsanlegg. Jernbane og høyspent i
nærheten.

ROS Nærhet til høyspent og jernbane. Ellers ingen kjente forhold.

Samlet vurdering I tilknytning til eksisterende boligfelt, sentrumsnært. Få /
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ingen negative konsekvenser. Nærhet til jernbane og
høyspent.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

80 Boliger Tandberg, Hønefoss

80 Boliger Tandberg, Hønefoss

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
415
Regina Klouman Mohn, Lars Buttingsrud og Fredrik W Skarstein
38/1 og 36/1

Beskrivelse : Innspillet er felles for to grunneiere, og i samarbeid med Krakstadmarka AS.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Ikke fortetting eller i tilknytning til eksisterende
boligområder med tilhørende infrastruktur.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Ikke i tilknytning til eksisterende infrastruktur. Må etableres.
Området lengst øst grenser mot Hadelandsvegen, mens
området vest ikke ligger i tilknytning til veg.

Landskapsbilde Området øst ligger på den flate delen av Tandbergmoen,
hvor det er landbruk og spredt bebyggelse som dominerer.
Tett boligbebyggelse vil bryte med disse omgivelsene.
Området vest ligger i mer småkupert landskap, nærmere
planlagt bebyggelse i Krakstadmarka, og bør ses i
sammenheng med planer for Krakstadmarka .
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Naturmangfold og
vassdrag

Bekker i det vestligste området.
Flere sårbare arter er registrert i områdene.

Kulturmiljø Kongevegen med uavklart vernestatus går gjennom området.

Jord - og
skogressurser

I hovedsak skog av høg bonitet. Dyrkbar jord.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Ca. 3 - 4 km til skole, barnehage og diverse tjenestetilbud.
Kollektivtilbud langs Hadelandsvegen. Klassifisert som B -
område i kartlegging av bynære friluftsområder 201 4.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Ikke i tilknytning til eks. boligområder / infrastruktur.
Beslaglegger skog og dyrkbar jord. Flere sårbare arter er
registrert. Ca. 3 - 4 km til skole og diverse tjenestetilbud.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

82 Boliger Trygstadveien, H ønefoss

82 Boliger Trygstadveien, Hønefoss

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
59
Regina Klouman Mohn, Steven Kirwin og Fredrik W Skarstein
38/1 og 44/25

Beskrivelse : Innspillet er felles for to grunneiere, og i samarbeid med Krakstadmarka AS.
Forslagsstiller ser for seg at noe av området kan nyttes til park ifm. gravhauger i området.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

I tilknytning til eks. boligområder med sentral beliggenhet.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær veg. Adkomst og annen infrastruktur må etableres.

Landskapsbilde Slak skråning og flate, i tilknytning til eksisterende boligfelt
(Trygstadveien). Bebyggelse nedenfor høyspent vurderes å
ha liten landskapsvirkning, mens den øvre delen er i et
område dominert av landbruk og spredt bebyggelse. Her vil
boligfelt bryte mer med omgivelsene.

Øvre del = gul

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Fredet gravminne i nedre del av området, og gravfelt like
nord for høyspent.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet, men ikke del av større skogsområde.
Dyrkbar jord

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Ca. 3 - 4 km til skole og diverse tjenestetilbud. Kollektivtilbud
i nærheten.

ROS Høyspent på tvers av området. Ellers ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår bolig i tilknytning til eksiterende bebyggelse i
Trygstadveien. Beslaglegger dyrkbar jord og området er
registrert som skog av høg bonitet. Flere kulturminner i
området. Høyspent på tvers av området.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Må tilpasses kulturminner og høyspent.

Rød / grønn

83 Boliger Trygstad, Hønefoss

83 Boliger Trygstad, Hønefoss

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Bolig
LNF
Boligbebyggelse (sekundært LNF for spredt boligbebyggelse)
21 daa
Elen Bumse Stene og Ståle Hansteen
44/6 og 44/6/1

Beskrivelse : Ringerike kommune har tinglyst forkjøpsrett til eiendommen.
Forslagsstiller viser til at forslaget ikke innebærer noen faktisk endring av arealbruk, men gir mulighet
for flere boliger på eksisterende boligeiendom.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

I tilknytning til eks. boligområder med sentral beliggenhet.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Eksisterende boliger har privat avløpsanlegg. K ommunalt
vann, privat veg. Manglende G/S - forbindelse. Kort avstand
til boligfelt nærmere sykehuset.

Landskapsbilde Fortetting i område med spredt boligbebyggelse, nært eks.
boligfelt. Slak skråning. Vurderes å ha liten
landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Ca. 2 daa innmarksbeite (nyttes til frukttrær og
kjøkkenhage).
Noe dyrkbar jord.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Ca. 3 - 4 km til skole og diverse tjenestetilbud. Kollektivtilbud
i nærheten.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Fortetting i nærheten av eks. boligfelt. Ca. 3 - 4 km til skole
og diverse tjenestetilbud. Få / ingen negative konsekvenser.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREAL DEL
KONSEKVENSUTREDNING AV INNSPILL

100

9 Tyri stran d / Ask og N akkeru d

Folketall

Grunnkretser Folketall 201 5
Sandaker 36
Stranden 655
Busund 66
Pjåkerud 257
Tyristrand 1 329
Nakkerud 41 4
Stigsrud 285
Totalt 3042

Ca. 1 0 % av Ringerikes befolkning
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Infrastruktur

Veg › Det er etablert G/S - veg langs Rv . 35 Ask - Snyta og noen km fra Ask retning
Tyristrand .

› Følgende gang - /sykkelvegforbindelser mangler/er etterspurt:
o Rv . 35 : Snyta - Hønefoss, Ask - Tyristrand, Tyristrand - Nakkerud
o Fv. 173 Sandaker - Sørgefoss
o Fv. 162 Snyta/Mælingen/Bjerkemoen

Vann og avløp › Tyristrand
o Nok kap asitet innenfor vann og avløp. Tyristrand vannverk er privat

anlegg.
o Avløp er kommunalt, føres til renseanlegget.
o Brannvann kapasitet er kun tilpasset enebolig/rekkehus, 20 l/s.

› Ask
o Avløp sendes til Monserud renseanlegg. Vann fra Ringerike

vannverk. Kapasitet et stor nok til å ta imot økt vekst. Det foreligger
planer om å bygge et høydebasseng, og dette blir evt. realisert ved
større boligutbygging.

Skole › Tyristrand skole
o Kombinert 1. - 10. trinn
o Fulldelt
o Elevtall 2014/2015: 365
o Kapasitet: 370 elever

Stranden skole ble lagt ned fra høsten 2014. Elever fra Stranden skolekrets sokner
nå til Tyristrand.

