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Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets § 10. Ved behov for grupperom, 

bestilles dette av gruppeledere 
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Arkivsaksnr.: 18/916-2   Arkiv: 200  

 

Årsrapport 2017 Finansområdet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/18 Formannskapet 20.03.2018 

20/18 Kommunestyret 05.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsrapport 2017 for finansområdet tas til orientering. 

 

 

  

Sammendrag 

Kommunens lånegjeld har økt som budsjettert i løpet av året og finansutgiftene utgjør en  

større andel av driftsbudsjettet. Lånegjelden har økt med 355,8 millioner kroner i løpet av 2017 

og vil fortsette å øke de kommende årene. Disposisjonsfondet er lavere enn 10 prosent av 

brutto driftsinntekter.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Årsrapporten for finansområdet skal utgjøre en separat rapport, adskilt fra den ordinære 

årsrapporten. 

 

 

Beskrivelse av saken 

I tabellen nedenfor vises kommunens resultater de siste 4 årene for sentrale finansielle 

nøkkeltall i kommunal sektor: 

 

Finansielle nøkkeltall Benchmark

Resultat 

2017

Resultat 

2016

Resultat 

2015

Resultat 

2014

Netto driftsresultat i % av 

brutto driftsinntekter > 1,75 % 2,9 % 4,5 % 4,5 % 1,6 %

Disposisjonsfond i % av 

brutto driftsinntekter > 10 % 5,8 % 3,6 % 1,5 % 0,0 %

Netto lånegjeld i % av brutto 

driftsinntekter < 70 % 68,7 % 55,5 % 48,4 % 42,5 %

Disposisjonsfond i % av 

premieavvik >= 100 % 86,8 % 51,2 % 20,4 % 0,2 %  
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Kommunen har ikke fastsatt egne mål for disse nøkkeltallene, og det er derfor brukt 

benchmark som måleverdier. Det er brukt de samme verdiene som er brukt i Framsikt 

(kommunens nye system for budsjett og virksomhetsstyring) for de tre første nøkkeltallene i 

tabellen. Verdien på det siste nøkkeltallet er fastsatt basert på en faglig vurdering og på 

målfastsettingen til andre kommuner.  

 

Som tabellen viser, er netto driftsresultat i 2017 høyere enn måleverdien på 1,75 prosent. 

Resultatet viser en nedgang i forhold til 2016 og 2015. Disposisjonsfondet har hatt en positiv 

utvikling, men oppbyggingen av fondet har gått saktere enn budsjettert. Netto lånegjeld 

nærmer seg 70 prosent av brutto driftsinntekter, og investeringsplanene fremover har vist at 

lånegjelden vil passere 100 prosent av brutto driftsinntekter. 

 

Årsregnskap 2017 viser at netto finansutgifter har steget til et høyere nivå enn de foregående 

årene. Økningen er på 20 millioner kroner fra 2016 til 2017.  

 

Faktiske netto finansutgifter i 2017 ble 9,2 millioner kroner lavere enn regulert budsjett. 

Årsaken til det positive budsjettavviket kan tilskrives finansinntektene.  

 

Netto finansutgifter utgjør i 2017 om lag 3,2 prosent av kommunens brutto driftsinntekter, en 

økning på 0,8 prosentpoeng fra 2016. Hvis netto finansutgifter hadde havnet på budsjettert 

nivå, ville utgiftene utgjort 3,6 prosent av brutto driftsinntekter. 

 

En stresstest skal vise risikoen for tap i en portefølje ved markedsendringer. Den totale 

finansielle risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig negativ effekt på kommunens 

driftsregnskap på 20,7 millioner kroner i løpet av et år, med de forutsetninger som er lagt til 

grunn. I løpet av året er tapsrisikoen økt med 2,9 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak økt 

total lånegjeld. 

 

Saldo på konsernkonto ved utgangen av 2017 er 491 millioner kroner. Mer enn halvparten av 

saldoen er ubrukte lånemidler og bundne fondsmidler.  

 

Faktisk likviditetsutvikling ble bedre enn forventet i finansrapporteringen per 2. tertial. Faktisk 

saldo på konsernkonto ved utgangen av året er 491 millioner kroner mot prognosen på 255 

millioner kroner, et avvik på 236 millioner kroner. Nedenfor er en tabellarisk oppsummering av 

årsakene til dette avviket, inkludert eventuelle konsekvenser for likviditeten i 2018.  

 
Forklaring Avvik i mill kr Konsekvens 2018

Mindre bruk av lån 80                     utbetales til investeringer og startlån

Økt kortsiktig gjeld 68                     forfaller til betaling i 2018

Reduserte fordringer 6                       

Økte driftsinntekter 30                     

Reduserte driftsutgifter (pensjonspremie) 10                     

Netto mottatte ex.ord. avdrag startlån 20                     utbetales til Husbanken i 2018

Økning bundne driftsfond 10                     kan  få negativ likv.effekt 2018

Salgsinntekt Brutorget 11                     kan  brukes til egenfinansiering inv.

Likviditetsutvikling faktisk - prognose 235                   (avviket mellom 491 og 255 mill kr)  
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Mye av denne ekstra likviditeten ved årsslutt vil altså forfalle til betaling i det 2018, spesielt 

bruk av lån til investeringer og nedbetaling av kortsiktig gjeld. 

 

Fossefondet har 31.12.2017 en markedsverdi på 140.633.828 kr og er ved utgangen av 2017 

investert med 24 % i pengemarkedsfond, 35 % i obligasjonsfond og 41 % i aksjefond (32 % i 

internasjonale aksjer og 9 % i norske aksjer). Avkastningen ble på 11.495.434 kr som tilsvarer 

8,9 %. 

 

2017 ble et meget godt år for aksjer, eiendom og høyrenteobligasjoner. Den globale veksten 

ble sterkere i 2017 enn hva som var ventet ved inngangen til året. På tross av dette holdt både 

rentene og inflasjonen seg lav. Lønnskostnadene steg kun moderat. Inntjeningen i bedriftene 

viste en fin vekst i de fleste markeder. Oljeprisene fortsatte å styrke seg i 2017. På denne 

bakgrunnen hadde aksjemarkedene både i Norge og internasjonalt et svært godt år i fjor. 

 

I forbindelse med forvaltning av Fossefondet blir det foretatt stresstest for å gi en pekepinn på 

risikoen for tap i løpet av et år. Dersom renten stiger med 2 % fra dagens lave nivåer, det 

norske aksjemarkedet faller med 30 %, det internasjonale aksjemarkedet faller med 20 % og 

den norske kronen styrker seg med 10 % mot andre valutaer, vil vi få et tap i fondet på ca 16 

mill. kroner hvis alt slår til samtidig. 

 

Opprinnelig låneramme for 2017 var på inntil 543 millioner kroner, hvorav 299 millioner 

kroner til rentable investeringer. Lånerammen ble nedjustert gjennom året som følge av 

endringer i investeringsprognoser. Årets låneopptak ble 149 millioner kroner lavere enn 

opprinnelig vedtatt låneramme. 

 

Kommunen innvilget søknader til videre utlån i startlånsordningen for 65,3 millioner kroner, 

15,3 millioner kroner mer enn årets låneopptak på 50 millioner kroner i Husbanken. 

 

Ubrukte lånemidler til investeringer og startlån er ved utgangen av året samlet på totalt 161,3 

millioner kroner.  

 

Beregnet minimumsavdrag for 2017, i tråd med Kommunelovens § 50 nr. 7, ble 70,9 millioner 

kroner. Driftsregnskapet viser bokførte avdrag på 74,1 millioner kroner. Det betyr at 

kommunen betalte 3,2 millioner kroner mer enn beregnet minimumsavdrag. 

 

Totale avdrag i henhold til ordinære nedbetalingsplaner er 90,9 millioner kroner i 2017, hvilket 

innebærer at kommunen betalte 16,8 millioner kroner mindre enn ordinære nedbetalinger. 

Kommunen inngikk i 2017 en ny låneavtale om avdragsfritt lån for å tilpasse avdragene til 

minimumsavdragsnivået og har nå to såkalte bullet-lån i sin gjeldsportefølje. Bullet-lån er 

avdragsfrie lån som forfaller i sin helhet på siste termin og som øker refinansieringsrisikoen på 

sikt. 

 

I 2017 betalte kommunen ekstraordinære avdrag på startlån på 5,1 millioner kroner. 

Kommunen betalte ingen ekstraordinære avdrag på investeringsgjelden.  
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Rådmannens vurdering 

Driftsresultatet i 2017 muliggjør økte avsetninger til fond (både disposisjonsfond og 

investeringsfond), som er nødvendig for å kunne delfinansiere nye investeringer med egne 

midler og ha en buffer opp mot uforutsette hendelser, både inntektssvikt og økte kostnader.  

 

 

Vedlegg 

Årsrapport 2017 Finansområdet 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Arkivsaksnr.: 18/251-17   Arkiv: 216 &17  

 

Kontrollutvalget - Protokoll 03/18  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/18 Kommunestyret 05.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 03/18 tas til orientering. 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.03.2018 
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Arkivsaksnr.: 18/645-1   Arkiv: 252  

 

Startlån i Ringerike kommune, - behov for utvidet låneramme  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.03.2018 

30/18 Formannskapet 20.03.2018 

22/18 Kommunestyret 05.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen får fullmakt til å låne inn inntil 65 mill. kroner fra husbanken, slik at 

startlånsordningen kan videreføres i 2018 med en ramme på 100 mill. kroner. 

 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Boligsosial handlingsplan for Ringerike kommune beskriver en økt satsing rettet mot vanskeligstilte 

på boligmarkedet. Viktige tiltak er utviklingen av et variert tilbud av egnede boliger i gode bomiljø, 

veiledning om det private boligmarkedet og hjelp til kjøp av egen bolig. Slik hjelp baseres på en 

langt mer aktiv bruk av startlån.  

Dette er penger kommunen låner rimelig fra husbanken, for så å låne disse ut igjen til aktuelle 

innbyggere som startlån. For å hjelpe vedkomne til å holde boutgifter på et akseptabelt nivå, og for å 

for å unngå behov for supplerende sosialhjelp, kan nå kommunen benytte startlån for å fullfinansiere 

boligkjøpet. Dette sikrer også kommunen, da man vil ha 1. prioritet i boligen som sikkerhet for 

engasjementet. 

Førstegangsetablerere skal fortsatt spare penger til egenkapital, og faller som regel utenfor 

målgruppen. Barnefamilier er den gruppen som prioriteres i Ringerike kommune. 

Leiemarkedet er for tiden presset, og med de utviklingstrekk som beskrives i regionen, er det lite 

som tyder på at dette forholdet endres. Boutgiftene for vanskeligstilte som av forskjellige grunner er 

diskvalifisert i forhold til ordinære boliglån i bank og som dermed er avhegige av å leie bolig, kan 

ofte langt overskride kostnadene ved å eie. 

Høye boutgifter, der husleie er en hovedingrediens, generer økte sosialhjelpsutgifter for kommunen. 

Dette fordi lovverket garanterer innbyggerne et visst minimum å leve for etter at boutgiftene er 

betalt. Med boutgifter menes i denne sammenheng både husleie, avgifter, fyring o.l. Aktiv bruk av 

startlån er derfor et av de viktigste verktøy/tiltak staten har gitt kommunene for å redusere 

sosialhjelpskostnadene og for bekjempelse av barnefattigdom. 
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Beskrivelse av saken 

Vedatt «Boligsosial handlingsplan» samt kommunens nye vedtatte retningslinjer for tildeling av 

startlån, har ført til at langt flere har kunnet benytte tilbudet i 2017. Husbanken rapporterer at 

kommunen nå er på riktig vei, og imøtekom en søknad fra Ringerike kommune om en 

tilleggsbevilgning på 30 mill. kroner for 2017 med 15 mill. kroner. 

Ringerike kommune har gjennom flere år lånt inn 35 mill. kroner/årlig som videreformidles som 

startlån. Beløpet har ligget inne i økonomiplanen for de forskjellige perioder. Tilsvarende beløp ble 

innlånt i 2017, men i tillegg ble det akseptert overført 52 mill. kroner i ubrukte midler fra 2016. 

Dette var restanser som var etablert på grunn av tidligere tildelingspraksis samt manglende 

saksbehandlerkapasitet bl.a. på grunn av sykdom. Dette var også en av årsakene til at det ble 

nødvendig å organisere tjenesten annerledes i 2017. 

Implisitt tilleggsbevilgningen fra husbanken på 15 mill. kroner i desember, disponerte kommunen 

derfor kr. 102 000 000,- til startlånsordningen. I tillegg disponerte kommunen 7,9 mill. kroner for 

tilskudd til utbedring, tilpasning og etablering. Da husbanken nå anbefaler å benytte ordningen med 

opptil 50 års nedbetalingstid på startlån, kan den månedlige kostnad på startlånet reduseres så 

vensentlig at behovet for tilskudd minimaliseres. 

I 2017 godkjente Ringerike kommune søknader om startlån på samlet kr. 99 000 000,- (65.3 mill. er 

utbetalt, og 33,7 mill. er forhåndsgodkjent). I tillegg er det utbatlt tilskudd på kr. 2 528 000,- til 

utbedring og etablering og forhåndsgodkjent et tilskudd på kr. 1 050 000,- til etablering. 

For å kunne håndtere intensjonene i boligsosial handlingsplan i tråd med husbankens føringer, samt 

den pågang boligtildelingskontoret registrerer, vil behovet for midler i 2018 ligge på ca. 100 mill. 

kroner. Handlingsplanens avsetning på 35 mill. korner/år, og som ble videreført i budsjett 2018 vil 

derfor ikke være tilstekkelig. 

 

Rådmannens vurdering 

Når Ringerike kommune tildeler startlån, skjer dette med pant/sikkerhet i den boligen som blir 

anskaffet. Klienten betaler selv renter og avdrag, og får på den måten muligheter til å opparbeide 

seg egenkapital og ta del i den veksten som regionen nå opplever på boligmarkedet. Dette er viktig, 

særlig for barnefamilier med lav inntekt og dermed på sikt kan være med på å redusere 

barnefattigdom.  

Med den vekst som nå er i markedet, oppfatter rådmannen at utlån av startlån innebærer svært liten 

risiko for kommunen. Oppfølgingen av lånene forvaltes av Lindorff, og medfører ingen kommunale 

administrative oppgaver utover selve tildelingsprosessen og eventuell oppfølging av klient/familien. 

Pr. i dag har kommunen avsatt et «tapsfond» på kr. 530 000,-, men har aldri hatt behov for å 

tapsføre noe på disse lånene.  

Pågangen etter startlån er nå stor, og kommunen vil ikke greie å opprettholde denne satsingen uten 

et økt innlån. Rådmannen anbefaler at rådmannens fullmakt til å låne inntil 35 mill. kroner til 

startlånsordningen, utvides til inntil 100 mill. kroner, for å dekke det faktiske behov for startlån i 

Ringerike kommune. 
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Vedlegg 

 

 Ingen 

 Ringerike kommune, 13.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99923 
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Arkivsaksnr.: 18/744-1   Arkiv: 614  

 

Kjøp av eiendom - Hensmoveien 19  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/18 Formannskapet 20.03.2018 

23/18 Kommunestyret 05.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Hensmoveien 19 av Menova AS til kr 30 000 000,-.  

 

Det avsettes kr 4 225 000,- til samlokalisering av Teknisk drift og Teknisk forvaltning. 

Driftsbudsjettet til Teknisk forvaltning økes med kr 550 000,- i 2019 til 2022 for økte 

driftskostnader til Hensmoveien 19.  

Flyttekostnadene tas over driftsbudsjettet og økes med kr 1 450 000,- i 2019. 

 

Det avsettes kr 2 900 000,- investeringsbudsjettet for å flytte vann og avløp dekkes over 

selvkost til vann og avløp, men avskrives over kun 5 år.  

Flyttekostnadene tas over driftsbudsjettet og økes med kr 500 000,- i 2019. 

 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Rådmann har fått henvendelse fra Menova AS om direktekjøp av Hensmoveien 19 til kr 

30 000 000,-. Bygningsmassene kan tidligst overtas i begynnelsen av 2019 og seinest sommer 

2019. Rådmannen ønsker å samlokalisere Teknisk drift og Teknisk forvaltning og kjøp av 

eiendommen vil kunne muliggjøre en slik samlokalisering. Teknisk drift og Teknisk forvaltning 

er i dag lokalisert i hovedsak på Follum og Asbjørnsens gate 14. Ved kjøp av Hensmoveien 19 

vil Asbjørnsens gate 14 kunne avvikles og de leide lokalene på Follum vil avvikles seinest 31. 

august 2022.  

 

I tillegg til kjøp av eiendommen må det avsettes investeringsmidler på totalt kr 7 125 000,- for 

å realisere samlokaliseringen. Det vil være behov for å øke driftsbudsjettet med kr 550 000,- 

inntil leieforholdet på Follum har opphørt den 31. august 2022 for å dekke økte driftsutgifter. 

Driftsbudsjettet må styrkes for å gjennomføre flytting med kr 1 950 000,- i 2019. 
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Innledning / bakgrunn 

 

Rådmann ønsker å samlokalisere Teknisk drift og Teknisk forvaltning. Ved etablering på 

Follum 2012 ønsket kommunen å samlokalisere drift og forvaltning, men pga. for stor 

investering i leide lokaler ble investeringene ikke gjennomført ref. saksnr 12/2529.  Dette 

medførte at Asbjørnsens gate 14 fortsatt benyttes av Teknisk Drift. Bygningsmassene er ikke i 

iht. dagens krav og behov. Dersom vi skal fortsette å bruke Asbjørnsens gate 14 må det 

investeres betydelig i nytt bygg. Teknisk Drift og Teknisk forvaltning er i dag hovedsakelig 

lokalisert på Follum og i Asbjørnsens gate 14. Dette er en lite tilfredsstillende løsning og en 

samlokalisering vil være nødvendig for å tilrettelegge for mer effektiv drift og framtidig vekst. 

 

For at kommunen skal kunne tilrettelegge for framtidig vekst er det viktig at kommunen har 

tilfredsstillende lokaler som kan benyttes til kommunale tjenester som betjenter kommunal 

infrastruktur. Samlokalisering vil gi en mer robust kommunal tjeneste. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Rådmann har fått henvendelse fra Menova AS om direktekjøp av Hensmoveien 19, se vedlagt 

brev. Styret i Menova AS har vedtatt salg av eiendommen på Hensmoen under forutsetning at 

markedspris oppnås. Menova AS skal bygge nytt anlegg på sin eiendom på Kilemoen og en 

overtakelse av eiendommen vil være mulig fra begynnelsen av 2019 og seinest sommer 2019. 

Overtakelsen vil være avhengig av når Menova AS har fått etablert nytt bygg og kan flytte ut 

av Hensmoveien19. 

 

Det foreligger to takster og en uttalelse fra megler på eiendommen. De er alle omforent om en 

salgspris/takst på kr 30 000 000,- for eiendommen. Lokalene er bygd til et annet formål enn 

det som er behovet for Teknisk drift og Teknisk forvaltning. Det vil være behov for å 

tilrettelegge lokalene for å kunne flytte inn hele Teknisk drift og Teknisk forvaltning. Dette 

gjelder antall kontorplasser da det er betydelig flere ansatte som skal inn i lokalene, men også 

spesielle krav som smøregrav, oljeutskiller, vaskehall, garderober med ren og skitten sone mm.  

Det er ikke prosjektert løsninger slik at tallene er estimater og vi er omforente om at det er 

mulig å gjennomføre tilpasning i lokalene.  

 

Eiendomsforvaltning har gjort en vurdering av takstene og mener at prisen gjenspeiler hva vi 

kan forvente å måtte betale for den type bygningsmasse. Vi mener takstene gir et godt bilde av 

markedsverdien og bygningsmassene vil være et godt grunnlag for å samlokalisere Teknisk 

drift og Teknisk forvaltning. 

 

Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud har vært delaktig i prosessen og er positive til kjøpet. 

 

Hensmoveien 19 

Eiendommen har fem bygninger på totalt 3 621 m² bruksareal. Produksjonsbygg er på 1 427 

m² bruksareal og byggeåret er fra 1983. Servicebygg (kraftsenteret) er på 527 m² bruksareal og 

byggeåret er fra 2009. Kontorbygg (Menovahuset) er på 409 m² bruksareal og byggeåret er 

2010. Lagerbygg er på 1 178 m² bruksareal og byggeåret er 2010. Brakkebygg er på 80 m² 

bruksareal og byggeåret er trolig 2007. Bygningsmassen har i dag 28 kontorplasser og 6 

møterom/grupperom. Tomten er på 11 082 m². 
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Servicebygg, kontorbygg og lagerbygg fremstår som moderne og godt vedlikeholdt bygninger, 

mens brakkebygget og produksjonsbygg er det behov for større vedlikeholdsarbeid. 

 

Driftskostnader for Hensmoveien 19 utgjorde kr 750 000 i 2016 for Menova AS. Med økt drift 

og aktivitet enn i dag vil denne driftskostnaden øke. Vi har anslått at driftskostnaden for 

Hensmoveien 19 vil medføre en økning på kr 550 000,- når vi har fratrukket driftskostander i 

Asbjørnsens gate inntil leieforpliktelser for Follum opphører seinest i 2022. 

 

Tilpasningsbehov på Hensmoveien 19 

Ved etablering av VA på Hensmoen vil det bli krav om etablering av garderobe for ren og uren 

side. Dagens garderober er kontorgarderober. For å imøtekomme kravene til smittefare vil vi 

måtte bygge garderober for å tilfredsstille kravene. Vi har anslått etablering av midlertidig 

brakkerigg som det rimeligste alternativet for å overholde kravet og vi har anslått kostnaden til 

kr 900 000,-. Styringssystemet til VA krever egen lukket kommunal fiberkabel. Dette er 

avgjørende for sikker tilgang til styringssystemet. Fibelkabel må legges fra Kilemoen og 

kostnaden er anslått til kr 2 000 000,-. VA har inventar, utstyr og materiell som må demonteres 

og flyttes til Hensmoen og flyttekostnaden er anslått til kr 500 000,-. Totalt for samlokalisering 

av VA er anslått til kr 3 400 000,- beløpet er eksl. flytting av lagertelt som er etablert på 

Follum. Lagerteltet har en anslått flyttekostnad til kr 1 000 000,-. og trenger ikke flyttes før 

leieforholdet med Follum opphører. Det er derfor ikke tatt inn i totaloversikten.  

 

Ved etablering av VPI på Hensmoen må det etableres oljeutskiller og eksosavsug til lager og 

produksjonsbygg for å kunne parkere kjøretøy inn på vinterstid. Det bør etableres 

motorvarmere i lagerbygget for å ha maskiner tilgjengelig på vinterstid. Det må etableres 

smøregrav og vaskehall i produksjonsbygg hvis det skal gjennomføres reparasjoner og 

vedlikehold av kjøretøy. Vi har anslått etableringen av dette til kr 1 225 000,-.  

I tillegg må det etableres kontorplasser og oppmøterom for mannskapene.  

 

VPI må ha en plassering for saktegående kjøretøy (under 20 km/t) i nærheten av sentrum. Som 

er midlertidig løsning vil lokaler på Trøgstad kunne benyttes, men på sikt må det etableres 

garasjer og et lite verksted sentralt for de saktegående kjøretøyene for å kunne ha en effektiv 

drift. Etablering av strø- saltbinge er ikke ansett som kritisk for flytteprosessen da eksisterende 

strø- saltbinge i Asbjørnsens gate benyttes inntil videre. Selve flyttekostnaden for demontering 

og montering av maskiner og utstyr er anslått til kr 500 000,-. 

 

Siden lokalene på Hensmoen ikke har nok kontorplasser til alle for samlokalisering vil det være 

behov for å tilpasse eksisterende bygningsmasse for å få plass til alle sammen. Dette vil 

medføre kostnader til ombygging for å kunne tilby lovlige kontorlokaler. Eksempelvis 

brannvarslingsanlegg, ventilasjon, belysning og toalett fasiliteter. Vi har forutsatt at det 

etableres åpent kontorlandskap for å redusere arealbruken og muliggjøre kontorplasser til alle 

ansatte. Vi har anslått ombyggingskostnaden til kr 2 000 000,-. For å etablere kontorplasser på 

Hensmoen vil det være påkrevd å etablere nettverk i bygningsmassene. Vi har anslått 

kostanden til kr 1 000 000,- som er basert på tidligere erfaringer. 

Teknisk forvaltning og Teknisk drift har leid kontoplasser med møbler på Follum. 

Kontormøbler som eies av kommunen tas med fra Follum og vi tar sikte på å kjøpe inn brukte 

møbler til resten for å komplimentere. Vi har anslått kostnaden til kr 400 000,-.  