Barnehage › Fegri familiebarnehage: privat, 10 plasser
› Tyristrand barnehage: k ommunal , 72 plasser
› Solstad familiebarnehage: privat, 10 plasser

Utbyggingspotensial

Oversikt over utby ggingspotensial i gjeldende kommuneplan fra 2007, viser at det er potensial for om
lag 306 ytterligere enheter i området.

Med utgangspunkt i 2,6 personer per enhet kan dette romme 796 innbyggere.

Noen av områdene som har vært avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan har imidlertid vist
seg å være vanskelig å realisere. Disse områdene bør vurderes nærmere.

Utbyggingsmønster – verdier o g hensyn

Tyristrand er et etablert lokalsamfunn med et tettbygd sentrum, næringsvirksomhet, boligfelt av eldre
og nyere dato og et aktivt jordbruk.

I områdene rundt Tyristrand er bebyggelsen mer spredtbygd, men med konsentrert bebyggelse på Ask
og Nakkerud. Boligbebyggelsen ligger i hovedsak på mer uproduktiv mark, og har opp gjennom åra
skåna de mer produktive områd ene slik at jordbruket kan driftes rasjonelt. Samtidig har det ved de

Kommentert [SHG12]: Tall oppdateres.
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siste kommuneplanrevisjonene blitt tatt inn utbyggingsområder på dyrka mark. Dette har bidratt til et
press på å ta i bruk enda flere jordbruksarealer til boligbygging.

Området har verdifulle jordarealer, både i form av dyrka og dyrkbar jord. Områder ved Ask og
Tyristrand er i jordfaglig vurdering definert som svært viktige landbruksområder (A - område) .
Områder lenger sør ved Nakkerud er definert som viktige landbruksområder (B - område r). I A -
områder skal landbrukshensynet veies tungt, og gå foran andre viktige samfunnsinteresser. I B -
områder bør landbrukshensynene ha en stor rolle, og det skal foreligge tungtveiende årsaker for endra
arealbruk.

Jordvernhensynet har gjennom åra kommet s terkere inn i arealplanleggingen, og det er nå en nasjonal
målsetting om å sikre og opprettholde matproduserende areal. Jordarealene er først og fremst
verdifulle på grunn av sitt produksjonspotensial, men også fordi de utgjør en del av kulturlandskapet
og huser en rekke kulturminner.

Tyristrand og Ask har et kulturlandskap som er verdifullt å ta vare på, både av hensyn til jordbruk og
stedets identitet og tilhørighet.

Flere av innspillene til revisjon av kommuneplanen berører viktige jordbruksarealer og v erdifullt
kulturlandskap. Flere av innspillene er uten sammenheng med de etablerte boligfeltene i eksisterende
kommuneplan . Slik utbygging vil være i strid med overordnede målsettinger for området, og vil
redusere områdets kvaliteter som kultur - og jordbru kslandskap. I tillegg vil det kunne skape konflikt
mellom jordbruks drift og boligbebyggelse.

Utbygging uten sammenheng med etablerte boligfelt vil også gi et lite hensiktsmessig
utbyggingsmønster, der man har dårligere utgangspunkt for samlede løsninger f or infrastruktur, som
skoleveg, tekniske anlegg og andre offentlige tjenester. Med bakgrunn i dette anbefales det ikke å åpne
for omdisponerin g til boligformål i slike områder.

I områder hvor det kan bli aktuelt å etablere nye boligområder, må sammenhenge nde grøntdrag med
turstier sikres i kommuneplanen og reguleringsplaner.

Av andre arealressurser nevnes vann og vassdrag, friluftsområder, skogområder og masseforekomster.

Ved forrige kommuneplanrevisjon ble det skrevet følgende om boligarealer på Ask: Ved vurdering av
behovet for nye boligarealer på Ask legges det til grunn at det skal skje en moderat utbygging som er
tilpasset lokalsamfunnet og dagens infrastruktur.

Når det gjelder Tyristrand sto det følgende: Det bør legges til rette for god sentrumsutv ikling. Dette
bør fortrinnsvis skje på det avgrensede platået. Her bør det gjennom ny reguleringsplan legges opp til
en relativt høy utnyttelse av de noe begrensede arealene. I neste planperiode bør behovet for og
lokalisering av boligområder rundt Tyristr and sentrum vurderes på nytt.

R eguleringsplan for Tyristrand sentrum ble vedtatt i 2006.
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86 Boliger Nakkerudgata (område nord) , Nakkerud

86 Boliger Nakkerudgata (område nord) , Nakkerud

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jorde / skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
17 daa
Lars Thomasrud
262/22

Beskrivelse : Fra grovsiling er det det vedtatt at området nord for Nakkerudgata kan vurderes nærmere.
KU her omhandler derfor kun dette området.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Nakkerud, ikke prioritert lokalsamfunn. Nakkerud har
ubebygde boligområder i gjeldende kommuneplan.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nakkerudgata er kommunal, og det er teknisk infrastruktur i
området.

Landskapsbilde Område med spredt bebyggelse og jordbruk. Vurderes å
være liten landskapsvirkning dersom det åpnes for noe mer
utbygging i området.

Naturmangfold og
vassdrag

Bekk i området. Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

S kog av middels bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Nakkerud sentrum og kollektivforbindelse.
Ikke gangavstand til skole og barnehage.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår boliger på Nakkerud, som ikke er prioritert
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lokalsamfunn. Få negative konsekvenser, men beslaglegger
skog av middels bonitet.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

90 Boliger Nedre Fegriveien (område B ) , Tyristrand

90 Boliger Nedre Fegriveien B, Tyristrand

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Område A er et jorde, område B består av skog.
LNF
Boligbebyggelse
7 daa + 13 daa = 20 daa
Helge Bakken
244/160 og 244/45

Beskrivelse : Fra grovsiling er det vedtatt at område B kan vurderes nærmere. KU her omhandler
derfor kun dette området. Området ligger nordøst for sentrum. Antall tomter må vurderes nærmere.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Flere mulige adkomstveger. V/A - ledninger i nær området.
Kraftlinje over området.

Landskapsbilde Område med spredt bebyggelse og jordbruk. Vurderes å
være liten landskapsvirkning dersom det åpnes for noe mer
utbygging i området.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av middels bonitet.

Folkehelse / bomiljø Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
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/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og barnehage
(ca. 1,5 km), med sammenhengende G/S - forbindelse.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår boliger i prioritert lokalsamfunn, ca. 1 ,5 km fra
sentrum Tyristrand. Få negative konsekvenser. Beslaglegger
skog av middels bonitet.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

91 Boliger H ovli, Tyristrand

91 Boliger Hovli, Tyristrand

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Jorde, skog, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
15 daa
Randi Synnøve Rørholt
244/1 09

Beskrivelse :

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn.
K orridor for ny Rv . 35 går gjennom området .

Teknisk og sosial Nær eksisterende infrastruktur.
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infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Landskapsbilde I et område med spredt boligbebyggelse langs Rv. 35 i
utkanten av Tyristrand sentrum. Dagens område er en buffer
mellom veg og dyrka mark. Fortetting av bebyggelse på
dette strekket av vegen vurderes å ha liten
landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet og fulldyrka jord ( ca. 3 daa).

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder. Sentrumsnært .
Nærhet til, og s tøy fra dagens og eventuelt ny Rv . 35, store
deler av om rådet er innenfor gul støysone.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår boliger langs Rv. 35 i utkanten av Tyristrand
sentrum. Beslaglegger skog av høg bonitet og dyrka mark.
Støy fra Rv. 35. Korridor for mulig ny Rv. 35 går gjennom
området.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

93 Boliger Justisveien, Tyristrand

93 Boliger Justisveien, Tyristrand

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

2 eneboliger, veg og skog
LNF
Boligbebyggelse
20 daa (inkl. eksisterende veg og 2 eneboliger)
Odd Skarvhellen
255/5

Beskrivelse : Forslagsstiller antyder 6 - 9 enheter. Alt er ikke utbyggbart, da eiendommen er bratt.
Forslagsstiller opplyser at ca 1 ,5 daa kan dyrkes, men at det er leire og grunt jordsmonn. Dette har
ligget brakk i 25 år. Området ligger sør for sentrum, ved nedkjøring t il fengselet.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Enebolig i vest har i dag atkomst via Justisvegen som er
kommunal, og videre på privat veg Tyristien. Enebolig i øst
har atkomst via Justisvegen og videre om vegen Haga bru,
som er kommunal. Det er V/A - ledninger i Justisveien som
går gjennom området.

Landskapsbilde I et område med spredt boligbebygge lse i utkanten av
Tyristrand sentrum. Fortetting av bebyggelse på dette
området vurderes å ha liten landskapsvirkning. Areal vest for
Justisvegen er relativt flatt, mens den østlige delen er bratt
og vil kreve en del terrenginngrep.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av låg bonitet, og noe anna jorddekt fastmark.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og barnehage
(ca. 1,5 km), med sammenhengende G/S - forbindelse. Mulig
støy fra Rv. 35 på øvre del av området.
Det planlegges et større massedeponi ved Kind gård, som vi l
medføre betydelig tungtrafikk i området.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Fortetting i utkanten av Tyristrand sentrum. Få / ingen
negative konsekvenser.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Støy må vurderes nærmere.

Rød / grønn
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94 Boliger Kindsåsveien, Tyristrand

94 Boliger Kindsåsveien, Tyristrand

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Eksisterende småbruk og jorde
LNF
Boligbebyggelse
14 daa
Ivan Fossum
251/29 og 254/64

Beskrivelse : Området ligger i Kindsåsen, sørvest for sentrum. Forslagsstiller samarbeider med Ole
Hermann Hollerud (255/1) om utvikling av felles atkomst til Hageneiendommen og til Hollerud Bolig
(255/1) som er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. I gjelden de kommuenplan er det
fourtsatt atkomst til Hollerud bolig via gnr/bnr 251/29.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Tyristrand er et prioritert lokalsamfunn.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Grenser til Kindsåsveien som er kommunal øst for
eiendommen, og privat i nord. V/A - ledninger i området, og
vannledning krysser eiendommen.

Landskapsbilde I tilknytning til eksisterende boligfelt. Slakt skrånende
terreng. Fortetting i dette området vurderes å ha liten
landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Det går en bekk i eiendomsgrensa i sør.
Ingen kjente registrerte naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

I hovedsak fulldyrka jord, og noe anna jorddekt fastmark,
men ikke i direkte tilknytning til øvrig dyrka mark.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og barnehage
(ca. 1,5 km), med sammenhengende G/S - forbindelse.
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ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår boliger i tilknytning til eksisterende boligfelt og
spredt boligbebyggelse i Kindsåsen, i gangavstand fra
sentrum og skole. Beslaglegger dyrka mark, men ellers få
negative konsekvenser.

Konklusjon Videre / ikke videre.
Skråning og bekkedrag i sør bør bevares.

Rød / grønn

95 Boliger Vælerenveien, Tyristrand

95 Boliger Vælerenveien, Tyristrand

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Eksisterende boligeiendommer med 2 eneboliger.
LNF
Boligbebyggelse
8 daa
Ulrik Dybdal
251/75 og 76

Beskrivelse : Ca. 2 km nordvest for Tyristrand sentrum

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Ikke i tr åd med ønska u tbyggingsmønster for Tyristrand (pga
avstand).

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Atkomst fra Tyristrand sentrum via kommunal veg.
Ikke V/A - anlegg i området. Kraftlinje på tvers av området.



RINGERIKE KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS AREAL DEL
KONSEKVENSUTREDNING AV INNSPILL

110

Landskapsbilde I et område med spredte eneboliger / skog / kulturlandskap.
Noe mer utbygging i området vurderes å ha liten
landskapsvirkning.

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente naturverdier.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Innmarksbeite og skog av middels bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til friluftsområder.
Gangavstand til Tyristrand sentrum med skole og barnehage
(ca. 2 km). Ikke s ammenhengende G/S - forbindelse.

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Ikke i tråd med ønsket utbygging på Tyristrand. Ca. 2 km til
skole og øvrig tjenestetilbud. Ikke VA - anlegg i området.
Skog av middels bonitet, og ingen kjente natur - eller
kulturverdier.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

97 Boliger Ask sentrum

97 Boliger Ask sentrum

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog og jorde, ubebygd
LNF
Boligbebyggelse
40 daa
Anders Ødegaard
80/6 og 80/12

Beskrivelse : Sentralt på Ask, nær eksisterende boligfelt. Forslagsstiller skisserer makeskifte og
opplegg for å få løst rekkefølgebestemmelse om etablering av nytt kryss og avkjørselssanering i
gjeldende kommuenplan.
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Tyristrand / Ask er prioritert område, men dette er ikke
ønsket utbyggingsmønster pga avstand til skole /
sentrumsfunksjoner.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

I tilknytning til eksisterende infrastruktur.
Kraftlinjer på tvers av området. Rekkefølgekrav om ny
adkomst til boligområde. Denne er ikke bygd.

Landskapsbilde I område med spredt boligbebyggelse / dyrka mark / skog.
Utbygging midt på dyrka mark vil bryte opp
kulturlandskapet og gi negativ virkning. Noe mer spredt
bebyggelse i den nedre delen av det vestre området vurderes
å ha liten landskapsvirkning, men bolig lengst opp i terrenget
vurderes som negativt.