 

For Teknisk drift (eksl. VA og VPI) og Teknisk forvaltning vil det bli behov for å bruke egne 

ressurser til å flytte maskiner, inventar mm., men det må leies inn egnede kjøretøy og eksterne 
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til demontering og motering av diverse utstyr. Disse midlene må avsettes og er anslått til kr 

550 000,-. Hovedjobben er å demontere og flytte utstyr, lager og maskiner for Teknisk drift. 

 

Ved samlokalisering vil driften kunne redusere behovet for truck og annet utstyr som i dag er 

fordelt på forskjellige lokasjoner. Dette vil medføre økt effektivisering og lavere kostnader på 

driftsutstyr. Vi blir mer samkjørt og mer effektive fordi vi sitter nærmere hverandre. Blir mer 

oversiktlig og kortere avstander. Reduserer unødvendig dobbeltfunksjoner. 

 

Eksisterende bygningsmasse 

Teknisk drift og Teknisk forvaltning bruker i dag 4 220 m² på Follum og 5 600 m² i 

Asbjørnsens gate. Enhetene har i dag 46 kontorplasser fordelt på lokalitetene. Teknisk drift har 

ca. 150 ansatt inkl. vikarer og forvaltning har 23 ansatte. 

 

Etter Teknisk drift har flyttet ut av Asbjørnsens gate 14 vil det bli laget en strategi for avvikling 

av eiendommen som vil bli fremlagt for politisk behandling. Eiendommen er på 10 780 m² og 

ligger sentralt til. Eiendommen har en ikke ubetydelig verdi til for eksempel boligformål. 

Fraflytting fra Asbjørns gate 14 vil kunne medføre noe reduserte kostnader inntil bygget er 

avviklet. Vi har anslått dette til kr 200 000,-. 

 

Leieavtalen på Follum er uoppsigelig og opphører 31.augst 2022. Leien utgjør årlig ca.  

kr 3 800 000,- inkl. felleskostnader.  Rådmannen vil gå i tett dialog med utleier for å komme ut 

av leieforholdet. Kommunen planlegger å flytte ut så snart som mulig etter at kommunen har 

overtatt Hensmoveien 19.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Reguleringsplan nr 53 Hensmoen som ble vedtatt 26. oktober 1970 legger føringer for 

arealbruken på eiendommen. Reguleringsplan har ikke fastsatt utnyttelsesgrad, men ved 

etablering av nybyggene i 2010 var utnyttelsesgrad 0,30 retningsgivende og eiendommen har i 

dag en utnyttelsesgrad på 0,32. Etablering av flere bygg eller utvidelse av eksisterende bygg må 

avklares nærmere. Det arbeides med kommuneplan med etablering av E16 mellom Eggemoen 

og Nymoen. Ny trasse vil bli i nærheten av eiendommen og vil gjøre at den vil bli mer sentralt 

enn i dag. 
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Økonomiske forhold 

 

Kostnader til kjøp og tilpasningsbehov: 

 

 Beskrivelse  Budsjett  Beløp Tidspunkt Inndekning 

Kjøp av eiendom    30.000.000 I løpet av våren 

2019 

Økning av lånerammen i 

1. tertial 2019 

Selvkost (Vann og 

avløp): 

        

Garderobe m/ren 

og skitten sone 

Investering 900.000 I løpet av våren 

2019 

Økning av låneramme i 1. 

tert. 2019 

Fiberkabel Investering 2.000.000 I løpet av høsten 

2018 

Økning av låneramme i 2. 

tert. 2018 

Sum investering 

selvkost 

  2.900.000     

          

Verksted og lager 

vei, park og idrett 

Investering 1.225.000 I løpet av høsten 

2018 og 2019 

Økning av låneramme i 2. 

tert. 2018 

          

Ombygging til 

flere kontorplasser 

Investering 2.000.000 I løpet av høsten 

2018 og 2019 

Økning av låneramme i 2. 

tert.  

Kabling for 

trådløst/annet data 

Investering 1.000.000 I løpet av våren 

2019 

Økning av låneramme i 1. 

tert. 2019 

Sum investering   4.225.000     

Totale 

investeringer 

tilpasninger 

  7.125.000     

          

Flyttekostnader:         

Selvkost - 

flyttekostnader 

Drift 500.000 I løpet av høsten 

2019 

Økning i budsjett i 2 tert. 

2019 

Selvkost – flytting 

av telt på Follum 

Drift 1.000.000 Innen våren 

2022 

Budsjettprosess 

2020/2021 

Sum drift selvkost   1.500.000     

          

Kontorlokaler – 

brukte møbler 

Drift 400.000 I løpet av høsten 

2019 

 Økning i budsjett i 2 tert. 

2019 

Flyttekostnader 

drift/forvaltning 

Drift 1.050.000 I løpet av høsten 

2019 

Økning i budsjett i 2 tert. 

2019 

Sum 

flyttekostnader 

Drift 1.450.000   Økning i budsjett i 2 tert. 

2019 

Økte 

driftskostnader 

ved flytting fra 

Asbjørnsens gate 

til Hensmoveien  

Drift 550.000 Økning fra våren 

2019 

Økning i budsjett i 1 tert. 

2019 
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Alternative løsninger 

 

Ikke gjennomfører kjøpet av Hensmoveien 19 og sammenslåing av Teknisk drift og Teknisk 

forvaltning. Dette vil medføre at det i framtiden vil bli vanskelig å finn lokaler for 

samlokalisering. 

I Asbjørnsensgate 14 er det påkrevd store investeringer for å tilpasse til dagens standard. Disse 

kostandene vil bli større enn et kjøp av Hensmoveien 19.   

 

Rådmannens vurdering 

 

Det vil være en god investering for kommunen isolert sett å kjøpe Hensmoveien 19.  

Ny E16 vil gjøre eiendommen mer attraktiv i forhold til beliggenhet. Samlokalisering av 

Teknisk vil gi økt synergi og reduserte driftskostnader når leieforholdet på Follum opphører. 

En slik samlokalisering har lenge vært et behov. Samtidig vil alle investeringer i 

bygningsmassen tilhøre Ringerike kommune.  

 

Rådmannen anbefaler kjøp og av Hensmoveien 19 og kostnader til tilpasninger. 

 

Vedlegg 

Brev Menova 

Takster 

Uttalelse Eiendomsmegler 

Situasjonsplan Hensmoveien 19 

Situasjonsplan bygningsmasse Hensmoveien 19 

 

 

 

 Ringerike kommune, 9.3.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler: Per Christian  Frøislie 
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Arkivsaksnr.: 17/770-7   Arkiv: 223 D10  

 

Driftstilskudd - Ringkollen Parken 2.gangs behandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/18 Formannskapet 20.03.2018 

24/18 Kommunestyret 05.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknad om årlig tilskudd til Ringkollen parken avslås 

 

2. Ringkollen er et populært utgangspunkt for skiturer, Snowboard og hopp, og om 

sommeren er det utgangspunkt for fotturer og sykkelturer. Vi har Ringkollstua, et 

hoppanlegg (K5, 10, 17, 27 og 40), et lite alpinanlegg og sportskapell mm. 

Formannskapet ønsker et attraktivt tilbud på Ringkollen. Vi ber derfor ordfører ta 

initiativ til å samle alle berørte parter til en dialog for å se på fremtidige drifts og 

fremtidsmuligheter for Ringkollen. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringkollen skianlegg AS har drevet alpinbakken «Ringkollen Parken» siden 2014 i samarbeid 

med Hønefoss brettklubb. Med dårlige vintere og kort sesong er økonomien i selskapet svak, 

og har vist årlig underskudd på 250-300 000 kr. Samtidig har en ikke klart å gjennomføre 

nødvendige vedlikeholds- og utviklingsprosjekter, som bl.a. å fornye anleggets billettsystem.  

Ringkollen skianlegg har derfor søkt kommunen om årlig støtte til driften. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestyret behandlet saken (K-sak 124/17) og ba om at det gjennomført et dialogmøte 

med sikte på å finne en løsning for alpinsenteret. 

 

I møtet  kom det fram at situasjonen for alpinsenteret før inneværende sesong startet var 

prekær.  

Momenter som kom fram i møtet: 

- kombinasjonen og synergien mellom Ringkollstua og alpinanlegget er viktig for begge 

parter. 

- Som alternativ til årlig driftstilskudd foreslo alpinsenteret   
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o investeringsstøtte til nytt heiskortsystem til ca. 250 000 kr 

o en sum til nedbetaling av lån  

o kommunal støtte til barneheisen 

- Alpinanlegget så det og som en mulighet å dele ut gratis årskort til et årskull i 

grunnskolen 

- Alpinanlegget har søkt Sparebankstiftelsen Ringerike om midler, men fått avslag. 

Stiftelsen støtter lag/foreninger, ikke private aktører. 

 

Alternative løsninger 

Alternative forslag til vedtak kan være å gi engangstilskudd til investeringer, eller et årlig 

driftstilskudd: 

- Ringerike kommune gir et engangstilskudd til Ringkollen Parken til nytt billettsystem. 

Beløpet dekkes av formannskapets disposisjonsfond. 

- Ringerike kommune gir årlig tilskudd til Ringkollen Parken.  Beløpet innarbeides i 

årsbudsjett ved 1. tertial. 

 

Juridiske forhold  

I utgangspunktet setter EØS-avtalen grenser for mulighetene norske myndigheter 

har til å gi støtte til næringsvirksomhet. Dette er ikke utredet i denne saken. 
 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken ble behandlet av kommunestyret i sak 124/17 og det ble gjort følgende vedtak: 

Ringerike kommune går i dialog med Ringkollen Parken med sikte på å finne en løsning på de 

økonomiske utfordringene. Ny sak legges fram for Kommunestyret. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at denne parken er det eneste anlegget av sitt slag i kommunen og at det 

beriker vintertilbudet til barn og unge i regionen. Rådmannen er fortsatt tilbakeholden med å 

tilrå tilskudd som kan bli en årlig utgift for kommunens drift og ønsker ikke noen kobling 

mellom økonomisk støtte og rabattsystemer til visse målgrupper. 

 

Vedlegg 

Saksutredning K-sak 123/17 Driftstilskudd Ringkollen Parken med søknad 

Vedtak i K-sak 123/17 

Referat fra møte med Ringkollen Parken 

 

 

 Ringerike kommune, 24.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Arkivsaksnr.: 14/4304-59   Arkiv: PLN 401  

 

2. gangsbehandling 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

boligprosjekt  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.03.2018 

8/18 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 20.03.2018 

25/18 Kommunestyret 05.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40 – 44 vedtas ikke. 

2. Rådmannen bes om å forberede arbeidet til områdeplan for Hønengatenområdene. 

 

 

 

Sammendrag 

Reguleringsplan for Hønengata 40-44 legger til rette for en boligblokk med til sammen 21 

boenheter. En verneverdig bygg må rives for å få plass til ny bebyggelse. Det har kommet 13 

innspill til planen da den var på høring. Rådmannen synes det er krevende å plassere denne 

moderne bygningen i en gate som har tydelig historisk og arkitektonisk preg og har derfor 

utformet alternative forslag til vedtak, men har valgt å fremme forslag om at det godkjennes en 

byggeskisse med flatt tak.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Lafton eiendom AS ønsker å utvikle en boligblokk med 4 etasjer og parkeringskjeller på 

tomten. Planområdet omfatter gnr 317 bnr 184, 186 og 187 som foreslås regulert til 

boligformål. Til sammen utgjør eiendommene 2290 m2. Planforslaget legger til rette for 

boligbebyggelse med til sammen 21 boenheter. Planforslaget medfører riving av eksisterende 

bebyggelse. 

 

Arbeidet med boligprosjektet har pågått siden 2013. Det ble meldt om formel oppstart av 

planprosess i begynnelsen av 2015.  

 

Det ble utarbeidet og vurdert flere alternativer til arkitektonisk utforming av nybygg og foretatt 

flere befaringer i området, både av kommunen og eksterne fagmyndigheter. 

Møter med naboer har blitt avholdt to ganger. Både i forkant av at planen ble lagt ut på 

offentlig ettersyn av forslagstiller, og av kommunen i etterkant av offentlig ettersyn på 

bakgrunn av innsendte innspill/protester. På møtene har det ikke blitt oppnådd enighet.  Både 
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nærmeste berørte naboer og beboere i området er stort sett sterkt i mot den foreslåtte 

bebyggelsen. Protestene går hovedsakelig på høyde, volum, estetikk og trafikksikkerhet for 

barna langs Parkgata. Høyde og volum for prosjektet er dimensjoner som vurderes å være i 

tråd med forventet befolkningsvekst.  

 

Saken fremmes nå til 2.gangs behandling med 3 alternative forslag til vedtak – avslag av 

planforslag i nåværende arkitektonisk utforming, løst til byggeskisse med saltak eller løst til 

byggeskise med flatt tak. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

for fortetting i sentrumsnære områder og befolkningsvekst innen 2030.   

 

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

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

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

byutvikling nært, gang – sykkel og kollektivløsning. 

 

 

Juridiske forhold  

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

I Formanskapets møte av 19.10.2016, Sak: 203/16 ble det vedtatt å legge forslag til 

detaljeguleringsplan for Hønegata 40-44 ut på høring og offentlig ettersyn. Planen var på 

høring fra 28.10.2016 til 15.12.2016. Det har kommet i alt 13 innspill/merknader, hvor 7 av 

disse er protester mot utbygging og klager fra naboer. Ingen innsigelser fra regionale 

myndigheter.  

 

Vurdering av uttalelsene til planforslaget med både forslagstillerens og rådmannens 

kommentarer legges ved saken. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

I løpet av planprosessen har Buskerud fylkeskommune kommet med sterke anbefalinger om at 

det foreslåtte byggekonseptet ikke passer inn i gateløpet og mener at det bryter sterkt med 

omkringliggende bebyggelse. Politikerne har også tidligere i planprosessen signalisert behov 

for å gjøre nærmere vurdering av foreslått byggekonseptet ut i fra fylkeskommunens 

forutsetninger om tilpasning ved gjennoppbygging av verneverdig bebyggelse. 

 

Da kommunen behandlet saken om Hønegata 26 ble det ikke stilt strenge krav til 

estetisk/arkitektonisk utforming av prosjektet. Rådmannen mener imidlertid at det er andre 
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forhold som gjelder for prosjektet Hønengata 26 enn for Hønengata 40-44 og at disse to 

prosjektene ikke skal sammenlignes. Grunnen til det er at prosjektet Hønengata 26 har 

plassering i et annet kvartal som allerede er modernisert estetisk sett.  

 

 

Dersom kommunen har ønske om å bevare preget i øvre del av Hønengata vil det være naturlig 

å stille krav til tilpasning. Og kommunen har fortsatt mulighet til å bestemme hvordan gata, fra 

Hønengata 30 og utover, skal se ut arkitektonisk.  

 

 

Alternative forslag til vedtak 

 

Alternativ 1 

1. 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas ikke. Bakgrunnen er 
at de folkevalgte mener at boligkonseptet med foreslått estetisk utforming mot 
Hønengaten ikke er tilstrekkelig tilpasset omkringliggende bebyggelse i området. 
Forslagstilleren bes om å utarbeide nye byggeskisser som skal danne grunnlag til et helt nytt 
byggekonsept tilpasset strøkets karakter. Saken settes på vent inntil forslagstilleren 
utarbeider nye byggeskisser. 

2. Kommunen oppfordrer til at byggeskissene blir utformet med arkitektoniske 
elementer fra den tidsepoke som Hønengaten ble bygd i og fikk sitt arkitektonisk 
preg.  

3. Foreslått høyde og volum for prosjektet er dimensjoner som er i tråd med forventet 
befolkningsvekst. 

 

Alternativ 2 

1. 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas med byggeskisse 
med saltak. 

2. De deler av plan 7 Hønefoss, som blir berørt av ny plan, oppheves. 
 

 

 

Rådmannens vurdering 

Gjennom planprosessen har kommunen, Fylkeskommunen og privat forslagstiller prøvd å finne 

en arkitektonisk utforming for dette boligprosjektet som vil i større grad vil passe inn strøkets 

karakter både i forhold til høyde, volum og byggeskikk (estetikk).  

 

Før planen ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn var det foreslått 4 alternativer, utarbeidet 

ut fra samme byggekonsept, ett av disse ble valgt og skissert i planforslaget – 4 etasjer, 21 

leiligheter, flat tak. I uttalelser både fra kulturmyndighetene (Fylkeskommunen) og naboer 

vurderes det at det valgte konseptet viser fortsatt en for dominerende utforming i forhold til 

omkringliggende bebyggelse. 

 

Da planen var på offentlig ettersyn kom det flere innspill hvor det tas opp forhold knyttet til 

høyde, volum, estetikk og trafikksikkerhet for barna langs Parkgata. Utfordringene ved 

gjennomkjøring i Parkgata er kjent. Rådmannen anser at dette er en problemstilling uavhengig 

av den aktuelle reguleringen og at problemet skyldes kapasitetsproblemer i Hønengata. 

Utbygging sentralt inntil kollektivaksene, slik dette prosjektet er et eksempel på, har potensiale 

til å generere mindre trafikk enn tilvarende prosjekter med større avstand til sentrum. 
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Rådmannen vurderer tiltak i den aktuelle gata, f.eks. enveiskjøring, men dette må gjøres som 

del av en større vurdering da trafikken kan bli flyttet fra Parkgata til andre gater og dermed gi 

en forverret situasjon i disse.  

 

Videre har kommunen anbefalt at forslagstilleren utarbeider ett nytt forslag til løsning 

(byggeskisse) med saltak for å forsøke å få bedre tilpasning til omkringliggende bebyggelse. 

Forslagstilleren har utarbeidet nytt byggeskisse/alternativ løsning med saltak ut fra samme 

byggekonsept som alle forrige alternativer (se vedlegget: Byggeskisse med flatt tak, 

opprinnelig forslag til 1.gangsbehandling og Byggeskisse med saltak.) 

 

 

Det har vært utfordrende for rådmannen å velge hvilken innstilling til politisk vedtak som er 

riktig å foreslå. Isolert sett ser prosjektet godt gjennomtenkt, men rådmannen har vanskelig for 

å anbefale å plassere denne moderne bygningen (som byggeskisse fra høringen viser) i en gate 

som har tydelig historisk og arkitektonisk preg. Derfor har også rådmannen utformet 

alternative forslag til vedtak, dersom de folkevalgte ønsker å ta andre grep om den estetiske 

utforminga, enn det rådmannen legger opp til. 

 

 

 

Utdyping av vedtaksalternativene:  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

- 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas med byggeskisse 
med flat tak, opprinnelig forslag til 1.gangsbehandling. 
Dette betyr i praksis at ferdig bygning skal se omtrent ut som på 

byggeskisse/illustrasjon til 1.gangsbehandling. 

Reguleringsbesttemmelsene oppdateres med krav om takform. 

 

Alternativt vedtak 1: 

- 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas ikke. 
Det vurderes at boligkonseptet med foreslått estetisk utforming ikke er tilstrekkelig 

tilpasset omkringliggende bebyggelse: 

o Svalgangsløsningen mot Hønengaten er et fremmed element i området og 

kvaliteten for leilighetene mot svalgangen blir dårligere. 

o Gavleveggene bør ha vinduer som bidrar positivt estetisk sett.  

o Alle foreslåtte takformer av forslagtilleren fremstår som fremmed element i 

området.  

o Utforming av vinduer mot svalgangen fremstår som fremmed element i området.  

Planen sendes tilbake til forslagstilleren for utarbeidelse av helt nye forslag til 

byggeskisser som skal danne grunnlag for byggekonsept fra scratch. Dette innebærer 

økonomiske konsekvenser for utbyggeren. 

Administrasjonen tar ny runde med forslagtilleren etter gitte politiske signaler om 

hvordan folkevalgte mener Hønengata skal se ut, og fremmer nytt konseptforslag med 

BYA-45% innenfor tomtegremser. Forutsetning at planforslag ikke legges ut til ny 

høring og offentlig ettersyn. Planforslaget med nytt byggekonsept legges frem til 

sluttbehandling.  
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Alternativt vedtak 2:  

- 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas med byggeskisse for 
salt tak. 
Dette betyr i praksis at ferdig bygning skal se omtrent ut som på vedleg med 

byggeskisse/illustrasjon med saltak.  

Reguleringsbesttemmelsene oppdateres med krav om takform. 

 

Tilpasning til omkringliggende bebyggelse vurderes som tilstrekkelig ivaretatt utover dette. 

Rådmannen vil påpeke at arbeidet med dette boligprosjektet har pågått i 5 år, som er ganske 

lenge for et slik prosjekt, og at både foreslått høyde og volum er innenfor kommunens ønske 

om fortetting og sterk boligvekst i Hønefoss by.  
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Vedlegg 

1. Oversiktskart 
2. Planbeskrivelse 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 
3. Planbestemmelser 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 
4. Plankart 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 
5. Byggeskisse med flat tak, opprinnelig forslag til 1.gangsbehandling. 

6. Byggeskisse med saltak. 

7. Referat fra møte med naboer 30.11.17 etter offentlig høring. 

8. Svar fra Teknisk forvaltning - Henvendelse vedrørende Parkgata. 

9. Vurdering av uttalelsene etter høring og offentlig ettersyn. 
10. Uttallelser: 

a. Statens Vegvesen. 

b. Fylkesmannen i Buskerud. 

c. Buskerud Fylkeskommune. 

d. HRA. 

e. Fortidsminneforeningen avd. Ringerike og omegn (Elisabeth Solenby). 

f. Nordsia Vel’s styre. 

g. Beboere Parkgata 30 (Gro Paulsen Tone Dalen og Rolf Fugleberg). 

h. Anne-Berit Haugen Rijken. 

i. Marte Aagesen Trondsen og Daniel Alexander Holm. 

j. Trinelise og Helge Østvang. 

k. Hazbo Osmanovik. 

l. Cicilie Myrvang. 

m. Espen Odderbø. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder Areal-, regulering- og byplan: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Olena Alizi 
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Arkivsaksnr.: 15/9958-47   Arkiv: PLN 419  

 

419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 2. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.03.2018 

9/18 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 20.03.2018 

26/18 Kommunestyret 05.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 0605-419 «Detaljregulering Hov Omsorgsboliger» vedtas. 

 

 De deler av plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965, og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999, som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med denne detaljreguleringen er å tilrettelegge for bygging av omsorgsboliger på to 

tomter i Hønefoss nord, Hov. Ringerike kommune, avdeling Utbygging, er forslagstiller til 

planforslaget. Rådmannen ser positivt på at det legges til rette for bygging av omsorgsboliger. 

Å ha tilstrekkelig med omsorgsboliger tilgjengelig er et samfunnsbehov som kommunen er 

ansvarlig for å dekke.  

 

Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn i mai og juni 2017. Det er foretatt en del 

endringer i planforslaget som tilpasning til innkomne høringsuttalelser, blant annet er det tatt 

inn spesifikke bestemmelser om håndtering av støy fra Hvalsmoveien og en økning i %BYA 

(utnyttelsesgrad) for bedre funksjonalitet i byggeprosjektet for å imøtekomme støykravene. 

Det er også satt en bestemmelse om at dersom barnehagens nåværende lekearealer reduseres 

som følge av utbyggingen, skal byggeprosjektet tilrettelegge erstatningsarealer for lek i 

friområdet bak barnehagen. Akebakken til barnehagen sikres også gjennom en bestemmelse. 

Dialogen med barnehagen må videreføres i den videre byggeprosessen etter at 

reguleringsplanen er vedtatt, slik at det eventuelt kan gjøres justeringer underveis for å 

imøtekomme barnas behov der det er mulig. Rådmannen ser likevel at det eksisterer en 

interessekonflikt mellom barnas interesser og behovet til innbyggere i kommunen som trenger 

omsorgsboliger. Planforslaget forsøker å dempe denne konflikten ved å stille krav om 

avbøtende tiltak. 
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Når det gjelder omdisponering av dyrkbar mark vurderer rådmannen at samfunnsnytten i dette 

tilfellet veier opp for det relativt beskjedne arealet dyrkbar mark som omdisponeres. 

Fylkesmannen støtter også opp under dette synet. 

 

Planforslaget er nå godt bearbeidet etter justeringer som er gjort for å imøtekomme 

høringsuttalelser. Ikke alle interesser har kunnet ivaretas fullt ut, men i dette tilfellet har viktige 

samfunnsbehov på noen områder måttet gå foran private interesser. Rådmannen anbefaler at 

planen vedtas.  

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune, avdeling Utbygging, er forslagstiller til planforslaget etter bestilling fra 

sektor Helse og omsorg. Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av 

omsorgsboliger på to tomter. På tomten Hov Vest (vestre del av utbyggingsområdet) 

planlegges omsorgsboliger i bofellesskap for 7 brukere i selveide enheter som borettslag. På 

tomten Hov Øst (østre del av utbyggingsområdet) planlegges omsorgsboliger i bofellesskap 

med inntil 21 enheter samt personaldel. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) og Formannskapet (FS) anbefalte 

oppstart av planarbeidet i sine respektive møter 18.01.16, sak 9/16, og 19.01.16, sak 

8/16. 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

«1. Kommunen anbefaler oppstart av detaljregulering for Hov Omsorgsboliger.  

 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et område ved 

Hov gård», egengodkjent i 1999.  

 

 Det må gis adkomst til naturområde bak tomt til bruk av beboere i området samt 

barnehage.» 

 

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

(HMA) og Formannskapet (FS) i deres respektive møter 03.04.2017, sak 25/17, og 

25.04.2017, sak 15/17. Planforslaget ble vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig 

ettersyn. 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

«1. Forslag til detaljregulering for Hov Omsorgsboliger sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder 

innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999». 
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Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, vedlegg 12. 

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

 

De viktigste endringene i plankartet etter 1. gangsbehandling: 

 

 Arealet GF2 utgår.  

 Buffersone med 10 meters bredde mellom BT1 og LNF-område i nord er regulert inn. 

 Turveg med 3 meters bredde fra ekstra parkeringsareal til barnehage er regulert inn.  

 

De viktigste endringene i reguleringsbestemmelsene etter 1. gangsbehandling: 

 

 Innenfor planområdet skal støy tilfredsstille kravene som er gitt i støyretningslinjen 

T1442/2016. Boligene/omsorgsboligene skal ha uteareal på stille side som tilfredsstiller 

grenseverdiene for støy i tabell 3. Soverom skal vende mot stille side, hvor 

støygrensene i tabell 3 tilfredsstilles. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må 

være gjennomført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte 

boligene.  

 Utnyttelsesgraden for o-BOP (Hov Øst) økes fra 45% til 60%. Dette gjøres for å gi 

skisseprosjektet til omsorgsboligene størst mulig fleksibilitet så man kan finne gode og 

funksjonelle løsninger til utforming, blant annet med tanke på å ivareta støykravene. 

 Det er lagt inn en bestemmelse om at det ikke tillates byggverk innenfor en sone på 4 

meter til hver side for VA-ledning over tomta o-BOP.  

 Dokumentasjon på brannvannsdekning kreves ved søknad om tiltak. 

 Eventuelle erstatningsarealer for lek for barnehagen og området for øvrig skal 

tilrettelegges i o-GF1 (friområdet) dersom barnehagens nåværende lekearealer 

reduseres som følge av utbyggingen. 

 Traséen for barnehagens akebakke sikres en bredde på minimum 10 meter. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 04.05. – 21.06.2017. I samme periode ble 

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

uttalelse. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert under. Se også vedlegg 6.  

Uttalelse fra Statens Vegvesen (01.06.2017)  
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Anbefaler at antall boenheter konkretiseres i reguleringsbestemmelsene. Anbefaler at fortau 

økes fra 2,5 til 3 meters bredde, pga. sikkerhet og flyten for gående og syklende, samt brøyting 

vinterstid. Tiltakshaver har ansvar for å etablere og bekoste støytiltak.  

  

Forslagstillers kommentar: Er svart ut med brev til SVV der kommunen gjør rede for hvorfor 

fortausbredden på 2,5 meter langs Hov Allé opprettholdes. Det anses ikke som hensiktsmessig 

å konkretisere antall boenheter i bestemmelsene. 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud (21.06.2017)  

 

1. Er enig med kommunen om viktigheten av å tilrettelegge for omsorgsboliger. Synes 

plasseringen virker fornuftig ut fra at det er etablert omsorgsboliger i området fra før av. 

 

2. Forutsetter at reguleringsbestemmelsene blir endret slik at støykravene i støyretningslinjen 

T-1442/2016 blir juridisk bindende. Ber om at det innarbeides et krav i bestemmelsene om at 

alle boligene/omsorgsboligene skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden = 55 dB utenfor 

vindu i støyutsatt fasade mot Hvalsmoveien. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må 

være gjennomført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene.  

 

3. Anbefaler at det reguleres inn et grøntbelte ved BT1 mot den dyrka marka i nord for å sikre 

tilstrekkelig avstand til produksjonsarealene. Dette for å unngå mulige konflikter mellom drift 

av landbruksarealene (støy, støv og lukt) og omsorgsboligene. 

 

4. Forutsetter blant annet at utearealet for barnehagen oppfyller lovpålagte krav til uteareal. De 

nye uteområdene for omsorgsboligene kan ikke regnes som kompensasjon for dagens 

uteområde. Arealene i nord kan fungere som friområde og akebakke. 

 

5. Anbefaler at planforslaget blir vurdert konkret i forhold til hver enkelt paragraf i §§ 8-12, i 

tråd med lovens intensjoner.  

 

6. Kommunen må ellers se til at ny bebyggelse i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til estetikk 

og landskapsforhold, jamfør Den europeiske landskapskonvensjonen (1. mars 2004.)  

 

Forslagstillers kommentar:   

1. Det anføres at Fylkesmannen støtter kommunens valg av plassering av nye omsorgsboliger i 

et område med eksisterende omsorgsboliger.  

 

2. Det er nå gjort støyanalyse. Støykilden (Hvalsmoveien) er et stykke unna og dersom man 

skal komme under kravet om Lden ≤ 55 dB på fasade alle steder, blir det nødvendig med 

kostbare tiltak langs vegen. I skisseprosjektet har arkitekten hensyntatt støy med tanke på 

utforming av bygningsmassen og plassering av soverom (soverom og stue vender bort fra 

støykilden på Hov vest). Mesteparten av uteområdet vil være på fremsiden av bygget samt at 

det vil være en svalgang/ glassgang på den støyutsatte siden. Under rekkefølgebestemmelsene 

for Utomhusplan, tilføyes «Ivaretakelse av støykrav og aktuelle støytiltak». 

Fellesbestemmelsene justeres med krav om støyverdier i henhold til grenseverdiene i 

støyretningslinjens tabell 3.   
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3. Det reguleres inn grøntområde som buffersone mot landbruksareal på BT1, med 

reguleringsformål «Naturområde». Vi har tatt med en bredde på 10 meter. Det har ikke 

betydning for utnyttelsesgrad, på grunn av tomtas størrelse.   

 

4. Det blir viktig å gjøre andre tiltak for å kompensere for tapet av uteareal, som nevnt i 

kommentaren til Hov barnehages uttalelse. Vi legger inn en rekkefølgebestemmelse om at 

dersom man fjerner lekeareal på barnehagetomta, skal man tilrettelegge for lek i GF1. 

Hensikten er å oppnå lek som balanselek, klatring, aking mv. som ikke krever for mye 

installasjoner, men som kan ha en mer naturlig tilrettelegging, og som kan være til glede for 

flere enn barnehagebarna.  

 

5. Utfylt sjekkliste for naturmangfoldlovens §§8-12 er vedlagt.  

 

6. Det er tatt med bestemmelse om byggeskikk. Forholdet til omgivelser er beskrevet i 

planbeskrivelsen. 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er hovedsakelig godt kommentert av forslagstiller. Rådmannen har noen 

kommentarer til følgende punkter: 

 

Ad. 2. Kommunen har vært i dialog med Fylkesmannen vedrørende støyproblematikken. For 

tomt Hov Vest (felt BT-1) er Fylkesmannen godt tilfreds med at man løser støyproblemet ved 

hjelp av plassering av funksjoner i bygget, slik at støyfølsom bruk vender bort fra støykilden. 

Det samme gjelder plassering av uteområder. For tomt Hov Øst (felt oˍBOP) er 

skisseprosjektet ikke ferdig bearbeidet, men de samme prinsippene vil gjelde også her. % BYA 

er økt fra 45% til 60% på felt oˍBOP for å gi større fleksibilitet i utformingen av 

skisseprosjektet, blant annet for å ivareta hensynet til støy. 

 

Ad. 4. I bestemmelsene § 3-1 sikres at barnehagen beholder sin trasé for akebakke, bredde skal 

være minst 10 meter. Traséen vil starte noe lengre mot nord enn i dagens situasjon på grunn av 

utbyggingen på felt oˍBOP. 

 

 

Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune (21.06.2017)  

 

Er tilfreds med at det er lagt inn hensynssone og bestemmelser knyttet til automatisk fredete 

kulturminner. Kjenner ikke til nyere tids kulturminner innenfor planområdet.  

 

Forslagstillers kommentar: Fylkeskommunens påpekninger er ivaretatt i planforslaget. 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Uttalelse fra Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (12.06.2017)  

Gir generelle innspill om renovasjon.  

Forslagstillers kommentar: Konkrete løsninger for renovasjon er diskutert med HRA 

underveis i prosessen og har ligget til grunn for planforslagets utforming. 
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Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Uttalelse fra Teknisk forvaltning VAR, Ringerike kommune (20.06.2017) 

 

1. Overvann fra området innenfor de offentlige omsorgsboligene ledes til bekk. Lokal 

fordrøyning må vurderes ved stor avrenningen fra tette flater.  

 

2. Hov Alle er i dårlig forfatning. Denne ser ut til å være egnet for en flomvei fra øvre del av 

Hønengaten samt Hovsmarkveien, ved å tilrettelegge med kantstein og fall. Flomveien bør 

ledes inn på nedkjøringsveien til pst. Ved større arbeider i Hov Alle bør vannledning fra 1952 

vurderes utskiftes.  

 

3. Brannvann bør dokumenteres.  

 

4. Eksisterende pumpeledninger fra Hov pumpestasjon går tvers igjennom området som 

foreslås regulert. Byggegrense til disse er minst 4 meter. Om dette ikke lar seg gjennomføre 

som de ligger må ledningene legges om for å kunne sikre senere vedlikehold. 

 

Forslagstillers kommentar:  

1. Planen inneholder bestemmelse om løsning for overvannshåndtering. 

 

2. Dette gjelder overvannshåndtering på et høyere nivå enn behovet for omsorgsboligene. Det 

er nok et fornuftig tiltak, som det er lurt av kommunen å vurdere om man skal etablere i 

forbindelse med etablering av fortau – men det er ikke riktig å binde tillatelsen for 

omsorgsboligene til det. Det er ikke de som utløser behovet. For omsorgsboligene løses 

behovet gjennom fordrøyning på egen grunn og ved å lede vannet til bekken langs jordet i 

nord. Med andre ord, det er ikke riktig med en rekkefølgebestemmelse knyttet til 

omsorgsboligene.  

 

3. Kommunens bestemmelser/ krav skal følges, slik at det vil bli etablert tilstrekkelig kapasitet 

for brannvann. Det er stilt krav om dette i bestemmelsene for å få byggetillatelse. Det tas med 

reguleringsplanbestemmelse om at dette er et krav som må dokumenteres gjennom 

byggesaken.  

 

4. Både Hov barnehage og Magne Lohre påpeker at vannledninger går gjennom området for 

prosjekt Hov Øst. Det har vært vurdert om man skulle legges inn en hensynssone for teknisk 

infrastruktur med 4 meter på hver side av der vannledningen går/skal gå. Imidlertid gir det 

uønskede føringer for plassering av bygningsmassen. Ved behov, legges ledningene om, men 

endelig plassering vet man ikke før senere i prosjekteringen. Derfor løses det heller med en 

reguleringsbestemmelse, da det ikke er viktig med eksakt plassering av ledningene – kun at 

man skal være klar over at de ligger på denne tomta, og at det må tas hensyn til dem. 

Reguleringsbestemmelse angir at situasjonsplanen til byggesaken skal påvise plassering av 

eksisterende ledning og eventuell omlegging. 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

Uttalelse fra Hov barnehage (12.06.2017)  
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1. De andre lekearealene i området er ikke fullverdig erstatning av området som omdisponeres. 

Det er anbefalt at barnehager har 6 ganger størrelsen på lekeareal til uteareal, hvilket utgjør 

2100 m2 uteareal. Det mangler 300 m2. I forbindelse med at barnehagen ble etablert i 1998 ble 

det i godkjenningspapirene spesielt påpekt at lekeområdet var lite og at det forutsettes at man 

tar i bruk friarealet rundt barnehage. Skråningen bak barnehagen er så bratt at den ikke er 

fremkommelig. Det settes spørsmålstegn ved om grønn plakats anbefaling om å unngå 

omdisponering av store landskapsverdier er tilstrekkelig tatt hensyn til i planarbeidet.  

 

2. Er bekymret for at det foreslåtte bygget vil bli svært ruvende i forhold til barnehagen.  

 

3. Setter spørsmålstegn ved om antall regulerte parkeringsplasser for bil og sykkel er 

tilstrekkelig med en økning i trafikk-grunnlag på 85 kjøretøy i døgnet i tillegg til reduksjonen i 

barnehagens parkeringsplasser. Det er ikke gjennomførbart at foreldre skal parkere 250 meter 

unna barnehagen ved henting og levering.  

 

4. Barnehagens tilførselsledning for vann går rett over området. Det var lekkasje på området 

januar 2017. 

 

Forslagstillers kommentar:  

1. I regjeringens veileder (2006) er det anbefalt størrelse på uteareal på 24 m2 per barn over tre 

år og 33 m2 for barn under tre år. Med 74 barn resulterer det i en anbefalt størrelse for uteareal 

på ca. 2.100 m2. Deler av det bratte friområde nord for barnehagen kan tilrettelegges slik at 

det blir brukbart for opphold. I tillegg vil grøntarealet langs SPP egne seg som akebakke. Det 

har vært vurdert om det kunne inngås en avtale med barnehagen om at denne opparbeidet og 

vedlikeholdt kommunale lekeplasser i området mot en økonomisk kompensasjon, eksempelvis 

gnr/bnr 86/251 i Harald Hårfagres vei og 87/1 i enden av veien Hovsenga. Synspunktet er at 

disse er for langt unna til å kunne benyttes som uteareal for barnehagen, på hensiktsmessig vis 

slik at det kan inngå i arealregnskapet. Dette løses som angitt i svarpunkt 4 til Fylkesmannens 

uttalelse.  

 

2. Bygget vil merkes sammenlignet med dagens situasjon hvor det ikke er noen bygning på 

tomta. Det ligger på vestsiden av barnehagen, og kaster ikke skygge på barnehagens arealer på 

dagtid.   

 

3. Det foreslås å opparbeide en gangsti mellom det ekstra parkeringsarealet (o-SPP) og 

barnehagen, nord for omsorgsboligene på Hov Øst. Plassen skal opparbeides samtidig med 

omsorgsboligene. Sti tas med på reguleringskartet og krav om etablering tas med i 

bestemmelsene. Kvalitetsnivå på stien må sees i sammenheng med utforming av området for 

omsorgsboligene (belysning, asfaltering)   

 

4. Se svar til teknisk forvaltning om tilførselsledning 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er hovedsakelig godt kommentert av forslagstiller. Rådmannen har noen 

kommentarer til følgende punkter: 

Ad. 1 Kommunen har vært i dialog med barnehagen for å finne gode løsninger for deres behov 

i forhold til lekearealer. Det er satt et vilkår for utbyggingsprosjektet for Hov Øst (felt oˍBOP) 

om at dersom barnehagens lekearealer reduseres som følge av utbyggingen, skal prosjektet 

tilrettelegge for lek i felt o-GF1. Videre er det stilt krav om at traséen for eksisterende 
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akebakke skal beholds, og at denne sikres en bredde på minst 10 meter. Akebakken vil dog 

starte litt lengre nord enn i dagens situasjon. 

 

Ad. 3. Utbyggingsprosjektet skal opparbeide turveg mellom ekstra parkeringsareal (felt o-SSP) 

og barnehagen. Dette er stilt som et rekkefølgekrav for brukstillatelse av omsorgsboligene på 

Hov Øst. Opparbeiding av turvegen vil korte ned avstanden mellom det ekstra 

parkeringsarealet og barnehagen, og dermed gjøre bruken av parkeringsarealet mer relevant for 

barnehagen.  

 

 

Uttalelse fra Hilde og Tore Bakken v/HELP Forsikring (20.06.2017) 

1. Planforslaget problematiserer ikke «øy» med boligbebyggelse i omsorgsboligområde og økt 

trafikkbelastning og parkering. Ønsker at kommunen utreder muligheten for å spre 

omsorgsboligene til flere områder. Området blir «mettet» med omsorgsboliger på bekostning 

av omdisponering av dyrket mark og friarealer, og på bekostning av bomiljøet til eksisterende 

boligbebyggelse. Eksisterende bebyggelse mister alt tilgjengelig friareal. Avvikende regulering 

stiller særlige krav til konsekvensutredning.  

 

2. Omsorgsboliger genererer annen trafikkbelastning og parkering enn ordinære boliger.  

 

3. Det tillates konsentrert småhusbebyggelse (BKS) på andre siden av Hov Allé . 

 

4. Er ikke tilfreds med at Harald Hårfagres veg utvides ved å ta av eiendom 87/574.  

 

5. Ønsker buffer mellom egen eiendom og omsorgsboligene.   

 

6. Ønsker byggehøyde redusert til 1 etasje. Omsorgsboligen bør legges på kote +82,5 minus 1 

meter. 

 

Forslagstillers kommentar:  

1. Utfyllende svar om lokalisering fra Helse og omsorg er lagt ved saken, se vedlegg 11. Det 

anføres at Fylkesmannen støtter kommunens valg av plassering av nye omsorgsboliger i et 

område med eksisterende omsorgsboliger.  

 

2. Trafikkbelastning og parkering er utredet i planarbeidet.  

 

3. Konsentrert småhusbebyggelse (BKS): Dette er ikke ny bebyggelse, men gjenspeiler dagens 

situasjon, og legger i tillegg begrensninger på hvilke tiltak som kan tillates innenfor BKS.  

4. Det har vært vurdert om utvidelse av veien ned mot pumpehuset kan justeres slik at den ikke 

tar av gnr/bnr 87/574. Det anses som en dårligere løsning. Arealet berører en liten del av 

87/574 i svingen mellom vegen til pumpehuset og Harald Hårfagres vei. Eiendommen kan 

tilføres et omtrent like stort areal som ikke behøves som vegareal. Dette gjelder små arealer, 

og det er omtrent identiske i størrelse. Se illustrasjon i vedlegg 6.  

 

 5. Det er ikke plass til å legge inn vegetasjonsskjerm/ grøntområde. Dette kan heller ikke sees 

i sammenheng med å regulere inn vegetasjonsskjerm/ grøntområde som Fylkesmannen har 

ønsket mot landbruksarealene i nord – Det er ulike arealer som ønskes som buffer: 

Fylkesmannen ønsker buffer mot LNF, mens naboene ønsker buffer mellom eiendommene. Vi 

tar med en reguleringsbestemmelse om at man i situasjonsplan skal dokumentere skjerming 
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mot nabo, for eksempel med vegetasjonsskjerm, og at naboene bør konsulteres om løsning. 

Samtidig påpekes det at det nok vanskelig å oppnå full skjerming, her er man tett på hverandre. 

Beboere ønsker som regel ikke for høye hekker.  

 

6. Høyde er satt for å kunne bygge minimum 2 etasjer pluss kjeller, med tilstrekkelig 

etasjehøyde. Denne er netto minimum 2,6 meter. Terrenget må kunne arronderes slik det er 

naturlig uten kunstige forsenkninger, som eventuelt medfører behov for murer eller spesiell 

overvannsbehandling. 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er hovedsakelig godt kommentert av forslagstiller. Rådmannen har noen 

kommentarer til følgende punkter: 

 

Ad. 1 Fylkesmannen støtter kommunens valg av lokalisering for omsorgsboligene. 

 

Ad. 2 Parkeringsbehov som genereres som følge av utbyggingen skal tas hånd om på de 

respektive utbyggingstomtene. I tillegg settes det av areal til ekstra parkering (felt o-SPP) som 

vil være offentlig tilgjengelig, for eksempel for besøkende til omsorgsboligene. Det er stilt 

rekkefølgekrav om at det ekstra parkeringsarealet skal være opparbeidet før det gis 

brukstillatelse for omsorgsboligene på Hov Øst.  

 

 

Uttalelse fra Hovbo Borettslag (20.06.2017) 

Støtter Tore og Hilde Bakkens merknader (se over). Planene for parkering er ikke tilstrekkelig. 

Sannsynligvis vil deres områder bli benyttet til parkering.  

 

Forslagstillers kommentar: Parkeringskravene er i tråd med kommunens normer.  

 

Rådmannens kommentar: 

Parkeringsbehov som genereres som følge av utbyggingen skal tas hånd om på de respektive 

utbyggingstomtene. I tillegg settes det av areal til ekstra parkering (felt o-SPP) som vil være 

offentlig tilgjengelig, for eksempel for besøkende til omsorgsboligene. Det er stilt 

rekkefølgekrav om at det ekstra parkeringsarealet skal være opparbeidet før det gis 

brukstillatelse for omsorgsboligene på Hov Øst. 

 

  

Uttalelse fra Geir Halvorsen (21.06.2017) Støtter vedlegg (dvs. merknadene fra Tore og Hilde 

Bakken.) 

 

Forslagstillers kommentar: Det er kommentert under vedlegget. 

 

Rådmannens kommentar: Se kommentarer til Tore og Hilde Bakkens merknader. 

 

 

Uttalelse fra Jon Terje Gilhuus (20.06.2017)  

Protesterer mot at en del av eiendommen deres reguleres til friområde (arealet GF2 øst for felt 

BFS3 i planforslaget som ble sendt på høring).  
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Forslagstillers kommentar: Det kan nok være vanskelig å få til en reell bruk av GF2 som 

friområde. Det er greit å ta GF2 ut av planområdet, slik at det ikke lenger er en del av 

detaljreguleringen. Det vil da opprettholde sin status som LNF-område i kommuneplanen. 

Arealet tas ut av planen. 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

Innsigelser 

Fra overordnede myndigheter er det ikke fremmet formelle innsigelser til planen. 

Kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen. 

 

 

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner og overordnede planer 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er med i reguleringsplanene 218-01 «Et område ved Hov gård» og 

reguleringsplan nr. 49 «Hov gård». «Et område ved Hov gård» fra 1999 regulerer arealer til 

bolig, lekeplass og friområde (park, turvei, lekeplass og spesialområde friluftsområde), samt et 

lite område med vei. Plan 49 «Hov gård» er av eldre dato (stadfestet 1965) og regulerer arealer 

i den vestre delen av planområdet til vei, boliger og grøntareal. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 beskriver kapittel 5, Effektiv arealdisponering, 

ønsket arealbruk i Ringerike. Det er viktig å utnytte fortettingsarealer i Hønefoss og prioriterte 

lokalsamfunn, og 70 % av befolkningsveksten skal tas i Hønefossområdet. Arealbruk og 

transport skal sees i sammenheng for å redusere transportbehovet 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er planområdet avsatt til formålene erverv, 

friområde, LNF-område, bolig, bygning med særskilt allmennyttig formål og 

kommunaltekniske anlegg. 

Planforslaget er i strid med overordnet plan, da det foreslår å omregulere deler av friområder 

og LNF-områder til bolig- og tjenesteytingsformål. 

 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 er et strategisk dokument som skal bidra til å bedre den 

fremtidige folkehelsen i Ringerike kommune. Satstingen på barn og unge skal prioriteres, 

herunder satsning på oppvekstmiljø, barnehager og skoler av høy kvalitet. Fokus på gode 

levekår og utjevning av sosiale helseforskjeller anses også som essensielt i kommunens 

folkehelsearbeid. 

 

Energi- og klimaplan 

Ringerike kommunes Energi- og klimaplan (vedtatt 02.12.2010) har som to av sine hovedmål å 

stimulere til økt bruk av alternative energikilder, og at kommunale bygg i Ringerike skal være 

mest mulig klimavennlige. 

Grønn plakat 

Ringerike kommune har kartlagt grønnstruktur i form av rapporten ”Grønn plakat” med 

tilhørende kart, vedtatt 30.11.2000. I Grønn plakat er de delene av planområdet som 

planlegges utbygget registrert som områder med stor verdi. 
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Universell utforming, Regional plan – Buskerud mot 2025 

Planen ble vedtatt av fylkestinget i Buskerud 28.04.2011. Den har som ett av sine hovedmål at 

universell utforming skal være et integrert prinsipp i alle nye utbyggingsprosjekter. Dette 

gjelder både utvendige- og innvendige bygningskonstruksjoner samt inngangssoner og 

uteområder. 