Dyrka mark

Skog i vest

Naturmangfold og
vassdrag

Ingen kjente registrerte naturverdier i området som er
foreslått.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet og fulldyrka jord.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nærhet til Tyrifjorden og friluftsområder.
Ikke gangavstand til skole eller øvrig tjenestetilbud .
Støy fra Rv . 35 (nedre del av området) .

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Foreslår boliger på Ask. Ikke gangavstand til skole eller
øvrig tjenestetilbud. Beslaglegger skog av høg bonitet og
dyrka mark. Bryter opp kulturlandskapet.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn
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98 Masseuttak Prestmoen

98 Masseuttak Prestmoen

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller
Gnr/bnr

Skog, friluftsliv og eksisterende deponi og masseuttak
LNF
Råstoffutvinning
800 daa
Opplysningsvesenets fond
42/1

Beskrivelse : Ved fylkesveg 162 Busundveien, mellom Botilrud og Snyta. Ca. 2 km til rv . 35 i vest, og
ca. 3 km til E16 i øst.

Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Utvidelse av eksisterende uttak som er registrert som meget
viktig sand - og grusforekomst av NGU.
Området ligger i traseen for E16 / Ringeriksbanen.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Nær eksisterende vegnett.

Landskapsbilde Flatt skogkledd område, omgitt av dyrka mark og spredt
boligbebyggelse. Et større masseuttak vil gi nærvirkning.
Fjernvirkning vil være mindre, da området i liten grad e r
synlig på større avstand.

Naturmangfold og Elv nordøst og sør (viktig naturtype) for området. Flere
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vassdrag registreringer av sårbare arter i og rundt området.

Kulturmiljø Flere automatisk fredete kulturminner i området, og noen
med uavklart status.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet, unntatt eksisterende deponi og
uttaksområde. I hovedsak dyrkbar jord

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Klassifisert som C - område i kartlegging av bynære
friluftsområder 2014.
Fv. 162 er skoleveg uten G/S . Flere bolighus langs Fv. 162.

ROS Risiko for støv og forurensing til elva.

Samlet vurdering Utvidelse av eksisterende grustak, nær infrastruktur.
Beslaglegger skog av høg bonitet. Viktig naturtype like ved
og sårbare arter i området. Registrerte kulturminner i
området. Boliger i nærheten. Ikke GS. Området ligger i
traseen for E16/Ringeriksbanen.

Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn

100 Boliger Knestangåsen

100 Knestangåsen

Dagens arealbruk
Gjeldende formål
Foreslått formål
Arealstørrelse ca.
Forslagsstiller

Gnr/bnr

Skog.
Uregulert. LNF.
Bolig
Ca. 143 daa
Frances Simonsen er grunneier. Forslagstillere er hans barn Peter Aall Simonsen
og sivilarkitekt Elise Simonsen.
128/6

Beskrivelse : Området so m ønskes omregulert ligger i Knestangskogen ca. 1,7 km nord for senter av
Haugsbygd. Adkomst til Haugsbygd ned Harehaugveien .
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Kriterier Vurdering / begrunnelse Konsekvenser

Forhold til
overordnede planer

Haugsbygd er prioritert, men Knestangåsen ligger utenfor
eksisterende boligfelt og infrastruktur.

Teknisk og sosial
infrastruktur.
Trafikksituasjon.

Kjøreatkomst er fra Harehaugveien og deretter Torpveien.
Torpveien er en privat vei som ikke er asfaltert. Det ligger
eksisterende vann og avløpsledninger frem til
Harehaugveien/ Bølgenveien. Det er ikke ført fram
kommunalt vann og avløp til dett e området . Det er ikke god
nok vannkapasitet i området i dag.

Landskapsbilde Området ligger på toppen av Knestangåsen, omgitt av skog.
Ikke i direkte tilknytning til eks. boligfelt i Haugsbygd. En
utbygging her vil være synlig både på nært hold og på større
avstand.

Naturmangfold og
vassdrag

Arter som er nær truet er tidligere registrert i og ved
området.

Kulturmiljø Ingen kjente kulturminner.

Jord - og
skogressurser

Skog av høg bonitet.

Folkehelse / bomiljø
/ nærmiljø /
friluftsliv / barn og
unge / universell
utforming

Nært til friområder. Ca. 2 km til skole og øvrig tjenestetilbud
i Haugsbygd. Området b rukes i noen grad til turgåing .

ROS Ingen kjente forhold.

Samlet vurdering Utbygging utenfor eksisterende boligfelt i Haugsbygd, ikke
direkte i tilknytning til eks. infrastruktur. Ligger synlig på
toppen av åsen. Beslaglegger skog av høg bonitet. Ca. 2 km
til skole og øvrig tjenestetilbud.
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Konklusjon Videre / ikke videre. Rød / grønn
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1 0 Sam let vu rderi n g

Setter av kapittel her for samlet vurdering.

Her kan behov, helhetlig vurdering, etc. beskrives. Bør kanskje deles opp i delområdene.

Mulig dette heller kommer i saksframlegg eller planbeskrivelse.
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1 1 Referanser

› Grovsiling av arealbruksinnspill ved revisjon av kommuneplanens arealdel 2015 - 2030
Ringerike kommune , juni 2015

› Ringerike kommune - Kommuneplanen samfunnsdelen
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig - og -
eiendom/Plansaker/Kommuneplan1/Gjeldende - kommuneplan/

› Ringerike kommune - Gjeldene kommuneplan , arealdelen
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig - og -
eiendom/Plansaker/Kommuneplan1/Gjeldende - kommuneplan/

› Ringerike kommune - Masseforvaltning – temautredning
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig - og - eiendom/Plansaker/Utredninger - og -
analyser/Masseforvaltning --- temautredning/

› Kulturminnesøk, Riksantikvaren
http://www.kulturminnesok.no

› NIBIO – Kilden
http://kilden.skogoglandskap.no/

› Norges geologiske undersøkelse, NGU
http://www.ngu.n o/kart - og - data/kartinnsyn

› Miljøstatus
http://www.miljostatus.no/kart/

› Artsdatabanken
http://artskart.artsdatabanken.no/Default.aspx

› S tatens kartverk – Norgeskart
http://www.norgeskart.no/

› Ringerike kommune, kart
http://kart.ringerike.kommune.no



Delomr. Nr Innspill Rådmannens anbefaling Formannskapets vedtak Samlet KU-vurdering Kommentar COWI vurd.
Nes 1 Fritidsboliger Lunde Husk å rette i tabell til fritidsbebyggelse. Kan i saksframlegg (?) vurdre å anbefale denne som bolig. KU blir likt. Ja