 

 

Juridiske forhold  

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Jordlova 

I kommuneplanen er arealene på tomt Hov Vest (BT1) avsatt til LNF-område, mens arealet for 

tomt Hov Øst (o_BOP) samt ekstra parkeringsareal (o_SPP) er avsatt til friområde. I følge 

jordressurskart hos www. skogoglandskap.no (se planbeskrivelsen, vedlegg 4) består disse 

arealene av jord med god kvalitet som setter små begrensninger for jordbruk.  

 

Det dyrkbare arealet som planforslaget foreslår å omdisponere er på ca. 10 dekar. I Ringerike 

kommunes jordpolitiske arealvurdering (JAV) er områdene imidlertid ikke tatt med som arealer 

med sterke landbruksinteresser. JAV er tilgjengelig i kommunens kartløsning. 

 

I denne saken er det samfunnsgagnet en omdisponering av det forholdsvis lille dyrkbare arealet 

vil kunne gi, tillagt stor vekt.  

 

 

Økonomiske forhold 

Planen er en offentlig plan, og dette innebærer at det ikke kan tas saksbehandlingsgebyr. 

Ringerike kommune er forslagsstiller til planforslaget og bekoster utredninger og annet i 

forbindelse med planarbeidet. Kommunen er også byggherre for prosjektene. Planforslaget vil 

således medføre betydelige kostnader for kommunen. Kommunen vil få støtte fra Husbanken 

for deler av kostnadene. De detaljerte økonomiske forholdene for øvrig går planforslaget ikke 

nærmere inn på. 
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Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser ved høring fremgår av ovenstående kommentarer. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen ser positivt på at det legges til rette for bygging av omsorgsboliger. Å ha 

tilstrekkelig med omsorgsboliger tilgjengelig er et samfunnsbehov som kommunen er ansvarlig 

for å dekke. Rådmannen mener kravene som stilles til prosjektet i forhold til for eksempel 

utnyttelsesgrad, estetisk utforming og universell utforming er rimelige og nødvendige for å 

oppnå at den nye bebyggelsen faller godt inn i nærmiljøet samt oppfyller sin funksjon som 

boliger med gode bokvaliteter. 

 

Når det gjelder omdisponering av dyrkbar mark vurderer rådmannen saken til at 

samfunnsnytten i dette tilfellet veier opp for det relativt beskjedne arealet dyrkbar mark som 

omdisponeres. Fylkesmannen støtter også opp under dette synet. 

 

Rådmannen er godt tilfreds med at rekkefølgekrav som følger utbyggingen sikrer bedre forhold 

for myke trafikanter i området ved at det stilles krav om opparbeiding av fortau i Hov Allé. 

Reguleringsbestemmelser sørger for at det tilrettelegges for bruk av sykkel, noe som støtter 

opp under Hønefoss som sykkelby. 

 

I forhold til barns interesser ser rådmannen at planforslaget legger opp til avbøtende tiltak for 

eventuelt reduserte lekearealer som følge av utbyggingen. Det har vært dialog med barnehagen 

underveis i prosessen, og barnas interesser er søkt ivaretatt så langt det lar seg gjøre. Det blir 

viktig at dialogen med barnehagen videreføres i den videre byggeprosessen etter at 

reguleringsplanen er vedtatt, slik at det eventuelt kan gjøres justeringer underveis for å 

imøtekomme barnas behov der det er mulig. Rådmannen ser likevel at det i dette tilfellet 

eksisterer en interessekonflikt mellom barnas interesser og behovet til innbyggere i kommunen 

som trenger omsorgsboliger. Planforslaget forsøker å dempe denne konflikten ved å stille krav 

om avbøtende tiltak. 

 

Planforslaget er nå godt bearbeidet etter justeringer som er gjort for å imøtekomme 

høringsuttalelser. Ikke alle interesser har kunnet ivaretas fullt ut, men i dette tilfellet har viktige 

samfunnsbehov på noen områder måttet gå foran private interesser. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

Da planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan, må planen innarbeides ved neste 

revisjon av kommuneplanens arealdel. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Støyutredning 

6. Oppsummering av høringsuttalelser med forslagstillers kommentarer  

7. Høringsuttalelser, 10 stk. pluss vedlegg 

8. Notat – oppfølging av støymerknad 

9. Referat, dialogmøte med Hov barnehage 

10. Brev til Statens Vegvesen 

11. Redegjørelse om valgt lokalisering av omsorgsboligene 

12. Saksframlegg til 1. gangs behandling av planforslaget 

13. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, HMA 

14. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, FS 

15. Plankartet slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

16. Planbestemmelsene slik de var ved høring og offentlig ettersyn 

17. Gjeldende reguleringsplan  

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.02.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Ingrid Liseth 
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Arkivsaksnr.: 15/5952-64   Arkiv: PLN 417  

 

417 Færden gård - boligområde - Klage på vedtak av plan Gnr/bnr 

137/1 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.03.2018 

10/18 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 20.03.2018 

27/18 Kommunestyret 05.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Else-Marie Modalen til følge. 

2. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9. 

 

 

 

 

 

Sammendrag 
i desember 2017 vedtok kommunestyret detaljreguleringen for plan 417 Færden gård. Denne 

planen tilrettelegger for bygging av inntil 15 boenheter fordelt på frittliggende 

småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse på et sentralt og attraktivt område på 

Færdentoppen i Haugsbygd. Gjennomføring av planen medfører fortetting, da LNF-området 

tilnærmet grenser til boligområder i nord, øst og sør. Rådmannen anser utnyttelsen av området 

som høy og mener utformingen av boligene og plasseringene av disse innenfor planområdet vil 

være viktig for å tilrettelegge for gode bokvaliteter. 

Det klages på at eiendommene gnr/bnr 137/62 og 137/64 er en del av planen. Dette er forhold 

Modalen har spilt inn i forbindelse med planoppstart og 1. gangsbehandling. Innspillene er 

kommentert og vært en del av planprosessen fra oppstart til vedtak av plan.                          

Disse eiendommene vil ikke miste verdi eller få innskrenkede utbyggingsmuligheter som følge 

av denne planen. Fullstendig klage og tilsvar ligger vedlagt saken. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

1. Administrativ oppstart av detaljregulering for Færden gård, varslet 18.01.2016. 

2. 1. gangsbehandling, hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 03.04.2017, bh.nr 

24/17. 

3. 1. gangsbehandling, formannskapet 2, 25.04.2017, bh.nr 14/17. 

4. 2. gangsbehandling, hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 06.11.2017, bh.nr 

71/17. 

5. 2. gangsbehandling, formannskapet 2, 21.11.2017, bh.nr 29/17. 

6. 2. gangsbehandling, kommunestyret 05.12.2017, bh.nr 138/17.  

 

Beskrivelse av saken  

Kommunestyret vedtok i møte 05.12.2018, sak 2015/5952 detaljregulering for Færden gård. 

Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn én klage på vedtaket, fremsatt av Else-

Marie Modalen. Klagen er mottatt innenfor utsatt klagefrist. Hun eier to eiendommer innenfor 

plangrensen og er dermed part i saken. Klagen er oversendt forslgastiller COWI AS på vegne 

av Henrik Færden Petersen, og de har gitt tilsvar på klagen. COWI på det planfaglige i klagen, 

Færden på det privatrettslige. 

 

 

Klage fra Else-Marie Modalen, datert 09.01.2018  

Modalen eier to eiendommer innenfor plangrensen, gnr/bnr. 137/62 og 137/64. Disse ønsker 

hun fjernet fra planen. Dette begrunnes i at det ikke var nødvendig med ny reguleringsplan da 

hun bygde huset og dermed trengs det heller ikke nå. 

Det påpekes at planen ikke vil bli noen naturlig utvidelse av boligområdet i Haugsbygd 

ettersom det både er høyspentledninger, gangvei og en åpen bekk mellom nåværende boliger 

og nytt utbyggingsområde. Klager mener også at avkjøringen, av hensyn til barn i området, 

ikke er ønskelig der den er lagt i planen.  

 

Det blir tatt opp en privatrettslig avtale for området som i ny plan omtales som G2.  Klager 

mener også at de tre eiendommene gnr/bnr 137/62, 137/63 og 137/64 ikke er en naturlig del av 

utbyggingen, da de ligger vesentlig høyere i terrenget, og at hvis de tas ut vil en større andel av 

planen bli omdisponert dyrka mark. 

Til sist i klagen antar Modalen at utbygging vil være en belastning for Vang skole. 

 

  

Sammendrag av COWI AS sin kommentar til påklagede forhold: 

Forslag til planavgrensning, som også omfattet gnr.137 bnr.62, 63, 64, ble avklart med 

kommunen tidlig i prosessen, og ble diskutert i oppstartsmøte med Ringerike kommune 

13.11.15. Avgrensning ble bekreftet av kommunen, med små justeringer, i påfølgende 

møtereferat datert 13.11.15. Bakgrunn for valg av planavgrensning var bl.a. ønske om at den 

gjeldende reguleringsplanen ikke deles opp i flere mindre planer. For gnr 137 bnr.62, 63, 64 

skulle boligformålet videreføres, men plankart og bestemmelser skulle oppdateres i tråd med 

faktisk situasjon. Bakgrunnen for dette var at reguleringsplan for Færdenmarka vedtatt 1985 

viste en utdatert løsning. Antall hus, tomteutforming, husplassering og g/s vei var ikke i tråd 
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med dagens situasjon. Det ble vurdert som viktig å se på helhetlige løsninger i området for å 

kunne legge til rette for et helhetlig og god utvikling av nordre del av området. 

 

Avkjøringen til vei f_SV1 er begrunnet med områdets topografi og den skisserte 

bygningsstrukturen. Hensikten er å gi flest mulig boenheter tilkomst med best mulig 

tilgjengelighet ved hjelp av minst mulig kjøreareal. Avkjøringen ligger i slak yttersving med 

god avstand til nærliggende avkjørsler. Den gir god oversikt og sikkerhet. 

 

I planforslaget er plassering av (eksisterende) gangvei i nordøst begrunnet med hensyn til 

trafikksikkerhet, plassering av bygg i det nye boligområdet og betydelig bedre stigningsforhold 

enn tidligere regulert løsning fra 1985. Det er forøvrig lagt inn et smett gjennom boligfeltet 

som gir fotgjengere en snarvei lik gangveien som er vist i reguleringsplan fra 1985. 

 

 

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

reguleringsplan påklages. Klagen er fremsatt innen utsatt klagefrist og vurderes å ha rettslig 

klageinteresse etter Forvaltningsloven § 28. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak 

etter denne lov, og har delegert ansvaret til Fylkesmannen. Klage på reguleringsvedtak 

forelegges Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA), formannskapet og 

kommunestyret iht. Ringerike kommunes delegeringsreglement. Dersom HMA finner grunn til 

å ta klagen til følge, legges saken fram for formannskapet og kommunestyret med forslag til 

endring av vedtaket. Hvis ikke Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen til følge, fatter 

kommunestyret vedtak og sender saken til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 

Rådmannens vurdering 

Ut i fra et helhetsperspektiv er eiendommene gnr/bnr 317/62 og 137/64 tatt med i planen. 

Gammel plan for de to eiendommene er plan nr. 170 Færdenmarka. Her er eiendommene avsatt 

til boliger. Det er også en gangvei gjennom området i gammel plan. Denne ønsker kommunen å 

avregulere, siden gangveien har fått en annen plassering. Rådemannen ser det som naturlig at 

alle eiendommene på vestsiden av Færdenveien tas med i den nye planen for ikke å få en 

oppstykking av gammel plan. I ny plan, plan 417 Færden gård, er eiendommene avsatt til 

frittliggende småhusbebyggelse, en videreføring fra gammel plan.   

Rådmannen anser planen å være god og en naturlig utvidelse av boligområdet i Haugsbygd. En 

gangvei er ikke en barriere. Derimot er det en trygg måte å komme seg rundt i nabolaget. 

Avkjøringen er lagt i en slak bakke med god oversikt begge veier i Færdenveien og anses ikke 

som farlig for barn i nabolaget. 

Reguleringsplaner tar ikke for seg privatrettslige forhold. Eventuelle avtaler som er gjort 

omkring område G2 er irrelevante for arealplanen. 

Kommuneplanens samfunnsdel legger opp til utbygging av tettstedene i kommunen. 

Haugsbygd er en av disse. Fortetting er positivt ved at man opprettholder den sosiale 

infrastrukturen og rådmannen mener det er positivt at Vang skole styrkes med større tilfang 

med vedtak av planen.  
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Bilde av gammel og ny plan 

 

Oppdatert arealplaner til gjeldene plan- og bygningslov (pbl) er et gode for kommunen. 

Endringer for bestemmelsene til eiendommene til Modalen vil ikke innskrenke 

utnyttingsmulighetene hun har på sin eiendom. Derimot vil utnyttelsen øke fra 20 % til 40 %. 

Vedtak av detaljregulering for Færden gård vil ikke ha innvirkning på bygg som allerede er på 

tomten til klager. Bestemmelser om byggehøyde for BF1-2 følger pbl § 29-4 og anses ikke å 

innskrenke mulighetene for de nevnte eiendommene. 

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

anbefaler at klagene ikke tas til følge. 
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Vedlegg 

Tilsvar til klage - Reguleringsplan for Færdentoppen boligområde 22.1.18.pdf 

E-post vedlegg 1 - Tilsvar Henrik Færden Petersen. 

Klage vedrørende sak 138 

Saksprotokoll - 417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling 

Saksprotokoll - 417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling 

Saksprotokoll - 417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling 

417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling 

Plankart 5.10.17.pdf 

Vedlegg 6 - Illustrasjonsplan 26.9.17.pdf 

Planbeskrivelse 5.10.17.docx 

Reguleringsbestemmelser 

Plankart plan 170 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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Arkivsaksnr.: 15/8928-68   Arkiv: L12  

 

kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen Uttalelse til 

høring av planforslag 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/18 Formannskapet 20.03.2018 

28/18 Kommunestyret 05.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Høringsforslag til kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen tas til orientering. 

 

2. Alle alternativer til vegkorridor for E16 Nymoen Eggemoen løser planprogrammets 

målsetninger med ny vegtilfredsstillende og kan aksepteres 

 

3. Alternativ C anbefales ikke da det anses å legge urimelige bindinger og begrensninger 

på private boliger sett i forhold til forutsigbarheten i prosjektet.  

 

4. Alternativ C-redusert anbefales som løsning forutsatt at det i planforslaget legges inn 

nødvendige bestemmelser for å ivareta særlig berørte parter, trafikksikkerhet og 

trafikkavvikling på forsvarlig vis.  

 

5. Trafikkøkningen som følge av omleggingen får konsekvenser som må ivaretas. Dette 

må synliggjøres i planforslaget og antas å gjelde bl.a: 

-beboere langs strekningen Hensmoen- Ve-krysset.  

-Næringsområdet Hensmoen, Follummoen og adkomst til Nærstad gård samt    

innkjøringen til Hønefoss nord. 

-Støy Vågårdsbygda 

-Tilgjengelighet til friluftsområdene nær Buttentjern. 

-Støy til nærliggende friluftsområder som kan fungere som erstatningsarealer for 

eksisterende friluftsområder på Eggemoen. 

 

 

  

Sammendrag 

SVV legger frem forslag til kommunedelplan for E16 Nymoen Eggemoen til høring og 

offentlig ettersyn og presenterer i alt fire alternativer som alle i hovedsak løser hovedmålene 

med ny vegstrekning E16. Prosjektet tilrettelegger for videre planlegging av firefeltveg og 

bygging av tofeltsvei med mulighet for utvidelse til fire felt. 
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På grunn av manglende finansiering til videre planlegging og bygging av veitrasè anbefaler 

rådmannen ikke alternativ C. Dette er med bakgrunn i at dette alternativet båndlegger bruken 

av boligarealer og kan ha negativ virkning på eiendommenes verdi samtidig som det ikke vil gi 

hjemmel hverken til å kreve innløsning for berørte eller å tilby innløsning. Dette vil kunne 

medføre en svært uheldig situasjon for enkeltpersoner som rammes.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Den viktigste effekten lokalt av ny E16-trasé mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen i 

Ringerike kommune vil være en betydelig avlastning på trafikksituasjonen gjennom Hønefoss 

sentrum og store miljøforbedringer. 

Samtidig blir det betydelig økt fremkommelighet ved at trafikken fjernes fra Gummikrysset i 

nordre del av Hønefoss sentrum, og fra den den bratte og lange Eggemobakken som kan være 

uberegnelig vinterstid. 

I forslag til kommunedelplan vil traseen for ny E16 korte inn reiser mellom indre Østlandet og 

Gardermoen mot Valdres, Buskerud og Sørlandet med mellom 2,5 og 3,5 km, eller mellom 3,5 

min og 4,5 min.   

Foreslått ny vegløsningen vil også legge bedre til rette for næringsutvikling på Hensmoen og 

Eggemoplatået. 

Med bakgrunn i vedtatt planprogram er det utredet tre korridorer for en mulig ny veglinje. 

Utredningen er utført etter kjente metoder som brukes for denne type utredninger og tar 

stilling til valg av korridor, plassering av kryss og standard på ny veg. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Områdene som reguleres er i eksisterende kommuneplan i hovedsak avsatt til LNF. Mellom 

Nymoen og Eggemoen er det i dagens plan avsatt tre korridorer for fremtidig vei (uten juridisk 

virkning) som forutsettes fjernet ved vedtak av kommunedelplanen. Øvrig planstatus for 

berørte og nærliggende områder fremgår av planbeskrivelsen s. 7-11. 

 

Juridiske forhold  

Planen fremmes ette PBL §3.7 som gir mulighet for statlig myndighet til å gjennomføre 

regulering frem til høring av planforslaget. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Høringsforslaget til planprogram lå ute til høring i perioden 4.5.2016 – 1.7.2016 og ble 

behandlet av Formannskapet, beh.nr 145/16 den 21.06.2016, hvor kommunen vedtok 

høringsinnspill til planprogrammet. Etter plan og bygningsloven ble planprogrammet fastsatt av 

Formannskapet 20.09.2016 beh.nr. 175/16. 

 

Økonomiske forhold 

 Kommunedelplan gir ikke hjemmel for å kreve innløsning eller plikt til å tilby innløsning av 

eiendom som endrer formål. Planen anses ikke å gi direkte økonomiske konsekvenser for 

kommunen. Forventninger som følge av endring av formål vil imidlertid kunne medføre 

konsekvenser både i form av endret verdi og salgbarhet for eiendom. 
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Behov for informasjon og høringer 

 Kommunedelplanen forholder seg til Plan og bygningslovens (Pbl) krav om medvirkning. Det 

har i tillegg vært avholdt møter med berørte parter, næringsinteressenter og åpne folkemøter 

for å avklare forhold av betydning tidlig. Det er avholdt grunneiermøte 28.februar, folkemøte 

7.mars og orientering for kommunestyret 8.mars for å orientere om planforslaget. 

 

Alternative løsninger 

 Planforslaget viser fire mulige løsninger, A, B, C og C-red. 

Statens vegvesen konkluderer i sin vurdering med at alternativene er nær sidestilt med hensyn 

til måloppnåelse og konsekvens. Valg av alternativ vil derfor avhenge av hvordan de ulike 

hensynene planen berører blir vektet. Alle alternativene må anses som mulige trasèer. 

 

SVV anbefaler alternativ C fremfor A og B. SVV går videre inn for alternativet C-redusert 

begrunnet med at det ikke er planavklaring for strekningen Ve- Nymoen og at dette 

alternativet gir færre bindinger for videreføring av E16 vestover mot Ve. 

Investeringskostnadene er beregnet å være ca. 600mill. lavere enn for fullverdig utbygging av 

C som igjen er ca. 600mill lavere enn alternativ B. Samfunnsnytten er imidlertid ganske lik for 

alt. B og C.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Forslaget til kommunedelplanen legger til rette for gjennomføring av tiltak som vil medføre 

behov for erverv av boliger og privat grunn i ulik grad avhengig av valgt alternativ. Endelig 

omfang av behov for grunnerverv/innløsning vil bli fastsatt i senere regulering. Valg av trasè vil 

imidlertid allerede ved vedtak av kommundelplanen legge føringer for omfanget av innløsning 

av privat eiendom. 

Planforslaget ligger ute til høring og det må forventes at forhold som kan ha betydning for 

vurderingen av de ulike alternativene kan komme som følge av denne.  

Det er ønskerlig å lande kommunedelplanen med ett alternativ til trasè. Det kan være aktuelt å 

opprettholde flere trasèer dersom dette er nødvendig for å gi fleksisbilitet i forhold til 

usikkerheten rundt videreføringen mellom Nymoen og Ve. En slik løsning må i så fall sees opp 

mot ulempene slik båndlegging medfører.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som svært positivt at forslag til kommunedelplan for E16 Nymoen- 

Eggemoen er lagt ut til offentlig ettersyn.  

Effekten på gjennomgangstrafikken i Hønefoss og dermed avlastningen av vegsystemet 

forventes å bli vesentlig.  

De alternative korridorene som foreligger gir alle en god måloppnåelse og samfunnsnytte og 

det er ingen av alternativene som etter rådmannens syn utpeker seg som uaktuelle. 

 

Rådmannen ser det som negativt at det ikke er avsatt midler, hverken til gjennomføring eller til 

videre planlegging av prosjektet. Dette gir stor usikkerhet rundt videre fremdrift. Det er også 

en svakhet at videre forbindelse mellom Nymoen og Ve ikke er utredet.  

 

I anbefalingen til SVV vises det til at alternativ C-redusert har en langt lavere kostnad og gir 

større flekisbilitet til videre veiløsning mot Ve, der ny E16 kommer inn fra sør, enn dersom 

man velger et av de andre alternativene. Det er på folkemøtene vist en mulig fremtidig trasè 

som går videre over Kilemoen og Follummoen mot Ve-krysset. Denne trasèen er ikke utredet 
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nærmere men vil ha stor betydning for om alternativ C-redusert får stor positiv eller stor 

negativ betydning for beboere på Nymoen.  

Rådmannen ser det som problematisk at en «midlertidig» løsning sees opp mot mer fullverdige 

løsninger. I kostnadene for C-redusert ligger ikke kostnader til utbedring av kryss mot 

Hensmoen, støyskjerming eller innløsning av boliger inne. Det er også uklart om etablering av 

gang/sykkelvegnett er med som i A, B og C. 

Ved etablering av C-redusert må man forvente å kunne hente ut den samme samfunnsnytten 

som ved alt A, B, og C men også de samme ulempene i form av økt trafikk med de 

utfordringer dette skaper for støybelastning og kapasitetsutfordringer i eksisterende kryss. At 

samfunnsnytten allerede er tatt ut kan gjøre det vanskeligere å få prioritert senere tiltak som 

fort kan få negativ samfunnsnytte. 

Rådmannen anser likevel at alternativ C-redusert er et fornuftig alternativ forutsatt at 

konsekvensene av tiltaket i større grad ivaretas i den videre detaljreguleringen av forslaget og 

foreslår at dette legges inn som krav i kommunedelplanen.  

Alternativ C-redusert vil ikke i samme grad som C legge begrensninger på bruken av 

eiendommene langs E16 på Nymoen. 

 

 

Vedlegg 

 

Linker til SVV hjemmeside 

1. Planbeskrivelse.pdf  

2. Planbestemmelser og plankart 2.2.2018.pdf  

3. Tegningshefte 2.2.2018.pdf  

4. ROS-analyse.pdf  

5. Tiltaksbeskrivelse og teknisk beskrivelse veg.pdf  

6. Trafikkberegninger 2.2.2018.pdf  

7. Geoteknisk vurderinger 2.2.2018.pdf  

8. Kulturmiljø og kulturminner 2.2.2018.pdf  

9. Landskapsbilde.pdf  

10. Nærmiljø og friluftsliv 2.2.2018.pdf  

11. Naturmangfold 2.2.2018.pdf  

12. Naturressurser.pdf  

13. Hydrologi 2.2.2018.pdf  

14. Vannmiljø 2.2.2018.pdf  

15. Støy- og luftforurensning 2.2.2018.pdf  

16. Lokal og regional utvikling 2.2.2018.pdf  

17. Prissatte konsekvenser2.2.2018.pdf  

18. Skisseprosjekt konstruksjoner.pdf  

19. Konsekvensutredning-kortversjon.pdf 

Møtereferat Grunneiermøte 28.02.2018 (vedlagt som dokument) 

 

 Ringerike kommune, 08.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 
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saksbehandler: Lars Lindstøl 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  29/18 

Side 48 av 83   

 

 
Arkivsaksnr.: 18/974-1   Arkiv: 037  

 

Forslag til revidert eierstrategi for MENOVA AS  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/18 Formannskapet 20.03.2018 

29/18 Kommunestyret 05.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vedtar eierstrategien for Menova AS 

 

 

 Innledning / bakgrunn 

 

I kommunestyret den 8. mars 2018 fattet kommunestyret blant annet følgende vedtak i sak 

145/17: 

 

3. Rådmannen legger frem sak om revidert eierstrategi for Menova As med 

tydelige forventninger og styringssignaler til selskapet. 