2 Boliger østsida (område 2) Område 1 grønn, 2 rød Område 1 grønn. 2 gul Skog. Bygger i skråninga. Ellers ok. Ta med hvis behovet er stort nok. Se i fht 1. Tja / ja
3 Valdresporten Ikke KU. Videreføring gjeldenede.
4 Fritidsbebyggelse Smørhølkollen Ikke i tilknytning til eks. hytteområder eller infrastruktur. Nært verna område. Nei
5 Utmarksturisme/fiske ved Begna Tilrettelegger for næring / aktivitet. Neg. pga skog. Ja
6 Masseuttak Gravlimoen Neg pga nærmiljø, landskap og forekomst avgrensing. Nei
7 Masseuttak Veslesetermoen Ikke egnet for stort uttak, men kan være ok for eget / lokalt bruk. Nei
8 Masseuttak nord for Nes i Ådal Område A videre Neg landskap. Ellers ganske grei. Støy må vurderes. Tja / ja
9 Masseuttak Lindelia Ikke egnet for stort uttak, men kan være ok for eget / lokalt bruk. Nei

10 Masseuttak Veltelia Område A B og C Ikke egnet for stort uttak, men A kan være ok for eget bruk. Må evnt avveies mot hensyn til hytter. Nei
11 Masseuttak Vestre Bjonevatnet sør Ikke egnet for stort uttak, men kan være ok for eget / lokalt bruk. Nei
12 Masseuttak ved Storvika Vestre Bjonevatnet Ikke i tilknytning til eks. Neg landskap, skog og inngrep i "stille område" med noen hytter. Nei
13 Masseuttak Gråbeinbekken Ikke i tilknytning eks, neg landspap, skog og vann. Nei

Hallingby / Ådal 14 Utvidelse Buttingsrud Camping Utvidelse av eks camping. Beslaglegger skog. Ellers stort sett ok m nødv. avbøtende. Ja
15 Masseuttak Buttingsrud Ikke egnet for stort uttak, men kan være ok for eget bruk (innenfor dagens LNF formål). Nei
16 Småbruk ved Nyhus Ikke KU. Videreføring gjeldenede.
17 Næring Ringmoen skole OK, men obs ifht lekeareal. Ja
18 Hytter Langtangen Samsjøen Ok med noe fortetting i eks . hyttefelt. Ja
19 Boliger Samsjøveien Ikke KU. Videreføring gjeldenede.
20 Hytter Bjørntjernlia, Ådalsfjella Ådalsfjella inngår ikke. Ikke KU
21 Boliger Gamle Ådalsvei 66 Se i fht behov og 22. Skog, buffer og eks naboer blir innebygd. Tja / nei
22 Boliger Gamle Ådalsvei nord Ok. Skog, dyrka mark. Nært eks. boligområde. Se i fht 21. Stort behov = begge, mindre behov = 22 kanskje litt bedre. Tja / ja
23 Boliger / næring Søndre Kirkemoen, Jallingby Ikke KU. Reg.plan på gang.
24 Masseuttak, Hallingby Ikke KU. Videreføring gjeldenede.
25 Masseuttak Rognerud, Vestre Ådal Ikke videre

Sokna 26 Masseuttak Djupdalsmoen Avgrensning må vurderes Må få inn krav om reg.plan / KU for utvidelsen. Avgresning følger eiendomsgrense. Ja. Vest for fv. 178
Heradsbygda 27 Boliger Bålerudmarka/Oppenåsen Område C og D Område B også gul Ok, men avgrensing må vurderes. B pga landskap og støy, C pga adkomst friområder og D pga høyspent. Ja delvis

28 Helgerud vest Vedtatt reg.plan
29 Boliger Kvernvollen, Vene Ikke videre

Haug / Åsa 30 Boliger Harehaugveien A, Haugsbygd Ikke videre
31 Boliger Harehaugveien B, Haugsbygd Ikke videre
32 Boliger Harehaugveien 58-60 Ikke videre
33 Boliger Harehaugveien-Bølgenveien Ok med avbøtende i fht landskap. Bevare noe som friområde. Ja
34 Boliger Gamle Ringkollvei vest Få neg. konsekvenser. Ikke direkte i tilknytning til tettbygd, men nærme Smeden. Ja
35 Boliger Gamle Ringkollvei v/Rosenhof Ikke videre
36 Boliger Gamle Ringkollvei øst Område A Utkant. Ikke VA. beslaglegger skog. Nei
37 Kårbolig Gjermundbovieien Ikke videre
38 Boliger Gjermundboveien A Utkant. Ikke VA. Dyrka mark og verdifult kulturlandskap. Nei
39 Boliger Gjermundboveien B Utkant. Skog og dyrka mark. Ikke VA. Nei
40 Boliger Haug Ikke videre
41 Bolig Øvre Klekkenvei 18 Gitt disp til bygging. Ikke KU
42 Boliger ved Klekken hotell Ikke videre
43 Boliger Nedre Klekken Få neg. I tilknytning til eks. boliger og nært skole mm. Ja
44 Boliger Klenneveien Ikke videre
45 Boliger Bergstjern Neg pga natur, jordbruk, landskap. Nei
46 Østre Berg/Klekken økogrend Neg. pga avstand, ikke i tilknytning til eks boligfelt, dyrka mark / skog. Nei
47 Boliger Ringkollveien Utvidelse av eks. boligfelt, men litt avsides. Få konsekvenser annet enn jordbruk / skog. Tja / ja
48 Boliger Andersløkkeveien Få konsekvenser, i tilknytning til eks. boligfelt og evnt 47. Se i fht 47 - ingen eller begge? Tja / ja
49 Boliger Ringkollveien øst for Bånntjern Ikke videre
50 Boliger Borgerenga Få neg, bortsett fra skog. Ja
51 Boliger Putten A Litt avsides. Skog. Mulig trafikkstøy. Avkjørsel må avklares nærmere. Nei
52 Boliger Putten B Litt avsides. Dyrka mark. Natur. Mulig trafikkstøy. Nei
53 Boliger Putten C Ikke videre
54 Boliger Sætrang Ikke videre
55 Boliger Åsa Få neg. konsekvenser, men ikke sentralt / prioritert område. Ja
56 Masseuttak Heen Sand Få neg. konsekvenser, bortsett fra skog. Boliger må hensyntas. Utvidelse av eks. Få inn krav om reg.plan / KU. Ja
57 Masseuttak Vågård Ikke videre
58 Næring ved jernbane Hensmoen Ok, men vurder om man bare tar med nord for jernbanen. Sør ok hvis 60 ok. Unngå MIS. Ja delvis
59 Næring Geiteryggen Hensmoen Skog / dyrkbar. Nært natur / elva. Nært eks næring. Nær noen boliger. Tja / nei
60 Næring ved Spenncon Hensmoen Utvider Spenncon. Få neg. konsekvenser. Nær en bolig. Ses i sammenheng med 58. Ja
61 Boliger Vågård Langt unna skole mm. Nært E16 og støy. Beslaglegger skog. Nei
62 Boliger Ulvenåsen Vågård Langt unna skole mm. Nært E16 og støy. Bratt terreng. Nei
63 Boliger Sørflaten, Vågård Ikke videre
64 Næring Eggemoen Stopp i andre planer pga ny E16 og dagens E16-kryss. Neg pga skog og friområde. Nei
65 Masseuttak Eggemoen Ikke eks. uttak. Natur og kulturverdier. Skog. Dårlig kapasitet E16-krysset. Nei
66 Boliger Viul Ikke videre
67 Bolig/næring Rua gård (område A) Område A I konflikt med dyrka mark, og delvis under høyspent. Ellers få neg. konsekvenser. Tja / nei
68 Boliger Rundtom (område sør) Sør for Hovsmarkveien Få neg. og i tilknytning til eks. boligfelt. Ja
69 Boliger nedre Begnamoen Få neg. og i tilknytning til eks. boligfelt. Ja