 

Ringerike kommune har over noe tid vært i dialog med Hole kommune og Menova AS om 

revideringen av eierstrateigien for selskapet. Vedlagte omforente forslag til revidert eierstrategi 

er utarbeidet i et samarbeid mellom eierkommunene og selskapets styre/ledelse. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Menova gjøre en god og viktig jobb for enkeltmennesker og for fellesskapet. I utarbeidelsen av 

eierstrategien har partene vært opptatt av å sikre Menova handlingsrom for å kunne møte de 

utfordringer og muligheter en arbeidsmarkedsbedrift står ovenfor fremover. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at vedlagte forslag til eierstrategi vedtas. 
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Vedlegg. Forslag til eierstrategi for Menova AS 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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Arkivsaksnr.: 17/4413-5   Arkiv: Q34  

 

Etablering av ladepunkter for ladbar motorvogn  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/18 Formannskapet 20.03.2018 

30/18 Kommunestyret 05.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det etableres 50 stk. semi-hurtigladere (inntil 22 kW) på kommunens parkeringsplasser 

 

Arealet på Kirkegata 10 opparbeides til parkeringsplass og gir 16-20 nye kommunale p-plasser. 

 

Rådmannen bes om å innarbeide kostnadene på totalt 6 millioner kroner til prosjektering og 

gjennomføring i forbindelse med 1. tertial. 

 

Økte årlige driftskostnader innarbeides i budsjettet for 2019. 
 

Ladepunkt P-plassene skiltes med tekst «Reservert for El- og hybridbiler under lading 

 

Arealet i Kirkegt. 10 brukes på nåværende tidspunkt ikke til ladestasjoner, idet utnyttelsen må 

utredes. 

 

Det utredes å etablere ladepunkter ved pendlerparkeringene. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Etablering av ladepunktene er et krav i henhold til parkeringsforskriften. Tidsfrist for etablering 

er 01.07.2018. Formannskapet vedtok 21.11.2017 at det skal etableres ladepunkter på 

minimum 10 % av det totale antall p-plasser.   

 

Det er ikke krav til type lader, men Norsk Elbilforening anbefaler å etablere semi-

hurtigladepunkter (inntil 22 kW om strømkapasiteten er tilstede). Elbilforeningen uttaler også 

at hurtigladepunkter (50 kW) fortrinnsvis bør bygges ut ved hovedfartsårene. Hurtigladere er 

derfor ikke tatt med i vurderingen for de kommunale p-plassene.  
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«Ladeparker» foretrekkes fremfor mange p-plasser med få ladeplasser. Anbefalingene er å 

samle flere ladepunkter på et fåtall p-plasser. Nærhet til trafo (dvs. kort avstand å grave), med 

god kapasitet og fortrinnsvis 400 V er en fordel av hensyn til økonomien. En fordeling av 

grunninvesteringen ved større anlegg på flere ladepunkter, resulterer i en rimeligere 

gjennomsnittskostnad pr ladeplass. 

 

Totalkostnad for prosjektet ved å bygge semi-hurtigladere på 10 % av totalt antall p-plasser 

blir ca. kr 6,0 millioner kroner (inkl. mva.). Prosjektet må gis en tilleggsbevilgning til 

prosjektering og gjennomføring. Som en følge av investeringen blir det behov for økt årlig 

budsjett til drift, vedlikehold og strømutgifter. Nivå fremskaffes i løpet av 2018.  

 

Det forslås å opparbeide nytt parkeringsareal på Kirkegata 10, tidligere tomt til presteboligen 

ved Hønefoss kirke. Denne plassen har nær avstand til strøm-trafo og vil gi vinn-vinn situasjon 

i kombinasjon anleggsarbeidene ved etablering av ladepunkter og opparbeidelse til asfaltering. 

Med dette kan det tilføres 16-20 nye p-plasser til Ringerike kommune til en gunstig pris. 

Kostanden til dette, ca. kr 400.000,-.  

 

Beregnet totalkostnad for prosjektet er ca. 6,0 millioner kroner. Prosjektet må gis en 

tilleggsbevilgning, da det ikke er satt av midler til dette i investeringsbudsjettet for 2018. Uten 

dette vil ikke prosjektet kunne realiseres slik kravet er i henhold til parkeringsforskriften. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ved tidligere behandling av sak om ladepunkter for ladbar motorvogn ble det fattet vedtak om 

å utrede kostnanden ved å etablere hurtigladepunkter som erstatning eller supplement til 

ordinære ladepunkter.  

 

Administrasjonen har avholdt infomøte med Norsk Elbilforening og de anbefaler at kommunen 

tilbyr høyest mulig ladeeffekt på ladepunkter, utfra det som er mulig avhengig av trafoene og 

strømnettet. De anser det som tilstrekkelig å etablere ladepunkter, som enten i dag eller i 

fremtiden, kan lade med inntil 22 kW. Denne typen ladepunkter kalles semi-hurtiglader. I 

praksis er det samme ladepunkter som kan gi lading fra 3,6 kW ved 230 V spenning til 22 kW 

ved 400 V spenning. Hurtiglading kan oppnås når 400 V er tilgjengelig i Ringerkiksk-Kraft’s 

trafo i nærheten av p-plassen. Alternativt må trafo bygges om. Mer info om av hva hurtiglading 

er, finnes i vedlegget «Hva er hurtiglading». El-biler har ulik mulighet for å motta lading (maks 

ladekapasitet), hvor den mellom biltyper varier fra 3,3 kW til 43 kW. Mer info om lading av 

ulike biltyper finnes i vedlegg «Info om lading av ulike bilmerker».  

 

Andre kommuner, som Kongsberg, Drammen og Gjøvik har valgt en ladetype som lader med 

en effekt fra 3,6 kW til 7,2 kW pr i dag. Oslo kommune har i sin anskaffelse «Rammeavtale for 

ladestasjoner for ladbare biler inkludert etablering, drift og vedlikehold» valgt å skaffe tilbud på 

semi-hurtigladere med ladeeffekt 3,5 kW (normallading) til 22 kW (semihurtiglading). Se side 

5 i vedlegg «Oslo kommune Kravspesifikasjon – ladestasjoner 2017» 

 

Elbilforeningen mener at hurtigladepunkter (fra 50 kW) bør etableres langs hovedfartsårene 

hvor bilistene stanser en kort tid for en et raskt påfyll av strøm. Typisk sted hvor 

hurtigladepunkter bør etableres er f.eks. ved steder som Gjestegården på Hvervenkastet eller 

ved en fremtidig servicestasjonen ved Styggdalskrysset (ny E16), hvor bilførere kan lade raskt 
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og ta en kaffekopp/matbit samtidig. Ringerike kommune har ikke p-plasser langs 

hovedfartsårene utenfor sentrum. På bakgrunn av Elbilforeningens råd utelukkes 

hurtigladepunkter med så høy ladekapasitet på de kommunale p-plassene.  

 

Ca. 10 stk. hurtigladepunkter finnes fra før i Ringerike kommune (Hvervenkastet, Eikli, Sokna 

og Nes i Ådal), og ingen av disse er på kommunale p-plasser. Se vedlegg «Muligheter for 

hurtiglading på Ringerike»  

 

Jfr. Forskrift § 35 i Parkeringsforskriften, er kommunen forpliktet til å tilby ladeplass på 

minimum 6 prosent av totale antall plasser. Formannskapet vedtok 21.11.2017 at det skal 

etableres ladepunkter på minimum 10 % av det totale antall p-plasser, se Tidligere 

behandlinger og vedtak.   

 

På parkeringsområdet skal det tilbys lademulighet for ladbar motorvogn på et tilstrekkelig 

antall parkeringsplasser, det vil si at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig plass med 

lademulighet. Virksomheten har likevel ikke plikt til å tilby lademulighet på mer enn seks 

prosent av det totale antallet plasser. 

Statens vegvesen kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom investerings- eller 

driftskostnadene blir urimelig høye. 

Trer i kraft 1 jan 2018. 

 

 

Det finnes pr. i dag 6 ladepunkter på Ringerike kommunes parkeringsområder. Disse 

ladepunktene er bygget og driftes av Ringeriks-Kraft, og de oppgir at disse nå krever mye 

vedlikehold og er modne for utskifting.  

Kommunens totale antall parkeringsplasser er pr i dag ca. 500 stk., hvorav 10 % utgjør 50 stk. 

Dette resulterer i et behov for å etablere 50 stk. nye ladepunkter da vi forutsetter at de 

ladepunktene som finnes i dag også skiftes ut.  

 

Elbilforeningen opplyser at p-plasser med flere ladepunkter blir mer oppsøkt enn p-plasser med 

få ladepunkter, da sannsynligheten er større for å finne et ledig ladepunkt når det er mange på 

et og samme sted. Det er derfor fordelaktig å etablere flere nye ladepunkter på noen av 

kommunens «større» p-plasser. Dette vil også gi «stordriftsfordeler» pr. målerskap og ved 

gravearbeidene som må gjøres med strømtilførselen. Ladepunkter ved gateparkering anses som 

uaktuelt.  

 

Av den grunn foreslås det å etablere 3 stk. «ladeparker» på 3 forskjellige p-plasser i Hønefoss, 

samt at det settes opp 4 nye ladepunkter på p-plass hvor gamle/defekte byttes ut. 

Hoffgårdsgate (nr 17) og Kirkegata 10 (nr 23) sees som et område da de ligger «vegg i vegg». 

Forslag på fordeling av ladepunktene er fremstilt i Tabell 1. Optimal fordeling justeres når 

områdene detaljplanlegges.  

 

I vedlegg «Kart over p-plasser med lading» er p-plassene med forslåtte ladepunkter merket 

med rød firkant rundt p-plassens nummer, jfr. tabellen under.  

 

Det foreslås at det opparbeides nytt parkeringsareal på Kirkegata 10, tidligere tomt for 

presteboligen ved Hønefoss kirke, se kartskissen under. Jfr. Reguleringsplan fra 1984 er 

Kirkegata 10 regulert til parkeringsformål, se vedlegg «Reg pl 64-21_1984». Tomten er i dag 

en grusplass. Etter at brakkeriggen ble fjernet når byggeprosjektet på Hønefoss kirke var 
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ferdig, ble denne grusplassen raskt oppdaget og tatt i bruk som gratis p-plass. Denne plassen 

har nær avstand til strøm-trafo og vil gi vinn-vinn situasjon i kombinasjon anleggsarbeidene ved 

etablering av ladepunkter og opparbeidelse til asfaltering. Med dette kan det tilføres 16-20 nye 

p-plasser til Ringerike kommune til en gunstig pris.  
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Tabell 1: Forsalg på fordeling av nye ladepunkter 

 

 
  

 

 

Skilting av p-plassene med lademulighet skiltes med tekst «Reservert for El- og hybridbiler 

under lading». Om det i fremtiden vil oppfattes som mangel på lademulighet (ledige 

ladeplasser) og kommunen ønskes raskere rullering på ladeplassene, kan det eventuelt innføres 

makstid på lading f.eks. 2 eller 3 timer.  
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Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Formannskapet behandlet 21.11.2017 sak ang. etablering av ladepunkter for ladbar motorvogn, 

saks nr. 17/4413.  

Vedtak: 
1. Det etableres ladepunkter for ladbar motorvogn i henhold til parkeringsforskriften, med 

minimum 10 % andel av totalt antall p-plasser 
2. Det innføres betaling for strømforbruket ved lading etter markedspris. 
3. Det inngås avtale med en leverandør om utbygging, drift og vedlikehold av ladepunktene.  
4. Etablering av ladepunkter for ladbar motorvogn. Det etableres hurtig ladepunkter for ladbar 

motorvogn i henhold til parkeringsforskriften, med minimum 10 % andel av totalt antall p-
plasser. Rådmannen vender tilbake i egen sak vedrørende kostander ved etablering av 
hurtigladepunkter. 

 

 

Økonomiske forhold 

  

Erfaringstall på etablering av semi-hurtigladere er ca. kr 30.000,- pr ladepunkt med effekt inntil 

22 kW. Prisen for hurtigladere (50 kW) er betydelig høyere, ca. 500.000,- pr stk., da det må 

større utbedringer på infrastrukturen (ny trafo, nytt ledningsnett etc.). Grunnet veldig høy pris 

på hurtigladere (50 kW) og anbefalingen fra Elbilforeningen, er det kun jobbet frem en 

totalkalkyle for semi-hurtigladere.  

 

På hvert parkingsområde hvor det skal stå ladepunkter må det også settes opp et målerskap for 

registrering av strømforbruk. Kostand pr. målerskap er ca. kr 60.000,-. Det må gjøre 

utbedringer på enkelte av trafoene, graves, legges ny strømtilførsel og montere ladepunkter. 

Kostander for dette er synligjort i Tabell 2. 

 I tillegg kommer kostander til etterarbeid (asfaltering, beplantning, kantsteiner, istandsetting, 

etc.), anslått til kr 500.000,-. Samt kostander til konsulent/prosjektleder for å få prosjektet 

gjennomført, anslått kostand til dette er ca. kr 400.000,-. 

 

Kostnaden ved opparbeidelse av Kirkegata 10 til p-plass er anslått til kr 400.000,-. 

  

Totalkostnad for prosjektet ved å bygge semi-hurtigladere på 10 % av totalt antall p-plasser 

blir ca. 6,0 millioner kroner (inkl. mva.), inkludert kostanden ved å opparbeide et nytt 

parkeringsareal på Kirkegata 10. 

 

Investeringsmidler til dette prosjektet er ikke inne å årets budsjetter. Prosjektet med en 

totalkostnad på ca. 6,0 millioner kroner trenger en tilleggsbevilgning til prosjektering og 

gjennomføring. Uten dette vil ikke prosjektet kunne realiseres slik kravet er i henhold til 

parkeringsforskriften.  

 

Det vil som en konsekvens av anskaffelsen bli behov for å øke det årlige driftsbudsjettet til 

drift/vedlikehold og strømutgifter. Nivå for dette vil fremskaffes i løpet av 2018 og innarbeides 

i driftsbudsjettet for 2019. 

 

Nye ladepunkter skal ha betalingsløsning for strømforbruk ved lading, da dette ble vedtatt av 

Formannskapet 21.11.2017. Strømprisen for lading blir i henhold til markedspris på ladestrøm 

fra andre aktører.   
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Tabell 2: Forkalkyle på prosjektet 
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Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at det etableres 50 stk. semi-hurtigladere (inntil 22 kW) på kommunens 

p-plasser, i henhold til tidligere vedtak (10% andel).  

 

Arealet på Kirkegata 10 opparbeides til parkeringsplass og gir 16-20 nye kommunale p-plasser. 

 

Prosjektet med en totalkostnad på ca. 6,0 millioner kroner må gis en tilleggsbevilgning til 

prosjektering og gjennomføring. Uten dette vil ikke prosjektet kunne realiseres slik kravet er i 

henhold til parkeringsforskriften, da det ikke er satt av midler til dette i investeringsbudsjettet 

for 2018. Kostanden til opparbeiding av ny p-plass på Kirkegata 10 er inkludert i bevilgningen.  

 

Behov for økt årlig budsjett til drift, vedlikehold og strømutgifter fremskaffes i løpet av 2018. 

Økte årlige driftskostnader innarbeides i budsjettet for 2019. 

 

Ladepunkt P-plassene skiltes med tekst «Reservert for El- og hybridbiler under lading» 

 

 

 

Vedlegg 

Hva er hurtiglading? 

Info om lading av ulike bilmerker 

Oslo kommune Kravspesifikasjon - ladestasjoner 2017 

Mulighet for hurtiglading på Ringerike 

Kart over p-plasser med lading 

Reg pl 64-21_1984 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler: Morten Fagerås 
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Arkivsaksnr.: 17/2216-6   Arkiv: M70 &00  

 

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.03.2018 

39/18 Formannskapet 20.03.2018 

31/18 Kommunestyret 05.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 1 vedtas 

 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Endringer i forskrift om brannforebygging pålegger Ringerike kommune å etablere en 

feiertjeneste som ivaretar kravene i forskrift, også for hytter/fritidsboliger. For å kunne utføre 

denne utvidede tjenesten må finansiering avklares. Samtidig ønsker brannvesenet å etablere 

saksbehandlings- og tilsynsgebyr for fyrverkerisøknader. Brannvesenet ser da at det er 

hensiktsmessig å samle alle disse i en lokal forskrift slik at det er mer oversiktlig for brukere.  

Ettersom forskriften påvirker to forskjellige aktører og har forskjellig historikk, er 

vurderingene gjort separat. Henholdsvis feiing og saksbehandlingsgebyr for fyrverkerisalg. 

Vurderingen til administrasjonen står fortsatt som ved forrige behandling i HMA. 
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Tidligere behandling/vedtak  

Saken har vært opp i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning ved to anledniger. 1. gang 

ble saken behandlet som sak 46/17 og fattet da følgende vedtak:  

 

Saken utsettes. Administrasjonen fremlegger et nytt forslag til lokal forskrift, der det klarere 

fremgår praktiske og økonomiske forhold.  

Prinsippet bør være forslag til alternative løsninger pkt. 1 (Man betaler for utførte tjenester). 

 

2. gang saken ble behandlet var som sak 68/17 og hovedutvalget fattet da følgende vedtak:   

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 1 legges ut på høring i 6 

uker.  

 

Høringsuttalelser 

Saken har tidligere vært oppe i hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning ved to tidligere 

anledninger. Administrasjonen ble bedt om å utredes ytterligere og gang nummer to for å sende 

forslaget ut på ut på høring med tilhørende alternativer.  

Saken har nå vært til offentlig høring hvor sakspapirene har ligget ute på Ringerike kommunes 

hjemmeside.  

 

Etter forrige behandling var det god dekning om høringen i Ringerikes blad med flere artikler, 

det var også lagt ut annonse i avisen med henvisning til hvor saksdokumentene kunne finnes og 

det var flere diskusjoner på facebook. Det kom til tross for dette ingen høringsuttalelser. 

 

 

Juridiske forhold 

Forskrift om Brannforebyggende tiltak og tilsyn av 2002 som har vært gjeldende til 

31.12.2015 har gitt en åpning for å unnlate fritidsboliger fra feiing og tilsyn som de fleste 

kommuner har benyttet seg av. Ny Forskrift om brannforebygging har endret på ordlyden i 

§17 slik at alle fyringsanlegg i byggverk som brukes til oppvarming skal bli feiet etter behov på 

lik linje som boliger. Byggverk defineres nå som hovedsak boliger og fritidsboliger.  

Gebyret om feiing er hjemlet i brann og eksplosjonsvernlovenv §28 2. ledd 

Saksbehandlingsgebyr er hjemlet i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av 

eksplosjonsfarlig stoff § 9-2. Det er også ute en ny forskrift som omhandler kommunens plikter 

i forbindelse med lagring av svart krutt inntil 50 kg. Dette igjen er hjemlet i brann og 

eksplosjonsvernloven. 
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FEIING 

 

Vurdering utført av administrasjonen. 

I dag gjennomfører Ringerike kommune feiertjenester på boliger i Ringerike og Hole. Det er et 

årlig gebyr som i utgangspunktet var tilpasset forskrift av 2002 men som fortsatt er gjeldende. 

Ny forskrift har ført til at feierne har startet å behovskartlegge hvert enkelt objekt for å sette et 

mer korrekt feieintervall på boliger. Feieren kan derfor oppleves noe mindre synlig for den 

enkelte beboer da hver enkelt feiersvenn bruker mer tid på Tilsyn og mindre på feiing, i tråd 

med ny forskrift.  

 

Det årlige gebyret sparer tjenesten for store administrasjonskostnader som ville ha kommet for 

å kreve inn gebyret. Ringerike kommune vedtok i 2004 at feiertjenesten skulle fakturere etter 

utført jobb og ikke som et flatt avgift (som det da ble vedtatt som).  Argumentene den gang 

var at boenhetene skulle betale etter faktisk utført tjeneste og at man skulle forebygge klager 

på feieravgiften. I 2011 ble en ny sak vedtatt for å tilbakeføre avgiften til en flat avgift.  

 

Grunnen til det var: 

 Antall skorsteiner som feies hvert år er vanskelig å planlegge på grunn av 

behovsprøving. 

 Hver enkelt ansatt har brukt svært mye tid på å håndtere tilbakemeldinger fra brukerne 

etter fakturering. Det skyltes spesielt tekniske problemer og svært høye gebyrsatser. 

 Ekstra kostnad for feiertjenstens fakturering, ca. 100 – 150.000 ekstra i 2011. 

 Økt antall klager.  

Erfaringene etter at flat avgift ble vedtatt er at feietjenesten har en forutsigbar og god økonomi. 

At det selvsagt kommer en del henvendelser i forbindelse med utfakturering sammen med 

andre gebyrer, men at det i hovedsak er stor forståelse rundt det når forklaringen kommer. 
 

Ved innføring av tilsvarende gebyr for fritidsboliger er det naturlig å tenke at det kommer en 

del henvendelser/klager. 

 

Det vil bli en utfordring å få kartlagt alle skorsteiner i hytteområdene og det er ikke mulig å få 

gjort dette i løpet av det første året og samtidig drive en forsvarlig feietjeneste. Det vil derfor 

bli lagt vekt på informasjon til hyttefolket samtidig som arbeidet vil starte. Det vil ta flere år før 

alle hyttene er kartlagt.  

 

Brannvesen med erfaring med hyttefeiing. 

Det er svært få brannvesen i dag som, etter vår kunnskap, gjennomfører feiertjenester på 

fritidsboliger. Lillehammer og Hol er noen av de få som har hyttefeiing. Dette er ikke 

sammenlignbart med våres situasjon da infrastrukturen og hyttenes utforming avviker fra våres 

tilstand. Unntaket er muligens nyere hyttefelt på Vikerfjell mens skogshyttene er eldre og 

vanskeligere tilgjengelig. For øvrig er de fleste kommuner i samme situasjon som Ringerike og 

Hole, at man er helt i startgropen i kartleggingsfasen. Dette fører til at det er lite erfaringsdata 

på dette område og vi selv må høste erfaringer. 
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Økonomi 

Etter råd fra EnviDan Momentum som på oppdrag utførte en økonomisk vurdering av 

selvkostområdet anbefales det å sette feiergebyret likt første året for så og differensieres. Det 

anbefales også å etablere et gebyr for medgått arbeidstid for de som ikke møter til avtalt tid.  

EDM er Ringerike kommunes konsulent i selvkostspørsmål og har god kjennskap til 

feiervesenets organisering. Det er lagt med en utregning for ett nytt årsverk for feiersvenn. Et 

grovt estimat er 773 500 for et nytt årsverk.  

 

 

Gjennomføringsplan 

Gjennomføring av feiing og tilsyn på de objektene som ikke tidligere har hatt besøk av feieren 

vil skje på en så skånsom måte som mulig. Det er ikke alle fritidsboliger som har 

tilfredsstillende adkomst som på bolighus. Selv om kravet er det samme kan det i noen tilfeller 

være aktuelt å feie nedenifra i samråd med eier. Da vil vi også gjøre vedkommende 

oppmerksom på at ansvaret ved nedsoting vil påhvile på eier. Alternativet er å skaffe tilveie 

tilfredsstillende adkomst som er hjemlet i forskrift. På denne måten blir sikkerheten til feieren 

ivaretatt i størst mulig grad. 

 

Den er viktig å presisere at den viktigste oppgaven ikke er feiing i seg selv men tilsynet 

sammen med feiing. Feieren er et av brannvesenets viktigste instrumenter for forebygging av 

brann i hjemmet. Det antas fra lokale og sentrale myndigheter at tilsynet vil gi meget gode 

forebyggende effekter mtp. på brann i fritidsboliger. 

 

Feie- og tilsynstjenesten er også en lovpålagt tjeneste derfor tolker administrasjonen det dithen 

at det ikke er nødvendig med tillatelse for ferdsel i utmark da det er hjemlet i §4 1. ledd 

bokstav a). 

 

Dersom kommunestyret vedtar fremlegget, er det ansett som nødvendig for brannvesenet å 

ansette en ny feiesvenn som kan bistå i arbeidet av hyttefeiing.  

Ettersom EnviDan momentom nå sier at det er tilstrekkelig å innlemme hyttene i eksisterende 

selvkostregnskap letter dette administrasjonsutgiftene betraktelig. 
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SAKSBEHANDLINGSGEBYR FOR FYRVERKERI 

 

Tidligere behandling vedtak  

Behandlingsgebyr av fyrverkerisøknader er ivaretatt i betalingsregulativet til kommunen. 