70 Industri Follum Vedtatt reg.plan
71 Boliger Børdalsmoen Skog / friområde beslaglegges. Mangler GS. Relativt sentralt, men ikke direkte i tilknytning til eks. ebyggelse. xx
72 Bolig/næring Hønengata 59 Fortetting i sentrum. Ingen neg. Ja
73 Bolig Rabba Storløkka 1 73-74 må ses sammen i fht adkomst friområde. Bør ikke ta med skråninga pga landskap og friområde. Ja delvis
74 Bolig Rabba Storløkka 2 Sikre adkomst friområde, ellers ok. Ja
75 Boliger Ve Dyrka mark, ellers ingen neg. Tja.
76 Boliger ved Veien skole Dyrka mark, ellers ingen neg. Tja.
77 Masseuttak Kilemoen nord Ta inn eks uttak, og evnt noe utvidelse i sør / sørvest, hvis ok ifht vannverk. Ikke masseuttak ned mot elva. Ja delvis
78 Boliger Tolpinrud Sentralt. Få neg. Ja
79 Boliger Petersøya Ikke videre
80 Boliger Tandberg Ikke i tilknytning til eks. Neg. pga avstand. Skog + dyrkbar mark, og ellers mye middels neg. Nei
81 Boliger Vesteren Ikke videre
82 Boliger Trygstadveien Nedre del ok. Øvre neg pga kulturminner og høyspent som deler området. Ja delvis.
83 Boliger Trygstad Se i sammeneheng med ja/nei for 82. I tilknytning til eks, med få neg. Ja
84 Verneverdig bygdetun Forslag vern, ikke kommuneplan
85 Verneverdig nikkelverk Forslag vern, ikke kommuneplan
86 Boliger Nakkerudgata (område nord) Nakkerud Område nord Få neg, men ikke prioritert område. Det finnes ledige tomter på Nakkerud. Ja
87 Bolig Engene vei, Nakkerud Bruksendring. Anbefales ikke.
88 Boliger Solum / Engene vei Ikke videre
89 Boliger Nedre Fegriveien A Ikke videre
90 Boliger Nedre Fegriveien (område B) Tyristrand Område B Få neg. 1,5 km fra sentrum. Ja
91 Boliger Hovli Tyristrand Skog + dyrka mark. Støy. Ny rv35 Nei
92 Boliger Sjkærdalen bruk Ikke videre
93 Boliger Justisveien Tyristrand Få neg. 1,5 km fra sentrum. Ja
94 Boliger Kindsåsveien Tyristrand Få neg, bortsett fra dyrka mark. Nært sentrum. Ja
95 Boliger Vælerenveien Tyristrand Få neg, men litt langt unna. Det finnes bedre alternativer, og behovet er ikke så stort. Nei
96 Hytte Hjelleveien, Ask Grensejustering / justering av formål
97 Boliger Ask sentrum Stor avstand. Støy. Landbruk. Kan ta med noe i i vest, for å få flere til å dele kostnad på ny adkomst. Nei / evnt noe
98 Masseuttak Prestmoen Natur, kultur, skog, E16/Ringeirksbane, nærmiljø / friluft. Nei
99 Næring Styggedalskrysset Ikke videre

100 Knestangåsen Skog. Litt for mye utenfor. På en topp. Har mulighet til å fortette på eks boligfelt, og bør ta det i denne omg. Nei
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Hallo!

Her er tall og kart som Elin har laget gjennom en kartanalyse.

I tallene for ny kommuneplan ligger jordene i Krakstadmarka inne.

Av kartet ser du at Klekken gartneri ikke ligger inne som dyrka mark. Det er derfo r ikke inne i tallene men ligger inne som dyrkbar mark. Det er
laget manus for å rette dette opp i AR5.

Husk at dyrkbar mark har samme status i jordloven som fulldyrka areal.

Det som ligger i plan nå tilsvarer Buskerud fylkes kvote for nedbygging i 3 år. Legger vi til dyrka mark som forsvinner med vei og bane vil
Ringerike - region bruke opp fylkets kvote i over 4 år.

Mvh

Eiliv Kornkveen
Avdelingsleder
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Tlf. 409 17 847



Fremtidig utbyggingsområder i kommuneplan

Fremtidige utbyggingsområder på fulldyrka jord : 115 daa (29 arealer)

Fremtidige utbyggingsområder på overflate dyrka jord : 3 daa (2 arealer)

Fremtidige utbyggingsområder på innmarksbeite: 47 daa (12 arealer)

Fremt idige utbyggingsområder på dyrkbar jord : 650 daa (33 arealer)

Gjeldende kommuneplan

Areal avsatt til boligformål der det per i dag er fulldyrka eller overflatedyrka jord: 381 daa (196
arealer)







Dyrka mark som er avstatt til boligområde i gjelde nde kommuneplan (196)

Boligområder i gjeldende kommuneplan (172)

Egenskapstekst av Areal Fremtidige utbyggingsområd er på fulldyrka jord (29)

Egenskapstekst av Areal Fremtidige utbyggingsområd er på innmarksbeite
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Egenskapstekst av Areal Fremtidige utbyggingsområd er på dyrkbar jord

Fremtidige utbyggingsområder på fulldyrka jord (29)

Fremtidige utbyggingsområder på overflatedyrka jor d

Fremtidige utbyggingsområder på innmarksbeite

Fremtidige utbyggingsområder på dyrkbar jord
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LMDs vudering av innsigelser til kommunedelplan for Krakstadmarka i Ringerike 

kommune  

Vi viser til brev av 31.10.2016 og til møte og befaring den 02.12.2016 i Ringerike kommune. 

 

Landbruks- og matdepartementet (LMD) anbefaler å støtte innsigelsen til boligområde 

B_F8 og B_F12. Begrunnelsen for å støtte innsigelsen er at boligområdene ikke er 

avklart i overordnet plan. Det bør derfor gjennomføres en rullering av kommuneplanen 

slik at arealdisponeringen for hele kommunen blir vurdert samlet. 

 

Bakgrunn 

Saken gjelder omdisponering av to områder regulert til LNF-formål i kommunedelplan for 

Krakstadmarka på i alt 44 dekar med betegnelse B_F8 og B_F12. Kommunedelplanen ble 

vedtatt av kommunestyret den 30. juni 2016 med de uavklarte innsigelsene.   

 

Fylkesmannen har i brev av 31.januar 2013 reist innsigelse til planforslaget p.g.a. manglende 

ivaretakelse av nasjonale interesser knyttet til jordvern. Fylkesmannen har ved senere 

anledninger i behandlingen av kommunedelplanen opprettholdt innsigelsen. Etter gjentatte 

møter og drøftinger i saken, mente Fylkesmannen at det ikke hadde noen hensikt å 

gjennomføre mekling. Det har derfor ikke vært avholdt mekling i saken. Saken ble deretter 

oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

 

Kommunens vurdering 

Med bakgrunn i at det er planlagt ny Ringeriksbane og ny E-16 mot Oslo ønsker kommunen å 

kunne tilby sentrumsnære boliger i nær framtid med tanke på forventet befolkningsvekst. 

Hensikten med kommunedelplanen er å tilrettelegge for potensielt 800 nye boliger, ca 13 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Postboks 8112 Dep 

0030 OSLO 
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dekar offentlig eller privat tjenesteyting, samt mulighet for etablering av ca 6 dekar 

forretninger/bebyggelse som støtter opp under områdets behov for et nærsenter. 

Krakstadmarka ligger på østsiden av Storelva, og kontakten med Hønefoss by er planlagt å 

foregå i hovedsak over en gang- og sykkelbru til Schonglunden.  

Det stilles videre krav om etablering av samlevei mellom den nordlige og sørlige delen av 

området, samt en ny veitrasé mot Lisletta (Fv241), og veiforbindelse opp til de nye boområdene. 

Kommunen peker på at det må betydelige investeringer i infrastrukturtiltak til i området. For å 

få økonomi i prosjektene mener kommunen det er viktig med så mange boenheter som mulig. 

De omstridte områdene er for B_F12 på 34 dekar dyrka mark, men med områdene rundt kan 

det bygges ut totalt 56 dekar. For B_F8 er tallene 10,7 dekar mens ca 6 dekar av dette er dyrka 

mark. Kommunen ser for seg å bygge ut det største arealet med 70 boliger og det minste 

arealet med 20 boliger. Man ser for seg at utbyggingen er tilpasset barnefamilier med 

rekkehus og småblokker. Dette er minimumsanslag og vil kunne endre seg. 

 

Ringerike kommune har store planer både for næringsutvikling og boligbygging når 

samferdselsprosjektene (E16 og Ringeriksbanen) er på plass. 70 % av boligveksten skal tas i 

Hønefoss. Det skal tilbys gode og varierte boligtilbud og kommunen ser for seg at fortetting 

skal skje i Hønefoss by med næring og blokkbebyggelse. Kommunen mener derfor det er 

viktig med et godt boligtilbud for barnefamilier i sentrumsnære Krakstadmarka.  

 

Kommunen peker på at det er gjennomført nydyrking av 700 dekar som avbøtende tiltak og 

skriver om jordbruket i sin 2.gangs behandling av planforslaget datert 10.06.2016: 

"Jordbruk  

…..Områdene det er snakk om er i kommuneplanen avsatt til landbruks-, natur og 

friluftsformål (LNF, vises som grønt i kommuneplankartet). Rikspolitiske retningslinjer for 

samordnet bolig-, areal – og transportplanlegging, vedtatt 26.09.2014, kap 4.3 sier både at 

det er nødvendig å ta vare på god matjord, men jordvernet må balanseres mot storsamfunnets 

behov. For ytterligere informasjon om jordbruksverdiene se planbeskrivelsens kap. 4.4.  

 

Hensynet til dyrka mark er tungt vektlagt i vurderinger av saker i Ringerike kommune. Etter 

at planen ble lagt ut til offentlig ettersyn 04.12.2012 har det blitt opparbeidet større 

nydyrkingsareal i kommunen. Hønefoss er i dag i en situasjon der samferdselsinvesteringer 

gjør det nødvendig å tilrettelegge for økt bosetting i fremtiden. I arbeidet med Krakstadmarka 

etter offentlig ettersyn ble det klart at infrastrukturinvesteringene vil bli så store at områdene 

som er foreslått tatt inn i planen kan være avgjørende for å få på plass infrastruktur som 

gangbro og dermed gjøre området til en sentrumsnær bydel med gode forbindelser for myke 

trafikanter."  

 

Fylkesmannens vurdering 

Fylkesmannen viser til at Ringerike har en gammel kommuneplan fra 2007. Denne bør 

rulleres, særlig med tanke på at Ringerike kommune står foran store utfordringer som ny vei 

og bane. Fylkesmannen er innforstått med at befolkningsveksten vil øke betydelig med ny 

Ringeriksbane og E-16. 
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Ved en kommuneplanrullering er det nødvendig å sette av arealer til næring og bebyggelse. 

Dette bør bl.a. skje gjennom fortetting av eksisterende bebyggelse. Fylkesmannen peker på at 

er det er et stort potensial for fortetting. 

 

Når det gjelder jordvern på nasjonalt nivå ble det i 2004 fastsatt at omdisponeringen av dyrka 

mark skulle halveres. På det tidspunktet hadde Buskerud ifølge Fylkesmannen en 

omdisponering på rundt 600 dekar i året. En halvering av dette vil for Buskeruds sin del bety 

en omdisponering på 300 dekar i året. Buskerud har ligget under 300 dekar i noen år. I 2015 

kom det en ny nasjonal jordvernstrategi der Stortinget strammet ytterlige inn på jordvernmålet 

som nå ikke skal overstige 4000 mål pr år innen 2020. For Buskeruds del mener 

Fylkesmannen at man derfor må ned fra 300 til ca. 200 dekar omdisponert areal pr år.  

 

Fylkesmannen mener de to aktuelle områdene er i strid med kommuneplanen for Ringerike.  

Det bør derfor gjennomføres en rullering av kommuneplanen for å få til et helhetlig grep med 

fortetting og utviklingsretning, og dermed unngå nedbygging av jordbruksarealer av nasjonal 

interesse. 