 

Juridiske forhold 

Saksbehandlingsgebyr er hjemlet i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av 

eksplosjonsfarlig stoff § 9-2. 

Det er også ute en ny forskrift som omhandler kommunens plikter i forbindelse med lagring av 

svart krutt inntil 50 kg.  

Dette igjen er hjemlet i brann og eksplosjonsvernloven. 

 

Status i dag 

Det faktureres ikke for saksbehandling i dag noe som fører til at det er useriøse aktører som 

også søker. Samtidig går mye ressurser på å behandle søknader og føre tilsyn som kunne vært 

brukt på annen forebygging. Ved å ta betalt for tjenesten vil forhåpentlig vis færre søke og 

ressurser til primæroppgave bli frigitt. 

 

Økonomi                                             

Administrasjonen vurderer det dithen at det er små økonomiske konsekvenser. Det vil være en 

positiv endring i budsjettet. 
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ALTERNATIVE LØSNINGER 

 

Alternativ 1(Anbefalt løsning): 

Denne lokale forskrift er vedtatt av Ringerike kommunestyre i møte xx.xx.xxxx med hjemmel i LOV-2002-06-

14-20 Lov om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver 28 2. ledd. 

Og §9-2 FOR-2002-06-26-922 Forskrift om Håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 

§ 1. Formål 

Den lokale forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved gjennomføring 

av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i brannobjekter. 

Den skal også sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved saksbehandling av 

eksplosjonsfarlig stoff. 

 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften fastsetter alle gebyrer for lovpålagte oppgaver kommunen har i brann- og 

eksplosjonsvernloven.  

 

§ 3. Definisjon 

Lovbestemt feiing/tilsyn: De feie- og tilsynsoppgaver som brann- og redningstjenesten skal 

gjennomføre i henhold til en hver tid gjeldende forskrifter, samt de feie- og tilsynsoppgaver 

som kommunestyret eller foresatt hovedkomite for øvrig kan legge til brann- og redningsvesen. 

 

§ 4. Utføring 

Feiervesenet skal utføre oppgaver i henhold til lov, og etter føringer fra Kommunestyret eller 

foresatt hovedkomité. 

Saksbehandling og tilsyn for eksplosjons, og/eller farlige stoffer forvaltes etter gjeldende 

forskrift og kommunens delegasjonsreglement herunder også for fyrverkeri. 

 

§ 5. Gebyr for saksbehandling, tilsyn og feiing 

Kommunestyret kan vedta ulike gebyrsatser for ulike boligkategorier eller bygningstyper samt 

geografiske områder. 

Saksbehandling og tilsyn for eksplosjons, og/eller farlige stoffer fastsettes årlig av 

Kommunestyret. 

 

§ 6. Innkreving 

Gebyr for tjenestene kreves inn av Rådmann eller den som opptrer i hans sted. 

Krav til gebyret etter denne forskrift er tvangsgrunnlag for utlegg og kan innkreves av 

skatteoppkreveren etter reglene for innkreving av skatt. 

Dersom huseier unnlater å møte til avtalt tidspunkt eller unnlater å melde installasjon/tilkobling 

av ildsted/fyringsanlegg eller fjerning av plombering, kan kommunestyret fastsette et gebyr for 

medgått arbeidstid. 
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§ 7. Fritak for gebyr 

Fritak for gebyr kan gis for brannobjekter med skorstein som ikke er i bruk og plombert. 

 

§ 8. Klager 

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften kan påklages etter brann- og 

eksplosjonsvernloven § 41 og behandles etter Ringerike kommunes delegasjonsreglement for 

klagesaker. 

 

§9 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend. 
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Alternativ 2 (Gebyr etter utført feiing): 

Denne lokale forskrift er vedtatt av Ringerike kommunestyre i møte xx.xx.xxxx med hjemmel i LOV-2002-06-

14-20 Lov om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver 28 2. ledd. 

Og §9-2 FOR-2002-06-26-922 Forskrift om Håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 

§ 1. Formål 

Den lokale forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved gjennomføring 

av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i brannobjekter. 

Den skal også sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved saksbehandling av 

eksplosjonsfarlig stoff. 

 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften fastsetter alle gebyrer for lovpålagte oppgaver kommunen har i brann- og 

eksplosjonsvernloven.  

 

§ 3. Definisjon 

Lovbestemt feiing/tilsyn: De feie- og tilsynsoppgaver som brann- og redningstjenesten skal 

gjennomføre i henhold til en hver tid gjeldende forskrifter, samt de feie- og tilsynsoppgaver 

som kommunestyret eller foresatt hovedkomite for øvrig kan legge til brann- og redningsvesen. 

 

§ 4. Utføring 

Feiervesenet skal utføre oppgaver i henhold til lov, og etter føringer fra Kommunestyret eller 

foresatt hovedkomité. 

Saksbehandling og tilsyn for eksplosjons, og/eller farlige stoffer forvaltes etter gjeldende 

forskrift og kommunens delegasjonsreglement herunder også for fyrverkeri. 

 

§ 5. Gebyr for saksbehandling, tilsyn og feiing 

Kommunestyret kan vedta ulike gebyrsatser for ulike boligkategorier eller bygningstyper samt 

geografiske områder etter utført feiing. 

Saksbehandling og tilsyn for eksplosjons, og/eller farlige stoffer fastsettes årlig av 

Kommunestyret. 

 

§ 6. Innkreving 

Gebyr for tjenestene kreves inn av Rådmann eller den som opptrer i hans sted. 

Krav til gebyret etter denne forskrift er tvangsgrunnlag for utlegg og kan innkreves av 

skatteoppkreveren etter reglene for innkreving av skatt. 

Dersom huseier unnlater å møte til avtalt tidspunkt eller unnlater å melde installasjon/tilkobling 

av ildsted/fyringsanlegg eller fjerning av plombering, kan kommunestyret fastsette et gebyr for 

medgått arbeidstid. 

 

§ 7. Fritak for gebyr 

Fritak for gebyr kan gis for brannobjekter med skorstein som ikke er i bruk og plombert. 
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§ 8. Klager 

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften kan påklages etter brann- og 

eksplosjonsvernloven § 41 og behandles etter Ringerike kommunes delegasjonsreglement for 

klagesaker. 

 

§9 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend. 

 



  Sak 31/18 

 

 Side 67 av 83   

 

Alternativ 3 (Uten Gebyr for fyrverkerisalg): 

Denne lokale forskrift er vedtatt av Ringerike kommunestyre i møte xx.xx.xxxx med hjemmel i LOV-2002-06-

14-20 Lov om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver 28 2. ledd. 

§ 1. Formål 

Den lokale forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved gjennomføring 

av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i brannobjekter. 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften fastsetter alle gebyrer for lovpålagte oppgaver kommunen har i brann- og 

eksplosjonsvernloven.  

 

§ 3. Definisjon 

Lovbestemt feiing/tilsyn: De feie- og tilsynsoppgaver som brann- og redningstjenesten skal 

gjennomføre i henhold til en hver tid gjeldende forskrifter, samt de feie- og tilsynsoppgaver 

som kommunestyret eller foresatt hovedkomite for øvrig kan legge til brann- og redningsvesen. 

 

§ 4. Utføring 

Feiervesenet skal utføre oppgaver i henhold til lov, og etter føringer fra Kommunestyret eller 

foresatt hovedkomité. 

 

§ 5. Gebyr for saksbehandling, tilsyn og feiing 

Kommunestyret kan vedta ulike gebyrsatser for ulike boligkategorier eller bygningstyper samt 

geografiske områder. 

 

§ 6. Innkreving 

Gebyr for tjenestene kreves inn av Rådmann eller den som opptrer i hans sted. 

Krav til gebyret etter denne forskrift er tvangsgrunnlag for utlegg og kan innkreves av 

skatteoppkreveren etter reglene for innkreving av skatt. 

Dersom huseier unnlater å møte til avtalt tidspunkt eller unnlater å melde installasjon/tilkobling 

av ildsted/fyringsanlegg eller fjerning av plombering, kan kommunestyret fastsette et gebyr for 

medgått arbeidstid. 

 

§ 7. Fritak for gebyr 

Fritak for gebyr kan gis for brannobjekter med skorstein som ikke er i bruk og plombert. 

 

§ 8. Klager 

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften kan påklages etter brann- og 

eksplosjonsvernloven § 41 og behandles etter Ringerike kommunes delegasjonsreglement for 

klagesaker. 

 

§9 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend. 
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Rådmannens vurdering 

 

Forskriften vedtas og iverksettes fra og med kunngjøringsdato. Innkreving av gebyr iverksettes 

fra og med 01.01.2018 

 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen  

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 
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Arkivsaksnr.: 17/3785-3   Arkiv:   

 

Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid.  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/18 Formannskapet 20.03.2018 

32/18 Kommunestyret 05.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Varaordfører kjøpes fri 50%. 

Møtedager i kommunestyret og formannskap er inkludert i frikjøpet 

Øvrig frikjøp / tapt arbeidsfortjeneste etter behov av ordfører eller etter mandat av 

formannskapet. 

 

2. Det avholdes 2 Formannskapsmøter i måneden 

a. Et ordinært Formannskap avholdes med eventuelle gruppemøter for alle partier 

fra kl. 09:00 og hvor selve møtet begynner kl. 13:00 – behandler ordinære 

saker.  

b. «Formannskap 2» avholdes med fokus områder som planarbeid, økonomi og 

samfunnsutvikling. Dette vil være en nyttig fellesarena og god møteplass 

mellom politikk, administrasjon og innbyggere.  «Workshops», befaringer, 

eksterne besøk, informasjon fra næringsliv, organisasjoner og innbyggere kan 

være aktuelle denne dag. Dette avholdes som dagsmøte fra kl 09:00 til 16:30 

 

Bestrebe en «to veis modell». Vi anmoder om at saker som kan sendes direkte fra 

Hovedutvalg til Kommunestyret blir tatt vekk fra Formannskapets saksliste (dog ikke 

planutvalgssaker), slik at Formannskapet kan konsentrere seg om færre saker. Bruke 

delegeringsreglement bedre. 

Formannskapet skal fortsatt avholde en årlig strategisamling over 2 dager (juni) 

  

3. Gruppeledermøte for alle partier: 

Fast gruppeledermøte for alle partier en gang pr. måned (februar-mai og september-

november). Dette avholdes den uka hvor det ikke er Kommunestyremøter eller 

Formannskapsmøter. Gruppeledermøte kan f.eks avholdes fra kl 15:00 til 17:00. 

 

4. Forslag om frikjøp av gruppeledere og utvalgsledere 

a. Alle gruppeledere gis frikjøp tilsvarende 10%, dette kommer i tillegg til dagens 

møtegodtgjøringer. Frikjøpet benyttes til arbeidsmøter/kurs/konferanser og 

forberedelser mm.  Denne ordningen vil gjøre det mulig for alle grupperinger å 
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innhente tilstrekkelig informasjon. Gruppeleder for største parti i posisjonen og 

samlet for opposisjonen gis mulighet for ytterligere frikjøp tilsvarende 10 %. 

b. Utvalgsledere frikjøpes 10 %, dette for å gi ledere av hovedutvalg den samme 

informasjonsmuligheten som gruppeledere. 

c. Det legges til grunn at gruppeledere eller utvalgsledere kan frasi seg deler av 

frikjøpt tid om ikke behov eller nødvendighet er tilstede. 

 

5. Formannskapet vil ha halvårige orienteringer fra administrasjonen når ulike saker er 

planlagt fremmet til politisk behandling, slik at de ulike partiene kan sørge for god 

partimessig forankring ved behandling av disse sakene 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Det vises til FS sak 208/16, FS sak 164/16 og KS sak 148/16 samt ordførerens innspills notat i 

Formannskapets strategiseminar 14. juni 2017. Kommunestyret vedtok i sak 148/16 at 

ordningen skulle innføres og evalueres. Vedtaket lød som følger: 

 

Ordførerkontoret styrkes i tråd med saksfremlegg, ifr. FS sak 208/16, FS sak 164/16 og i KS 

sak 148/16.  

2. Begrunnet i hensiktsmessighet trer varaordfører inn i 100 %, jfr. Kommuneloven § 9.  

3. Godtgjøringsreglementet for folkevalgte endres slik at årsgodtgjøring til varaordfører 

tilsvarer 100 % av ordførerens godtgjøring. Godtgjøringsreglementets pkt. 3.2.1 varaordfører 

endres til: Varaordføreren skal på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 148/16 ha fast 

godtgjørelse tilsvarende 100% av ordførerens årlige godtgjøring.  

I kommunestyret møter varaordfører som varaordfører, og møtegodtgjøring og tapt 

arbeidsgodtgjøring inngår i varaordførers godtgjøring.  

4. Ordningen evalueres våren 2017 og rapport med innstilling om vegen videre fremlegges 

som egen sak i kommunestyrets møte i juni 2017.  

5. Kostnader som følger av ordningen innarbeides i budsjett 2017.  

 

I FS sak 122/17 fattet formannskapet følgende vedtak: 

  

1. Den tidligere vedtatte evaluering av prøveordningen med varaordfører på heltid, j.fr. 

formannskapets vedtak i sak 102/17, iverksettes i tråd med vedtatt prosess.  

2. Evalueringen skal gjennomføres av Formannskapets medlemmer samt utvalgslederne. 

Likeens deltar en representant fra hvert av de partier som ikke er representert i 

formannskapet. Evalueringen ledes av en deltaker fra opposisjonen. Evalueringen 

gjennomføres etter samme praksis som ved politiske møter for øvrig. Det legges til grunn at 

representantene fører løpende dialog med eget respektive parti.  

3. Formålet med evalueringen skal være å avklare hensiktsmessigheten med dagens 

ordningen, men også vurdere alternative løsninger som kan bidrar til at folkevalgte organ 

settes i sterkere posisjon til å oppnå reell politisk styring av utviklingen i Ringerike kommune.  
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4. Evalueringen skal bestå av innledning, vurdering og et sammendrag/konklusjon. På grunn 

av budsjettavklaring og handlingsprogram skal evaluering og forslag til vedtak legges fram 

for kommunestyret i møte 2.11.2017  

 

Beskrivelse av saken 

 

Utvalget som har vurdert ordningen fremmet forslag til vedtak i skriv av 22. januar 2018. 

Rådmannen er anmodet om å saksutrede forslaget. Rådmannen finner grunn til innledningsvis å 

presisere at kommunestyret selv velger hvordan de ønsker å organisere seg politisk. 

Rådmannen begrenser seg derfor til å redegjøre for juridisk og økonomiske konsekvenser 

relatert til forslaget. 

 

Juridiske forhold  

 

1. Godtgjøringsreglementet 

Når det gjelder varaordfører så kan tjenesten fastsettes/avtales med ordfører jfr. pkt. 3.2.1. 

Dersom ordningen med varaordfører i 50% vedtas som en varig ordning er det hensiktsmessig 

å endre pkt. 3.2.1 i godtgjøringsreglementet med frikjøp fra 20% til 50%.  

 

I dag er utvalgslederne frikjøpt i 4%. Dersom det vedtas at de skal frikjøpes til 10% av 

ordførers godtgjøring er det hensiktsmessig å endre pkt. 3.2.3 med frikjøp fra 4% til 10%. 

 

Gruppelederne tilstås i dag en fast prosentsats beregnet ut fra gruppens størrelse, jfr. pkt. 

3.2.5. Her må bestemmelsen endres til frikjøp i 10% uavhengig av gruppens størrelse. Videre 

må det inntas at gruppeleder for største parti i posisjonen og samlet for opposisjonen gis 

mulighet for ytterligere frikjøp tilsvarende 10 %. 

 

Vedtaksordlyd 

Etter kommuneadvokatens mening bør det være tilstrekkelig at man i selve vedtaket skriver at: 

 

Godtgjøringsreglementet endres i tråd med kommunestyrets vedtak. 

 

2. Delegeringsreglementet 

Utvalget foreslår at det skal avholdes 2 formannskapsmøter i måneden. Det heter: 

 

«Formannskap 2» avholdes med fokus områder som planarbeid, økonomi og 

samfunnsutvikling. Dette vil være en nyttig fellesarena og god møteplass mellom politikk, 

administrasjon og innbyggere. «Workshops», befaringer, eksterne besøk, informasjon fra 

næringsliv, organisasjoner og innbyggere kan være aktuelle denne dag. Dette avholdes som 

dagsmøte fra kl 09:00 til 16:30  

 

Formannskapet har i dag delegert myndighet til å utarbeide kommuneplan m/arealdel og står 

for utarbeidelse av kommunedelplaner, jfr. delegeringsreglementet pkt. 2.1 nr. 6. 

 

Utvalgets forslag tydeliggjør formannskapets myndighet som overordnet planmyndighet. 

Det anbefales derfor at delegeringsreglementets pkt. 2.1 nr. 6 endres i tråd med dette slik at det 

tydeliggjøres at Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) er kommunens utvalg for 

plansaker, mens formannskapet er kommunens overordnede planmyndighet.  
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Vedtaksordlyd 

 

Det anbefales at det inntas følgende ordlyd i vedtaket: 

 

Delegeringsreglementets pkt. 2.1 nr. 6 skal lyde: 

 

Formannskapet er delegert myndighet til å: 

6 være kommunens overordnede planmyndighet. 

 

Økonomiske forhold 

  

Beregningen forutsetter at det ytes møtegodtgjørelse i tillegg til frikjøp. 

Videre er beregningen av frikjøp gjort uten å hensynta hvem som innehar de ulike posisjonene. 

    

 
 

Alternative løsninger 

 

Ordningen med varaordfører på heltid avvikles.  

For øvrig gjøres det ingen endringer relatert til dagens politisk organisering. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er opp til kommunestyret hvordan de ønsker den politiske organiseringen av Ringerike 

kommune. Dette er noe rådmannen hverken kan, eller vil mene noe om.  

 

Vedlegg 

Revidert utkast til forslag av 22. jnauar 2018 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.02.2018 
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 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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Arkivsaksnr.: 18/754-1   Arkiv: 270  

 

Håndtering av erstatningssaker i Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/18 Formannskapet 20.03.2018 

33/18 Kommunestyret 05.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

 Innledning 

Rådmannen fikk 21. november 2017 en bestilling fra ordføreren vedrørende kommunens 

håndtering av erstatningssaker med påstander om blant annet anført tapt skolegang. Ordføreren 

ønsket blant annet en orientering om hovedtrekkene ved kommunens håndtering av slike saker, 

herunder de vurderinger som på faglig, prinsipielt eller kurant grunnlag er/blir gjort. 

 

I det følgende vil rådmannen ved kommuneadvokatkontoret gi en kort redegjørelse for 

gjeldende rutiner for administrasjonens håndtering av erstatningssaker samt beskrive råd for 

videre håndtering av slike saker.  

 

1. Gjeldende rutiner for håndtering av erstatningskrav 
Kommuneadvokatkontoret har i dag fem erstatningssaker til behandling. Disse sakene har 

kommet til kommunen på ulike måter. En sak kan for eksempel oppstå ved at krav fremmes 

ovenfor ordfører direkte eller at kravet fremmes for kommuneadvokatkontoret. Etter at 

administrasjonen har fått saken, har sakene i hovedsak vært håndtert av 

kommuneadvokatkontoret.  

 

I noen av sakene har det vært avholdt møter med administrasjonen slik at vedkommende det 

gjelder har fått mulighet til å fremme sitt syn muntlig. Dette har kun vært orienteringsmøter og 

beslutninger har ikke blitt truffet i slike møter.  

 

Erfaringen er at flere tar kontakt med kommunen for å få muligheten til å legge frem sin sak 

(gjerne muntlig) i den tro at dette i seg selv er tilstrekkelig for å få en eller annen økonomisk 

kompensasjon fra kommunen. Kommuneadvokatkontoret er tydelig på at for at kommunen 

skal kunne vurdere et økonomisk krav eller liknende, må det fremmes et formelt krav mot 

kommunen – gjerne via en advokat. Det er først når det er fremmet et formelt krav mot 

kommunen at eventuelle erstatningskrav kan gis en grundig vurdering. Dette er også viktig ut 

fra likebehandlingsprinsippet.  
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Etter at kommunen mottar et formelt krav, sendes saken over til vårt forsikringsselskap for 

vurdering. Enten svares saken ut av forsikringsselskapet direkte eller så bes 

kommuneadvokatkontoret om å håndtere saken på vegne av forsikringsselskapet. Det er viktig 

å bemerke at kommunen ikke kan gå inn i en forliksdiskusjon uten at dette er avklart med 

forsikringsselskapet. Dette for å ikke miste retten til forsikringsdekning.  

 

2. Råd for videre håndtering av erstatningssaker 
Kommunens politikere har en viktig ombudsrolle for kommunens befolkning. For å 

opprettholde tilliten til denne ombudsrollen, anbefales det at kommunens politikere ikke går i 

dialog med innbyggere i enkeltsaker. Dersom politikerne mottar enkeltsaker/henvendelser 

direkte, bør disse henvises til rådmannen for videre oppfølgning. På grunn av behovet for å 

sikre en tydelig ombudsrolle, samt likebehandlingsprinsippet, bør ikke politikerne gå i dialog 

med innbyggere om enkeltsaker. Dette betyr selvfølgelig ikke at kommunens folkevalgte ikke 

kan følge opp en sak ovenfor rådmannen. En oppfølging av et sakskompleks ovenfor 

rådmannen er en naturlig del av ombudsrollen. 

 

Ordinære erstatningskrav omfattes av kommunens forsikringsordning. En forutsetning for 

forsikringsdekning, er som tidligere nevnt, at kommunen ikke går i noen realitetsdrøftelser eller 

forliksforhandlinger med den som fremmer kravet. En slik dialog er det forsikringsselskapet 

som skal håndtere.  

 

Oppreisningskrav (erstatningskrav for tort og svie) faller utenfor kommunens 

forsikringsdekning. Slike krav håndteres av kommuneadvokatkontoret. For ordens skyld gjør 

vi oppmerksom på at det skal svært mye til for å nå frem med et slik krav. En forutsetning vil 

være at kommunen har opptrådt grovt uaktsomt.  

 

Å følge opp visse sakstyper på generelt grunnlag, er en viktig oppgave for kommunens 

politikerne. Dette er et viktig element i ombudsrollen som tilligger de folkevalgte. En generell 

håndtering av en sakstype kan for eksempel være at kommunens politikere finner at en 

sakstype kan løses ved at det opprettes en billighetserstatning som kan gis for en bestemt sum 

på visse vilkår. Dette kan for eksempel være en billighetserstatning for innbyggere som 

fremmer krav på bakgrunn av at kommunens dokumenter vedrørende vedkommende er 

kommet på avveie. Et sekretariat kan eventuelt håndtere slike søknader for den perioden 

erstatningsordningen skal gjelde for. En billighetserstatningsordning er også i samsvar med 

likebehandlingsprinsippet.    

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Lena Fagervold 
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Arkivsaksnr.: 18/689-1   Arkiv: H10 &13  

 

Vestre Viken Utviklingsplan 2035, - høring  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.03.2018 

38/18 Formannskapet 20.03.2018 

34/18 Kommunestyret 05.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Vestre Viken Utviklingsplan 2035 tas til orientering. 

2. Ringerike kommune oppfatter forslaget til «Utviklingsplan for Vestre Viken HF» som 

en god og framtidsrettet plan for gjennomføring av det samfunnsoppdraget 

helseforetaket har fått, og helt i tråd med de ønsker og forventninger Ringerike 

kommune har til spesialisthelsetjenestene. 

Vestre Viken HF sitt ønske og mål om å ligge i front med digital samhandling med 

pasient, fastlege, kommune og andre helseaktører, og utvide bruken av digitale verktøy 

for gode samhandlingstjenester mellom spesialist og fastleger og kommunal 

helsetjeneste, vil stille korresponderende krav til kommunene og bidra til en felles 

utvikling på disse områdene. 

Likeens vil Vestre Viken Hf sitt ønske om kompetanse- og kunnskapsdeling samt 

samarbeid med kommuner, utdanningsinstitusjoner og andre helse- og 

næringslivsaktører gi en økt utnyttelse av forskningsdata, og høyere forsknings- og 

innovasjonsaktivitet til felles nytte. 

 «Pakkeforløp for kreft», som er et nasjonalt satsingsområde burde vært noe mer 

omtalt, likeens pasienter med store sammensatte behov som trenger felles og samtidige 

tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Oppdragsdokumentet 

fra Helse Sør-Øst RHF er tydelig på at helseforetakenes utviklingsplaner skal se på 

løsninger for helsetjenester som er i grenseflaten mellom flere nivåer. Det fremheves at 

dette kan handle om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med 

kommunene. Utviklingsplanen trekker frem nødvendigheten av å finne nye løsninger for 

helsetjenester i grenseflaten mellom flere nivåer. Det beskrives at dette kan handle om 

nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med kommuner. 

Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling beskrives en 

satsning på etablering av FACT-team. Det kunne vært en fordel om planen utdypet mer 

hvilke løsninger/strategiske grep som skal imøtekomme pasienter med behov for felles 

og samtidige tjenester også innenfor somatikken. Det er mulig dette er planlagt håndtert 

under de framtidige handlingsplaner. 
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Innledning / bakgrunn 

Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP), St.meld. 11 (2015-16) stiller krav om at alle 

helseforetak skal utarbeide utviklingsplaner. Utviklingsplanen skal beskrive hvordan 

helseforetaket skal utvikle sin virksomhet for å møte fremtidige behov for helsetjenester. Målet 

er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og moderne 

bygg og utstyr. 

Vestre Vikens Utviklingsplan 2035 er utarbeidet basert på den nasjonale veilederen for 

utviklingsplanarbeidet, samt Helse Sør-Øst RHFs regionale føringer for hva som skal inngå i 

planarbeidet. Vestre Viken HF har nå sendt planen ut på høring. 

Beskrivelse av saken 

Den nasjonale veilederen for utviklingsplanarbeidet definerer og setter fokus på 

omfang/disposisjon, samhandling, oppgavedeling og sykehus som virker sammen i nettverk, 

samt samarbeidet med kommunne. I tillegg har Helse Sør-Øst gitt i oppdrag å omtale 

områdene psykisk helsevern, rusbehandling, habilitering, rehabilitering, hjerneslag, 

kreftbehandling og prehospitale tjenester spesifikt og noe mer detaljert enn det man normalt 

finner i en utviklingsplan med langsiktig tidshorisont. 

Arbeidet har vært gjennomført som en åpen og involverende prosess med:  

 tre referansegrupper med hhv. kommuner, brukerutvalg 

 tillitsvalgte/vernetjeneste 

 fagspesifikke arbeidsgrupper 

 fagspesifikke temadager/seminar 

 fag- og medvirkningsressurser fra klinikk og stab 

 

Rådmannens vurdering 

Vestre Vikens Utviklingsplan 2035 dekker alle tema som er beskrevet i den nasjonale 

veilederen, og er delt inn i sju kapittler: 

Kap. 1. Bakgrunn og historikk 

Dette kapittelet slår fast at sykehusstrukturen forblir som nå med fire somatiske sykehus og 

samling av psykisk helsevern og rusbehandling på sykehusnivå ved nytt sykehus i Drammen. 

Likeens vil beskrevet oppgavedeling og dimensjoneringen fra konseptfasen for nytt sykehus i 

Drammen ligge fast. 

Kap. 2. Dagens virksomhet 

Kapittelet beskriver fire godt etablerte, driftseffektive somatiske sykehus med tydelig 

fordeling av funksjoner og ansvar. Psykisk helsevern og rusbehandling på sykehusnivå vil være 

samlet på ett sted fra 1. mars 2018. 

Det er fem DPSi fordelt innen helseområdet, samt Hallingdal sjukestugu med 

spesialisthelsetjeneste for somatikk og psykisk helsevern som samhandler med interkommunal 

helsetjeneste. 

                                                
i DistriktsPsykiatriske Senter 
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De prehospitale tjenester er etablert med 15 ambulansestasjoner som dekker helseområdet 

(med unntak av Asker og Bærum) og det er etablert samhandlingsstruktur og avtaleverk med 

alle kommunene i helseområdet. 

Kap. 3. Utviklingstrekk og framskriving 

Grunnlag for kapasitetsberegninger for alle fire sykehus i VV HF viser at kun relativt små 

kapasitetsendringer er nødvendig for å løse aktivitetsbehovet fram mot 2030, både for Vestre 

Viken totalt sett og for det enkelte sykehus. Rådmannen ser at en befolkningsøkning i 

Ringerike sykehus nedslagsområdet er beregnet til ca 13% over 19 år, og vil bemerke at dette 

synes svært lavt i forhold til de prognoser man kan utlede av bygging av ny vei og jernbane. 

Dimensjonering av nytt sykehus i Drammen er basert på demografisk framskriving, basert på 

befolkningsutviklingen for de ulike aldersgruppene, vurdert mht. realvekst som er en 

konsekvens av epidemiologi, medisinsk teknologisk utvikling og pasientforventninger. Her 

innvirker også omstilling til dagbehandling og anvendelse av observasjonspost og pasienthotell, 

samt effektivisering i form av redusert liggetid samt effekt av samhandlingsreformen. 

Kap. 4. Analyse og veivalg 

Vestre Viken ønsker å utvikle spesialisthelsetjenestene til befolkningens beste. Det er et 

overordnet mål å skape tjenesten nær der pasienten bor når det er mulig. Vestre Viken skal 

være sykehuset nær pasientene som gir gode og trygge helsetjenester der folk bor. 

Medvirkning fra brukere, utvikling av sykehus i nettverk og god samhandling med kommunene 

skal bidra til en tjeneste med høyt faglig nivå, god kvalitet og pasientsikkerhet. 

Dette innebærer at: 

 Helhetlige pasientforløp skal skapes gjennom involvering av pasientene og god 

samhandling og oppgaveløsning på tvers avtjenestenivåene 

 Pasientenes evne til å fremme egen helse og mestre hverdagen skal 

styrkes 

 Moderne teknologi som gir bedre pasientservice, økt pasientinvolvering og bedre 

kvalitet og tilgjengelighet skal tas i bruk 

 Sykehusene skal utvikles i nettverk som legger til rette for klinisksamarbeid, sikrer god 

ressursutnyttelse og at befolkningen i hele helseområdet får robuste og likeverdige 

helsetjenester 

 Aktivt samfunnsansvar skal utøves ved å arbeide målrettet for å ivareta miljø og klima, 

menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon 

 

Kap. 5. Mål 

Planen definere følgende målområder som i årene framover vil brytes ned til delmål og 

omsettes til konkrete operasjonelle handlingsplaner: 

 Styrke pasienten 

 Skape trygge og helhetlige behandlingsforløp 

 Styrke samhandling og nettverk 

 Forbedre pasientbehandling gjennom forskning, innovasjon og ny teknologi 

 Sikre personell med rett kompetanse 

 Sikre bærekraftig økonomi 

Kap. 6. Pasientbehandling 

Planen beskriver her at Vestre Viken kontinuerlig skal følge med og utvikle seg i takt med 

faglig og teknologisk utvikling og utnytte den samlede kapasiteten i helseforetaket. De store 
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fagområdene skal tilbud ved alle de fire sykehusene, men enkelte funksjoner lagt til ett eller to 

av sykehusene. 

Pasientene skal i stor grad få tilbud om behandling nær der de bor, samtidig som samling av 

spesialfunksjoner sikrer kompetanse og tilstrekkelig pasientgrunnlag. Føringer fra Helse Sør-

Øst RHF omfatter fagområder med betydelige grenseflater mot kommunehelsetjenesten og 

med særlig potensiale for oppgavedeling og kompetanseutveksling 

Kap. 7. Eiendomsstrategi 

Kapittelet definerer følgende overordnede føringer: 

 Alle bygg og bruksarealer skal utnyttes optimalt 

 Internhusleie skal bidra til effektiv arealbruk 

Innen somatikken skal nytt sykehus i Drammen skal stå ferdig i 2024/2025 og øvrige sykehus 

inkl. tilbudet i Hallingdal skal oppgraderes og vedlikeholdes iht. eiers krav. Innen psykisk 

helsevern og rusbehandling ønsker Vestre Viken å samle område-funksjoner på færrest mulige 

og funksjonelle lokasjoner, og at DPSene er samlokalisert med somatisk virksomhet der det er 

mulig. Antall ambulansestasjoner skal opprettholdes og videreutvikles for å tilfredsstille 

gjeldene krav, nye driftsformer og behov i befolkningen. En ny løsning må etableres for AMK 

sentral. 

Rådmannen oppfatter forslaget til utviklingsplan for Vestre Viken HF som en god og 

framtidsrettet plan for gjenomføring av det samfunnsoppdraget helseforetaket har fått, og helt i 

tråd med de ønsker og forventninger Ringerike kommune har til spesialisthelsetjenestene. 

Foretakets ønske og mål om å ligge i front med digital samhandling med pasient, fastlege, 

kommune og andre helseaktører og utvide bruken av digitale verktøy for gode 

samhandlingstjenester mellom spesialist og fastleger og kommunal helsetjeneste vil stille 

korresponderende krav til kommunen og bidra til en felles utvikling på disse områdene. 

Likeens vil foretakets ønske om kompetanse- og kunnskapsdeling samt samarbeid med 

kommuner, utdanningsinstitusjoner, og andre helse- og næringslivsaktører gi en økt utnyttelse 

av forskningsdata, og høyere forsknings- og innovasjonsaktivitet til felles nytte. 

Rådmannen skulle ønske at «Pakkeforløp for kreft», som er et nasjonalt satsingsområde hadde 

vært noe mer omtalt, likeens pasienter med store sammensatte behov som trenger felles og 

samtidige tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Oppdragsdokument 

fra Helse Sør-Øst RHF er tydelig på at helseforetakenes utviklingsplaner skal se på løsninger 

for helsetjenester som er i grenseflaten mellom flere nivåer. Det fremheves at dette kan handle 

om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med kommunene. 

Utviklingsplanen trekker frem nødvendigheten av å finne nye løsninger for helsetjenester i 

grenseflaten mellom flere nivåer. Det beskrives at dette kan handle om nye arbeidsformer og 

utvikling av tjenester i samhandling med kommuner. Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling beskrives en satsning på etablering av FACT-team. Det kunne med 

fordel vært mer utdypet hvilke løsninger/strategiske grep som skal imøtegå pasienter med 

behov for felles og samtidige tjenester også innenfor somatikken. Det er mulig dette er planlagt 

håndtert under de framtidige handlingsplaner. 
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Vedlegg 

 

 Vestre Viken HF, - Utviklingsplan 2035. Høringsdokument. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 18/705-1   Arkiv: U71 &38  

 

Husbankens kommuneprogram 2018 - 2020 Handlingsplan og årlig 

aktivitetsplan 2018 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.03.2018 

11/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.03.2018 

3/18 Integreringsrådet 12.03.2018 

37/18 Formannskapet 20.03.2018 

35/18 Kommunestyret 05.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og forslag til årlig aktivitetsplan 

2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike kommune 2018-2020. 

 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har siden høsten 2014 vært i tett dialog med Husbanken, og har deltatt i 

BASIS (Husbankens boligsosiale utviklingsprogram), i den siste perioden. Kommunen 

utarbeidet Boligsosial handlingsplan 2014 – 2022, som ble vedtatt av kommunestyret høsten 

2014.  

Fem hovedstrategier ga den gang retning for kommunens boligsosiale arbeid:  

1. Øke gjennomstrømningen i kommunalt disponerte utleieboliger  

2. Husleie på kommunalt disponerte utleieboliger settes til gjengs leie  

3. Fra «Leie til Eie»  

4. Oppfølging i bolig  

5. Samarbeid med frivillig  

 

En analyse ble gjennomført i 2015, der det kom frem at kommunen på dette tidspunktet hadde 

en fragmentert, lite koordinert og til dels manglende ledelse av det boligsosialt arbeidet. Det 

ble beskrevet manglende strategisk forankring og ikke tilstrekkelig med ressurser. Til tross for 

dette, ble det beskrevet godt arbeid knyttet til bruken av de boligsosiale virkemidlene.  
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Oppfølgingen i bolig ble beskrevet som å fungere bra, men taushetsplikten kunne skape 

vanskeligheter for deling av informasjon mellom tjenesteyterne. Kapasiteten i 

miljøarbeidertjenesten ble beskrevet som for liten. Oppfølging i bolig ble ifølge analysen 

iverksatt for sent i leieforholdet. Analysen pekte også på at det var lite samarbeid med frivillig 

sektor. 

 

Beskrivelse av saken 
Ringerike kommune inngikk avtale med Husbanken i 2016 om å delta i Husbankens by- og 

tettstedsprogram (2016-2020). Handlingsplan for kommunens deltakelse i Husbankens 

kommuneprogram (2018-2020) er ment å erstatte Boligsosial handlingsplan (2014-2022). 

 

Rådmannens vurdering 

Ut i fra analysen og de krav kommunen må håndtere i forhold til deltagelse i Husbankens 

kommuneprogram, ble det nødvendig å organisere tjenesten annerledes.  

Boligtjenesten ble opprettet i 2017. Enheten skal bistå personer som av ulike årsaker ikke har 

et trygt og stabilt boforhold, med framskaffelse av og etablering i bolig. Boligtjenesten skal 

sørge for en innbyggerorientert, helhetlig og koordinert tilnærming til boligsosiale utfordringer 

i kommunen. Dette skal blant annet skje gjennom:  

 kunnskap om innbyggernes behov og ressurser  

 tett samarbeid med øvrige enheter  

 god utnyttelse og forvaltning av den kommunalt disponerte boligmassen  

 riktig bistand ved etablering i bolig  

 god kunnskap om og bruk av Husbankens økonomiske virkemidler  

 

Boligtjenesten skal være pådriver for boligsosial kompetanseheving i kommunen og har det 

samlede strategiske og operasjonelle ansvaret for:  

 Husbankens personrettede virkemidler  

 forvaltning og utvikling av kommunalt disponerte utleieboliger  

 tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger  

 kartlegging og vurdering av behov for vedtak til oppfølging av miljøarbeidere. Dette for 

å skape gode boforhold i den enkeltes hjem bosetting av flyktninger i deres første hjem 

i kommunen  

 

Vaktmester ansatt i Boligtjenesten skal bistå beboere i de kommunalt disponerte utleieboligene 

som ikke selv mestrer å ivareta sine forpliktelser som leietakere.  

Fra og med 1.mars 2018 vil det skje en mindre justering av organiseringen i Boligtjenesten som 

da vil bli en avdeling i den nye Forvaltningsenheten sammen med avdeling for tildeling av 

helse- og omsorgstjenester.  



  Sak 35/18 

 

 Side 83 av 83   

 

 

Med utgangspunkt i den inngåtte programavtalen foreslåes at følgende hovedmål spesifiseres 

frem til 2020: 

1. Alle skal ha et trygt sted å bo 

2. Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet 

3. Den offentlige innstatsen skal være helhetlig og effektiv 

Disse hovedmålene er fulgt opp av detaljerte innsatsområder og delmål innenfor hvert 

hovedmål (se vedlegg: Handlingsplan 2018-2020) samt en operasjonalisering i form av en 

aktivitetsplan for 2018 (se vedlegg: Årlig aktivitetsplan for arbeidet i kommuneprogrammet). 

Denne aktivitetsplanen vil revideres hvert år i perioden. 

Rådmannen anbefaler at Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og 

Forslag til årlig aktivitetsplan 2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike 

kommune 2018-2020. 

 

Vedlegg 

 Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 

 Forslag til årlig aktivitetsplan 2018 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.02.2018 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/916-3  Arkiv: 200  

 

Sak: 27/18 

 

Saksprotokoll - Årsrapport 2017 Finansområdet  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Årsrapport 2017 for finansområdet tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.03.2018: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/916-2   Arkiv: 200  

 

 

Årsrapport 2017 Finansområdet  
 

Forslag til vedtak: 

 

Årsrapport 2017 for finansområdet tas til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunens lånegjeld har økt som budsjettert i løpet av året og finansutgiftene utgjør en  

større andel av driftsbudsjettet. Lånegjelden har økt med 355,8 millioner kroner i løpet av 2017 

og vil fortsette å øke de kommende årene. Disposisjonsfondet er lavere enn 10 prosent av 

brutto driftsinntekter.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Årsrapporten for finansområdet skal utgjøre en separat rapport, adskilt fra den ordinære 

årsrapporten. 

 

 

Beskrivelse av saken 

I tabellen nedenfor vises kommunens resultater de siste 4 årene for sentrale finansielle 

nøkkeltall i kommunal sektor: 

 

Finansielle nøkkeltall Benchmark

Resultat 

2017

Resultat 

2016

Resultat 

2015

Resultat 

2014

Netto driftsresultat i % av 

brutto driftsinntekter > 1,75 % 2,9 % 4,5 % 4,5 % 1,6 %

Disposisjonsfond i % av 

brutto driftsinntekter > 10 % 5,8 % 3,6 % 1,5 % 0,0 %

Netto lånegjeld i % av brutto 

driftsinntekter < 70 % 68,7 % 55,5 % 48,4 % 42,5 %

Disposisjonsfond i % av 

premieavvik >= 100 % 86,8 % 51,2 % 20,4 % 0,2 %  



- 

 

Kommunen har ikke fastsatt egne mål for disse nøkkeltallene, og det er derfor brukt 

benchmark som måleverdier. Det er brukt de samme verdiene som er brukt i Framsikt 

(kommunens nye system for budsjett og virksomhetsstyring) for de tre første nøkkeltallene i 

tabellen. Verdien på det siste nøkkeltallet er fastsatt basert på en faglig vurdering og på 

målfastsettingen til andre kommuner.  

 

Som tabellen viser, er netto driftsresultat i 2017 høyere enn måleverdien på 1,75 prosent. 

Resultatet viser en nedgang i forhold til 2016 og 2015. Disposisjonsfondet har hatt en positiv 

utvikling, men oppbyggingen av fondet har gått saktere enn budsjettert. Netto lånegjeld 

nærmer seg 70 prosent av brutto driftsinntekter, og investeringsplanene fremover har vist at 

lånegjelden vil passere 100 prosent av brutto driftsinntekter. 

 

Årsregnskap 2017 viser at netto finansutgifter har steget til et høyere nivå enn de foregående 

årene. Økningen er på 20 millioner kroner fra 2016 til 2017.  

 

Faktiske netto finansutgifter i 2017 ble 9,2 millioner kroner lavere enn regulert budsjett. 

Årsaken til det positive budsjettavviket kan tilskrives finansinntektene.  

 

Netto finansutgifter utgjør i 2017 om lag 3,2 prosent av kommunens brutto driftsinntekter, en 

økning på 0,8 prosentpoeng fra 2016. Hvis netto finansutgifter hadde havnet på budsjettert 

nivå, ville utgiftene utgjort 3,6 prosent av brutto driftsinntekter. 

 

En stresstest skal vise risikoen for tap i en portefølje ved markedsendringer. Den totale 

finansielle risikoen for aktiva og passiva samlet, viser en mulig negativ effekt på kommunens 

driftsregnskap på 20,7 millioner kroner i løpet av et år, med de forutsetninger som er lagt til 

grunn. I løpet av året er tapsrisikoen økt med 2,9 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak økt 

total lånegjeld. 

 

Saldo på konsernkonto ved utgangen av 2017 er 491 millioner kroner. Mer enn halvparten av 

saldoen er ubrukte lånemidler og bundne fondsmidler.  

 

Faktisk likviditetsutvikling ble bedre enn forventet i finansrapporteringen per 2. tertial. Faktisk 

saldo på konsernkonto ved utgangen av året er 491 millioner kroner mot prognosen på 255 

millioner kroner, et avvik på 236 millioner kroner. Nedenfor er en tabellarisk oppsummering av 

årsakene til dette avviket, inkludert eventuelle konsekvenser for likviditeten i 2018.  

 
Forklaring Avvik i mill kr Konsekvens 2018

Mindre bruk av lån 80                     utbetales til investeringer og startlån

Økt kortsiktig gjeld 68                     forfaller til betaling i 2018

Reduserte fordringer 6                       

Økte driftsinntekter 30                     

Reduserte driftsutgifter (pensjonspremie) 10                     

Netto mottatte ex.ord. avdrag startlån 20                     utbetales til Husbanken i 2018

Økning bundne driftsfond 10                     kan  få negativ likv.effekt 2018

Salgsinntekt Brutorget 11                     kan  brukes til egenfinansiering inv.

Likviditetsutvikling faktisk - prognose 235                   (avviket mellom 491 og 255 mill kr)  
 

Mye av denne ekstra likviditeten ved årsslutt vil altså forfalle til betaling i det 2018, spesielt 

bruk av lån til investeringer og nedbetaling av kortsiktig gjeld. 



- 

 

Fossefondet har 31.12.2017 en markedsverdi på 140.633.828 kr og er ved utgangen av 2017 

investert med 24 % i pengemarkedsfond, 35 % i obligasjonsfond og 41 % i aksjefond (32 % i 

internasjonale aksjer og 9 % i norske aksjer). Avkastningen ble på 11.495.434 kr som tilsvarer 

8,9 %. 

 

2017 ble et meget godt år for aksjer, eiendom og høyrenteobligasjoner. Den globale veksten 

ble sterkere i 2017 enn hva som var ventet ved inngangen til året. På tross av dette holdt både 

rentene og inflasjonen seg lav. Lønnskostnadene steg kun moderat. Inntjeningen i bedriftene 

viste en fin vekst i de fleste markeder. Oljeprisene fortsatte å styrke seg i 2017. På denne 

bakgrunnen hadde aksjemarkedene både i Norge og internasjonalt et svært godt år i fjor. 

 

I forbindelse med forvaltning av Fossefondet blir det foretatt stresstest for å gi en pekepinn på 

risikoen for tap i løpet av et år. Dersom renten stiger med 2 % fra dagens lave nivåer, det 

norske aksjemarkedet faller med 30 %, det internasjonale aksjemarkedet faller med 20 % og 

den norske kronen styrker seg med 10 % mot andre valutaer, vil vi få et tap i fondet på ca 16 

mill. kroner hvis alt slår til samtidig. 

 

Opprinnelig låneramme for 2017 var på inntil 543 millioner kroner, hvorav 299 millioner 

kroner til rentable investeringer. Lånerammen ble nedjustert gjennom året som følge av 

endringer i investeringsprognoser. Årets låneopptak ble 149 millioner kroner lavere enn 

opprinnelig vedtatt låneramme. 

 

Kommunen innvilget søknader til videre utlån i startlånsordningen for 65,3 millioner kroner, 

15,3 millioner kroner mer enn årets låneopptak på 50 millioner kroner i Husbanken. 

 

Ubrukte lånemidler til investeringer og startlån er ved utgangen av året samlet på totalt 161,3 

millioner kroner.  

 

Beregnet minimumsavdrag for 2017, i tråd med Kommunelovens § 50 nr. 7, ble 70,9 millioner 

kroner. Driftsregnskapet viser bokførte avdrag på 74,1 millioner kroner. Det betyr at 

kommunen betalte 3,2 millioner kroner mer enn beregnet minimumsavdrag. 

 

Totale avdrag i henhold til ordinære nedbetalingsplaner er 90,9 millioner kroner i 2017, hvilket 

innebærer at kommunen betalte 16,8 millioner kroner mindre enn ordinære nedbetalinger. 

Kommunen inngikk i 2017 en ny låneavtale om avdragsfritt lån for å tilpasse avdragene til 

minimumsavdragsnivået og har nå to såkalte bullet-lån i sin gjeldsportefølje. Bullet-lån er 

avdragsfrie lån som forfaller i sin helhet på siste termin og som øker refinansieringsrisikoen på 

sikt. 

 

I 2017 betalte kommunen ekstraordinære avdrag på startlån på 5,1 millioner kroner. 

Kommunen betalte ingen ekstraordinære avdrag på investeringsgjelden.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Driftsresultatet i 2017 muliggjør økte avsetninger til fond (både disposisjonsfond og 

investeringsfond), som er nødvendig for å kunne delfinansiere nye investeringer med egne 

midler og ha en buffer opp mot uforutsette hendelser, både inntektssvikt og økte kostnader.  

 



- 

 

Vedlegg 

Årsrapport 2017 Finansområdet 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ringerike kommune

Årsrapport 201 7
Fi n an som rådet



2

Innholdsfortegnelse
Innledning ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 2

Overordnet finansiell strategi og stilling ................................ ................................ ................................ . 2

Utviklingen i netto finansutgifter ................................ ................................ ................................ ............ 3

Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld ................................ ............... 4

Likviditet ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 5

Likviditetsutvikling ................................ ................................ ................................ ............................... 6

Forvaltn ingen av langsiktige finansielle aktiva ................................ ................................ ........................ 7

Forvaltningen av finansielle passiva ................................ ................................ ................................ ...... 10

Låneopptak og bruk av lån ................................ ................................ ................................ ................ 10

Avdrag ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 11

Fastrenteandel, rentebindingstid og refinansieringsrisiko ................................ ............................... 11

Innledning
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. Det skal
rapporteres hvert tertial i samsvar med finansreglementet for Ringerike
kommune og r utiner for finansforvaltningen . Å rsrapporten for finansområdet skal
utgjøre en separat rapport, adskilt fra den ordinære årsrapporten.