 

Fylkesmannen skriver i oversendelsesbrev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

den 14.10.16: 

" Likevel mener vi det blir feil å gjennomføre disse grepene i denne kommunedelplanen. 

Gjeldende kommuneplan for Ringerike er fra 2007 og det er derfor viktig å få vedtatt en ny 

arealdel hvor arealdisponeringen for hele kommunen blir vurdert samlet. Videre er det viktig 

å utrede hva potensialet for nye boliger er i gjeldende planer og hvor stort 

fortettingspotensialet er i Hønefossområdet. Vi mener dette er helt avgjørende før nye 

arealer, og spesielt landbruksarealer av høy kvalitet, blir foreslått omdisponert til 

boligområder. Arbeidet med en ny arealdel er påbegynt i kommunen. Vi viser til at en viktig 

føring i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er at 

potensialet fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk. 

 

Videre vil vi vise til at Ringerike kommune har gjennomført en jordpolitisk arealvurdering 

som blant annet dannet grunnlag for omdisponering av dyrka mark til byggeområder i 

gjeldende kommuneplan og som danner grunnlag for dette planarbeidet. I kommunedelplanen 

for Krakstadmarka er dagens jorde på ca. 51 daa ned mot Storelva foreslått omdisponert til 

boligformål. I gjeldende kommuneplan er dette området avsatt til byggeområde for offentlig 

formål. Det var tidligere tenkt å benytte dette området til skoletomt. 

 

Betydelige arealer med dyrka mark er derfor allerede vedtatt omdisponert til andre formål. 

Samtidig er det planer om nye samferdselsanlegg som vil beslaglegge nye arealer." 

 

Politisk grunnlag 

Etter Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-2/14 om innsigelse i 

plansaker, har berørte statlige fagorgan adgang til å fremme innsigelse dersom planen er i 
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strid med nasjonale og viktige regionale interesser. LMDs rolle i denne sammenhengen er å 

sikre landbrukets arealressurser generelt, men med et spesielt ansvar for jordvern og 

kulturlandskap. 

 

Regjeringen har i sin politiske plattform sagt at den vil ta vare på god matjord, men balansere 

jordvernet mot storsamfunnets behov. I tillegg sier regjeringen at eiendomsretten er en 

grunnleggende rettighet og at den vil styrke bondens rett til å disponere sin egen eiendom. 

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig 

resolusjon 12. juni 2015, står det at det er en viktig oppgave i planleggingen å ta vare på god 

matjord, samtidig som jordvernet balanseres mot storsamfunnets øvrige behov. 

I nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging av 

26.09.2014 er det blant annet lagt vekt på betydningen av alternativvurderinger, herunder 

kartlegging av potensialet for fortetting og transformasjon ved forslag om omdisponering av 

verdifull dyrket eller dyrkbar jord. 

 

Ved Stortingets behandling av regjeringens jordvernstrategi (Prop.127 S, vedlegg 4) den 

08.12.2015, gjorde Stortinget vedtak i samsvar med næringskomiteens innstilling. I vedtaket 

fastsatte Stortinget det årlige målet for omdisponering av dyrka mark til 4 000 dekar, og ba 

regjeringen om at målet nås gradvis innen 2020. Komiteen mente også at regional planlegging 

må styrkes og den ber regjeringen utrede bruk av regionale planer for å begrense utbygging av 

dyrka og dyrkbar mark. 

 

Landbruks- og matdepartementets vurdering 

Tidlig på nitti-tallet ble det foretatt en jordbrukspolitisk arealvurdering (JAV) av de 8 sørligste 

kommunene i Buskerud. Hensikten var å planlegge hvilke områder som skulle være 

fremtidige utbyggingsområder i et 30-års perspektiv. Der ble det skilt mellom 

landbruksarealer med sterke og mindre sterke landbruksinteresser. Mye av Krakstadmarka er 

derfor omdisponert fra landbruksformål i gjeldende kommuneplan (2007). Når det gjelder 

B_F8 og B_F12 grenser de til store sammenhengende jordbruksområder i øst og er klassifisert 

å ha sterke jordbruksinteresser. 

 

Stortingets nye mål for omdisponering på 4000 dekar pr år tilsier at jordvernet må håndheves 

strengt. Når en også tar i betraktning de store samferdselsplanene med påfølgende 

utbyggingspress, viser dette et behov for å kunne se kommunens arealpolitikk i en helhetlig 

sammenheng. De to områdene det er knyttet innsigelse til er fulldyrka jord av god kvalitet. De 

egner seg til gras- og kornproduksjon, og Fylkesmannen har vist til at denne regionen har 

svært høye kornavlinger pr dekar. 

 

Område B_F8 er på ca. 10 dekar og er et fulldyrka areal som grenser til jordbruksarealer i øst 

og kan ses i sammenheng med dette. Dette arealet er ikke avklart i overordnet plan og LMD 

mener det derfor er riktig å støtte innsigelsen.   
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Området B_F12 er på ca. 56 dekar hvorav 34 dekar er dyrka jord. Området har en 

avgrensning mot syd, og mot øst og nord grenser det mot de store sammenhengende 

jordbruksarealene øst for byen. Områdets arrondering i terrenget, størrelsen og manglende 

avklaring i overordnet plan, tilsier at en etter LMDs mening bør støtte denne innsigelsen.   

 

LMD har forståelse for kommunens argumenter om å planlegge boligbygging med tanke på 

den framtidige veksten i kommunen. Vi vil likevel vise til Fylkesmannens begrunnelse om at 

det ikke er riktig å gjennomføre disse grepene i denne kommuneplanen fra 2007, men gjøre 

dette gjennom en helhetlig og samlet vurdering i forbindelse med rullering av overordnet 

plan. Videre er det viktig å utrede hva potensialet for nye boliger er i gjeldende planer og hvor 

stort fortettingspotensialet er i Hønefossområdet. LMD mener at dette er viktig før nye 

arealer, og spesielt landbruksarealer av høy kvalitet, blir foreslått omdisponert til 

boligområder.  

 

På befaring og møte 2.12.16 viste kommunen til at de har kommet langt i prosessen med en 

ny kommuneplan, dog ikke arealdelen. De har likevel ikke presentert en oversikt over 

tomtereserver, fortettingspotensial og et estimert fremtidig boligbehov.  

 

Konklusjon 

LMD anbefaler å støtte innsigelsen til boligområde B_F8 og B_F12. Begrunnelsen for å støtte 

innsigelsen er at boligområdene ikke er avklart i overordnet plan.  Det bør derfor 

gjennomføres en rullering av kommuneplanen slik at arealdisponeringen for hele kommunen 

blir vurdert samlet. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Geir Dalholt (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Toril Anita Kjos 

 rådgiver 
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