Overordnet finansiell strategi og stilling
Kommunens lånegjeld har økt som budsjettert i løpet av året og finansutgiftene
utgjør en stadig større andel av drifts budsj ettet , og er for 2017 5% . L ånegjelden
vil f ortsette å øke de kommende årene. D isposisjonsfondet er lavere enn 10
prosent av brutto driftsinntekter.

I tabellen nedenfor vises kommunens resultater de siste 4 årene for sentrale
finansielle nøkkeltall i kommunal sektor :

Kommunen har ikke fastsatt egne mål for disse nøkkeltallene. I denne rapporten
er det derfor brukt benchmark som måleverdier . Det er brukt de samme
verdiene som er brukt i Framsikt (kommunens nye system for budsjett og
virksomhetsstyring ) for de tre første nøkkeltallene i tabellen. Verdien på det siste
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nøkkeltallet er fast satt basert på en faglig vurdering og på målfastsettingen til
andre kommune r .

Som tabellen viser, er netto driftsresultat i 2017 høyere enn måleverdien på 1,75
prosent. Resultatet viser en nedgang i forhold til 2016 og 2015 .
D isposisjonsfondet har hatt en positiv utvikling , men opp byggingen av fondet har
gått sakte re enn budsjettert . N etto lånegjeld nærmer seg 70 prosent av brutto
driftsinntekter , og investeringsplanene fremover har vist at lånegjelden vil
passere 100 prosent av brutto driftsinntekter .

Utviklingen i netto finansutgifter
Målsettingen for avkastningen av finansielle aktiva og kommunens finansutgifter
fastsettes av kommunestyret gjennom den årlige budsjettbe handlingen. Samlet
danner dette nivået på netto finansutgifter.

Finansinntektene består av renteinntekter på bankinnskudd, utbytte fra
selskaper, avkastning fra Fossefondet og mottatte renter på utlån.
Finansutgiftene består av renteutgifter og avdrag på investeringsgjeld,
renteutgifter på startlån og provisjoner/honorarer.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto finansutgifter i perioden 201 4 - 201 7 :

(Inntekter har negativt fortegn, utgifter har positivt fortegn)

Årsregnskap 2017 viser at netto finansutgifter har steget til et høyere nivå enn
de foregående årene. Økningen er på 20 millioner kroner fra 2016 til 2017.

Faktiske netto finansutgifter i 201 7 ble 9 , 2 mill ioner kroner lavere enn regulert
budsjett . Årsaken til det positive budsjettavviket kan tilskrives finansinntektene.

Avkastningen på Fossefondet ble høyere enn regulert budsjett og prognosen per
november. R enteinntekter på konse rnkontoen ble også høyere enn regulert
budsjett, men ikke så mye høyere enn siste prognose . Mot tatte avdrag og renter
på utlån til Ringerike kirkelige fellesråd var ikke budsjettert , men er inntektsført
på finansområdet .

Gjennomsnittlig vektet flytende rente på investeringsgjelden i Kommunalbanken
har vært 1 , 65 prosent som ble lavere enn bu d sjettert rente på 1,9 prosent.

I årene 2014 - 2017 har finansinntektene beveget seg fra et høye re nivå i 2014 til
lavere nivåer i 2015 og 2016, for så å øke igjen i 2017. Rente utgiftene har vært
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på omtrent samme nivå i årene 2014 - 2016, men har økt i 2017 s amtidig som
rentenivået har sunket . Låneavdragene har økt i alle årene .

I henhold til rutine for finansforvaltning skal årsrapporten også vise utviklingen
gjennom året. Renteutgiftene er lavest i 1. tertial og høyest i siste tertial.
Avdragsutgiftene er litt jevn ere fordelt gjennom året , med en litt høyere andel i
1. tertial enn tidligere . I 2. tertial er netto finansutgifter lavest på grunn av
inntektsføringen av utbytte fra Ringerikskraft.

Ne tto finansutgifter utgjør i 201 7 om lag 3 , 2 prosent av kommunens brutto
driftsinntekter , en økning på 0,8 prosent poeng fra 2016 . Dette er under nivået
på 6 prosent som holdes frem som en hoved regel for maksimale netto
finansutgifter . H vis netto finansutgifter hadde havnet på budsjettert nivå , vill e
utgiftene utgjort 3,6 prosent av brutto driftsinntekter.

Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og
gjeld
I følge finansreglementet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis
kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en
oversikt over dette.

G jelden har økt mer enn finansielle aktiva. K ortsiktig plassering varier er gjennom
året grunnet låneopptak og størrelse og tidspunkt for dette. Plasseringen er
høyere ved utgangen av 201 7 sammenlignet med fjoråret .

Ved utgangen av 2017 er Fossefondet verdi justert med avkastningen på 11 , 5
millioner kroner , slik at verdien av fondet er på 1 40,3 millioner kroner ved
regnskapsårets slutt .

G jelden har økt med 35 5 , 8 mill ioner kroner i løpet av 201 7 . Økningen vises i 2.
og siste tertial da låneopptakene ble foretatt.

Nedenfor vises en stresstest av ko mmunens totale finansforvaltning (i millioner
kroner) . Stresstesten skal vise risikoen for tap i en portefølje ved
markedsendringer. For Ringerike kommune vil dette gjelde endringer i rentenivå
og svingninger i aksjemarkedene som de viktigste faktorene.
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Endringsparameterne er basert på en standard mal. Her legges det opp til en
stresstest med følgende forutsetninger:

R enteøkning på 2 prosent, en reduksjon av verdien på norske aksjer på 30
prosent, en reduksjon av verdien på utenlandske aksjer på 20 prosent, samtidig
som den norske krone n svekker seg 10 prosent mot andre valutaer.

Disse parameterne bygger på historiske svingninger på de ulike markedene.
Forrige gang vi så slike store utslag var under finanskrisen i 2008/2009.

Den totale finansielle risikoen for aktiva og passiva samlet, v iser en mulig
negativ effekt på driftsregnskapet på 2 0,7 millioner kroner i løpet av et år. Dette
scenarioet inntreffer dersom alt skjer samtidig innenfor samme år.

I løpet av året er tap srisikoen økt med 2,9 millioner kr oner . Det skyldes i
hovedsak økt to tal låne gjeld .

Likviditet
Ringerike kommune har til en hver tid i 201 7 hatt likviditet til å dekke sine
betalings forpliktelser ved forfall. Kommunen har hatt en trekkrettighet på 100
millioner kroner i 2017 hos kommunens hovedbankforbindelse DNB.
Trekkrettigheten har ikke vært benyttet.

Saldo på konsernkonto ved utgangen av 2017 er 491 millioner kroner og består
av følgende midler:
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Som oversikten viser, er mer e nn halvparten av de likvide midlene på
konsernkontoen ubrukte l ånemidler og bundne fond smidler .

Likviditets utvikling
Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto
gjennom 201 7 og periodisert likviditetsprognose per 2. tertial 2017 . Midlene på
konsernkontoen inkluderer også bundne fond, men ikke midler på
skattetrekkskonto.

Som grafen viser , øker likviditet en kraftig i juni og nov ember da å rets to
låneopptak til investeringer ble foretatt .

Faktisk likviditetsutvikling ble bedre enn forventet i finansrapporteringen per 2.
tertial. Faktisk saldo på konsernkonto ved utgangen av året er 49 1 millioner
kroner mot prognosen på 255 millioner kroner, et avvik på 23 6 millioner kroner.
Nedenfor er en tabellarisk oppsummering av årsakene til d ette avviket , inkludert
eventuelle konsekvenser for likviditeten i 2018 .
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Mye av denne ekstra likviditeten ved årsslutt vil altså forfalle til betaling i det nye
året, spesielt bruk av lån til investeringer og nedbetaling av kortsiktig gjeld.

Forvaltningen av l angsiktige finansielle aktiva
I henhold til finansreglementet består kommunens langsiktige finansielle aktiva
av Fossefondet. Kommunen skal ikke pådra seg finansiell risiko utover rammen
som er vedtatt i finansreglementet.

Fondet har 31.12.2017 en markedsverdi på 140.633.828 kr og er ved utgangen
a v 2017 investert med 24 % i pengemarkedsfond, 35 % i obligasjonsfond og
41 % i aksjefond (32 % i internasjonale aksjer og 9 % i norske aksjer).
Avkastningen ble på 11.495.434 kr som tilsvarer 8,9 %.

2017 ble et meget godt år for aksjer, eiendom og høyren teobligasjoner. Oslo
Børs (OSEFX) og verdensindeksen (MSCIW AC) steg begge over 17 %. Den gode
stemningen i aksjemarkedet kan blant annet tilskrives sterk inntjeningsvekst i de
børsnoterte selskapene.

Den globale veksten ble sterkere i 2017 enn hva som var ventet ved inngangen
til året. På tross av dette holdt både rentene og inflasjonen seg lav.
Lønnskostnadene steg kun moderat. Inntjeningen i bedriftene viste en fin vekst i
de fleste markeder. Oljeprisene fortsatte å styrke seg i 2017. På denne
bakgrunnen hadde aksjemarkedene både i Norge og internasjonalt et svært godt
år i fjor.

Januar startet godt med en avkastning på 0,44%. Obligasjoner, norske aksjer og
OSEFX sto for den største veksten, mens det var noe nedgang i internasjonale
aksjer og MSCIW AC. År saken til dette lå i en betydelig svekkelse av US Dollar.

I februar forbedret det seg ytterligere med 1,5% avkastning, internasjonale
aksjer og MSCIW AC var her de store vinnerne, men totalt ingen tilbakegang
noen steder i porteføljen.

Samme trend fortsa tte i mars, men vi opplevde her noe tilbakegang i norske
aksjer og OSEFX.

Dette hentet seg imidlertid inn igjen i april, da det var en generell økning i
norske aksjer og OSEFX.
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I m ai ble det foretatt noe omrokering i porteføljen, hvor man flyttet en ande l fra
aksjer til obligasjoner (antar dette er grunnet ett godt rentemarked?).
Avkastningen var 0,74% denne måneden.

Juni ble en svak måned for risikoaktiva. Oslo Børs (OSEFX) var ned - 1,4 %,
mens den brede Globale indeksen MSCIW AC endte ned - 0,6 %.

De fl este aksjemarkeder og kredittmarkeder utviklet seg positivt i juli. Oljeprisen
var opp ca 10 % og NOK styrket seg mot de fleste valutaer. Oslo børs (OSEFX)
var opp ca 4 %, mens valutaeffekten gjorde at man fikk negativ avkastning i
internasjonale investeri nger uten valutasikring.

September ble en meget sterk måned for norske aksjer. Internasjonale aksjer
hadde også en veldig god utvikling. Oljeprisen var opp nær 10 %, noe som
gjorde at energiaksjer ble den sterkeste sektoren denne måneden. Til tross for
opp gang i oljepris svekket kronen seg.

I september ble det også gjort noe endringer i porteføljen. Fordelingen totalt sett
forble undret, men man endret sammensetningen av aksjefondene i porteføljen.

Også oktober var en god måned med avkastning på 1,3% total t sett, og sterkt
frem for både norske og internasjonale aksjer. Den globale økonomiske
utviklingen styrket seg og inntjeningsutviklingen hos selskapene generelt har
vært god. Kombinert med lave renter medfører dette god stemning i
aksjemarkedet.

Også her ble det gjort noen omrokkeringer innad i fondssammensetningen.

Etter en lang sterk periode falt norske aksjer noe tilbake i november. For
internasjonale aksjer fortsatte den positive utviklingen. Porteføljens totale
avkastning denne måneden var 0,77%

I d esember ble avkastningen 0,42 %. Norske aksjer og OSEFX økte mest her.

Som det fremgår ovenfor har fondet i løpet av 2017 vært ganske stabilt i
sammensetning mellom renter og aksjer, med unntak av endringen i mai hvor
man økte andelen i renter.

I forbind else med forvaltning av Fossefondet blir det foretatt stresstest for å gi
en pekepinn på risikoen for tap i løpet av et år:
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Tabellen viser at dersom renten stiger med 2 % fra dagens lave nivåer, det
norske aksjemarkedet faller med 30 %, det internasjona le aksjemarkedet faller
med 20 % og den norske kronen styrker seg med 10 % mot andre valutaer vil vi
få et tap i fondet på ca 16 mill. kroner hvis alt slår til samtidig.

Siden august 2015 er det Industrifinans AS som leverer rådgivnings - og
rapporterings tjenester i forbindelse med forvaltningen av Fossefondet. Det
betales et årlig konsulenthonorar til Industrifinans fratrukket rabatt på
forvaltningshonorar i enkelte fond. I 2017 ble det tilbakebetalt 44.159 kroner i
konsulenthonorar. I tillegg er fakturering for 2016 kreditert med 40.000 kroner.

Industrifinans mener at følgende temaer og utviklingstrekk vil ha størst
innflytelse markedsutviklingen ved inngangen av 2018:

Det geopolitiske bildet er utfordrende med økt risiko for vesentlige
negative hendelser. Globale institusjoner svekkes, mens USA, Russland og
Kina prioriterer nasjonale interesser. EU har en krevende
beslutningsstruktur.
Den raske teknologiske utviklingen skaper sammen med globaliseringen
store endrin ger som utfordrer etablerte strukturer. Nye produkter og
tjenester blir tilgjengelig, men mange tradisjonelle virksomheter og
arbeidsplasser forsvinner og skaper store omstillingsbehov.
De globale gjeldsnivåene fortsetter å øke mer enn den underliggende
øk onomiske veksten. Dette skaper en svært sårbar situasjon dersom
rentene skulle stige fra dagens historisk lave nivåer.
Den globale veksten er nå bredt basert og forventes å være sterk også i
2018. Veksten støtter generelt opp om selskapenes omsetnings - og
inntjeningsutvikling.
Den globale veksten har bidratt til stigende oljepris og økte priser på
industrimetaller.
Et sentralt utviklingstrekk for 2018 vil være i hvilken utstrekning den
globale veksten slår ut i økt inflasjon, økte inflasjonsforventninger,
renteøkninger og lønnsvekst.
Aksjemarkedene opplevde en meget sterk inntjeningsvekst i 2017 og det
er positive forventninger til god vekst også i 2018.
Oppgangsmarkeder pleier å ende når inflasjonen stiger og sentralbankene
øker rentene vesentlig. Sentralb ankene er i en tidlig fase av potensiell
innstramming og denne utviklingen blir viktig å følge videre.
Relativ høy verdsettelse og lave renter medfører at forventet avkastning i
de fleste aktivaklasser er lavere enn hva vi har vært vant til. Relativ
verdse ttelse varierer likevel betydelig mellom regioner, sektorer og
enkeltaksjer. Dette gir mulighet for meravkastning med god aktiv
forvaltning.
Ved inngangen til 2018 ligger vi tilnærmet nøytralvektig mellom aksjer og
renter. Vi har kreditteksponering, men er undervektet durasjon i
renteporteføljene.
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Forvaltningen av finansielle p assiva
Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i k ommunens gjeldsportefølje i
201 7 :

(Startlån fra Husbanken er lån til videreformidling til kommunens innbyggere.)

Låneopptak og bruk av lån
Årets lån eopptak på 394 millioner kroner til investeringsformål ble tatt opp i juni
og november 2017 , ett lån på 240 millioner kroner til rentab le investeringer og
ett lån på 15 4 millioner kroner til ikke - rentable investeringer. Det rentable lånet
ble inngått hos Kommunalbanken til flytende rentebetingelser. Det ikke - rentable
lånet ble inngått som et fastrentelån i KLP Kommunekreditt med 7 års
bindingstid til 2,14 prosent rente.

Opprinnelig låneramme for 201 7 var på inntil 543 m illioner kroner , hvorav 299
millioner kroner til rentable investeringer . Lånerammen ble nedjustert gjennom
året som følge av endringer i investeringsprognoser. Årets låneopptak ble 1 49
millioner kroner lavere enn opprinnelig vedtatt låneramme.

Ved inngang en til 2017 var ubrukte lånemidler til rentable investeringer 64,9
millioner kroner og ubrukte lånemidler til ikke - rentable investeringer 65,3
millioner kroner . Ved utgangen av 201 7 er ubrukte lånemidler til rentable
investeringer økt til 102,7 millioner kroner og ubrukte lånemidler til ikke - rentable
investeringer er redusert til 21,4 millioner kroner , totalt en ørliten reduksjon på 6
millioner kroner .

Kommunen fikk innvilget nye startlån i Husbanken på til sammen 50 mill ioner
kroner i 201 7 . Husbanken utbetalte 35 mill ioner kroner i 1 . tertial og 15 mill ioner
kroner i siste tertial.

Kommunen på sin side innvilget søknader til videre utlån i s tartlån sordningen for
65 , 3 millioner kroner , 15,3 millioner kroner mer enn årets låneopptak i
Husban ken . U benyttede lånemidle r til startlån minket fra 52,5 millioner kroner
ved inngangen til 201 7 til 37,1 milli oner kroner ved årets slutt .

Ubrukte lånemidler til investeringer og startlån er ved utgangen av året samlet
på totalt 1 61 , 3 millioner kroner.

Figurene nedenfor viser henholdsvis utviklingen i kommunens investeringsgjeld
og startlån i Husbanken de seneste årene:
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Utviklingen i kommunens investeringsgjeld de to siste åre ne viser en større
økning enn de foregående årene. I løpet av de siste fem årene er g jelden mer
enn fordoblet . Star tlån viser en stigende tendens .

Avdrag
I opprinnelig budsjett for 201 7 er det lagt til grunn 70,4 millioner kroner i avdrag
på lån til investering er . Budsjettet er et estimat på minimumsavdragsnivået.
Minimumsnivået innebærer avdragsutsettelse r i forhold til ordinære
nedbetalingsplaner .

Beregnet minimumsavdrag for 201 7 , i tråd med Kommun e lovens § 50 nr. 7, ble
70 , 9 millioner kroner. Driftsregnskapet viser bokførte avdrag på 74,1 millioner
kroner. Det betyr at kommunen betalte 3 , 2 millioner kroner mer enn beregnet
minimumsavdrag.

Totale avdrag i henhold til ordinære nedbetalingsplaner er 90,9 millioner kroner i
2017 , hvilket innebærer at kommunen betalte 1 6,8 millioner kroner mindre enn
ordinære nedbetalinger. Kommunen inngikk i 2017 en ny låneavtale om
avdragsfritt lån for å tilpasse avdragene til minimumsavdragsnivået og har nå to
såkalte bullet - lån i sin gjeldsportefølje. Bullet - lån er avdragsfrie lån som forfaller
i sin helhet på siste termin og som øker refinansieringsrisikoen på sikt .

I 201 7 betalte kommunen ekstrao rdinære avdrag på startlån på 5 , 1 millioner
kroner . K ommunen betalte ingen ekstraordinære avdrag på investeringsgjelden.

Vektet gjenstående løpetid på samlet lånegjeld til investeringer er 1 8,28 år.

Fastrenteandel , rentebindingstid og refinansieringsrisiko
I tabellen nedenfor vises rammene og status for fastrenteandel, rentebindings tid
og refinansieringsrisiko:

Ved inngangen til 201 7 var fastrenteandelen i kommunens gj eldsportefølje 5 5,2
prosent og e r v ed utgangen av året 5 4 , 4 p rosent.
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Vektet rentebindingstid på samlet rentebærende gjeld er på 2, 2 4 år ved
utgangen av 201 7 mot 2, 5 år ved inngangen til året .

Dagens rentebinding har følgende forfall:

Kommunen har ingen avdragsfrie lån som forfaller de neste 12 månedene. Den
har ikke finansiert investeringer med kortsiktig gjeld i sertifikatmarkedet og har
således ingen refinansieringsrisiko.

Det nye lånet til rentable investeringer i 201 7 er det størs te enkeltlånet i
g jeldsporteføljen og utgjør 14,4 prosent av samlet investeringsgjeld.

I tabellen nedenfor er kommunens gjeld inndelt i tre typer :

Som tabellen viser har gjelden til VAR - sektoren hatt en større prosentmessig
økning enn gjelden til øvrige investeringsformål. Men gjelden til ikke - rentable
investeringer har likevel økt og u tgjør den største renterisiko en av de tre
lånetypene i tabellen over.

Startlånsgjelden har økt mer det siste året enn tidligere år.

I beregningen av disse tallene er det forutsatt samme avdr agstid på lånene til
ikke - rentable investeringer og lånene til VAR - sektoren.
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Kontrollutvalget - Protokoll 03/18  
 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 03/18 tas til orientering. 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.03.2018 
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Forfall

PROTOKOLL03/1 8

framøte i kontrollutvalget 16.03.18, kl. 08.30 - 10.10

Til stede Karsten Lien, leder
Lise Kihle Gravermoen, nestleder
Ulf Magnussen, medlem
Ema Skaugrud, medlem
Dag Haakon Henriksen, medlem

Dokid:
18025947
(18t251-16)
Prolokoll fra kontroltutvalgets møte
I 6.03.201 8

Sekretær Bente Thalerud, Kontrollutvalgssekretariatet i Busker og omegn I S

Revisjonen Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden, Buskerud Kommunerevisjon I KS

Administrasjonen Kommunalsjef økonomi Gyrid Løvli (sak 21)
Rådmann Tore Isaksen (sak 2l og22)

Sak 201 1 8 Protokoll fra møte nr.02/18 til endelig godkjenning og underskrift

Behandling:
Kontrollutvalget behandlet protokollen fra møte nr. 02118.

Votering:
S ekretariatets forsl ag ble enstemmi g vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Protokoll framøtenr.02ll8 godkjent og underskrevet av medlemmene.

Sak 21 1 1 8 Status for den økonomiske situasjonen per 28,02.18

Behandling:
Økonomisjef Gyrid Løvli hadde ikke nye tall å legge frem for kontrollutvalget vedr.
status økonomi. Tallene ville bli klare først senere denne dagen.

Løvli svarte videre på spørsmål fra kontrollutvalgets møte 23.02.18 om rutiner for
bruk av underentrep tenør er.
Kontrollutvalget har etter møtet fätt oversendt en e-postfraLøvli - oppfølging av bruk
av underleverundører - som er Løvlis notat til sin redegjørelse for kontrollutvalget.
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Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak i kontrollutvalget:
Redegjørelsen tas til orientering.

Sa'k22/\8 Redegiørelse om saksbehandling innen Miljø- og arealforvaltning
Behandling:

Behandling:
Kontrollutvalget vedtok å lukke møtet etter kommunelovens $ 31 nr. 3

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutv alget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 23118 Status vedrørende forundersøkelse om barneverntjenesten

Behandling:
Revisor redegjorde for det arbeidet som er giort i forbindelse med den
forundersøkelsen kontrollutvalget ba revisor gjennomføre i møte 23.02.18, sak 1711 8.

Votering:
Sekretariatets forslag med leders tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutv alget iar revisors redegiørelse til orientering.

Kontrollutvalget ber revisjonen lage en prosjektplan om barnevern til
kontrollutvalgets neste møte.

Kontrollutvalget ber rådmannen svare på spørsmål knyttet til bamevern i neste

møte.

Sak24ll8 Foreløpig tilsynsplan 2018 fra Fylkesmannen

Behandling:
Kontrollutvalget ble orientert om planlagte tilsyn for 2018 fra Fylkesmannen.

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i kontrollutvalget:
Saken tas til orientering.

Sak 25118 Mulige temaer etter Kontrollutvalgskonferønsen 2078

Behandling:
Kontrollutvalget hadde en dialog om temaer fra Kontrollutvalgskonferansen 2018

Votering:
S ekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Saken tas til orientering.

Sak26/18 Skatteoppkreverfunksjonen20LT

Behandling:
Kontrollutvalget f,rkk seg forelagt Skatteoppkreverens årsrapport 2017 sarrÍ
kontrollrapport 2017 fra skatteetaten til orientering.

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Skatteoppkreverens årsrapport for 2017 samt kontrollrapport 2017 fra skatteetaten
oversendes kommunestyret med følgende innstiling:

Kommunestyret tar skatteoppkreveren årsrapport for 2077 samt kontrollrapport20lT
fra skatteetaten til orientering.

Sak27/18 Revisorinformerer

Behandling:
Revisor orienterte om status for følgende:

. Ä¡soppgjørsrevisjon; fremdrift som normalt.
o Forvaltningsrevisjon omstilling og nedbemanning; gjenstår å få verifisert fakta i

rapport i samråd med administrasjonen, eventuelt etmøte hvis behov for
avklaringer. Videre er planen å sende rapport til rådmannens uttalelse over påske.

o Forvaltningsrevisjon IT; jobber med det formål å fâ den frem til KUs behandling i
april-møtet.

J

Votering:
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Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutv alget tar revisors informasjon til orientering.

Sak 28/18 Sekretæren informerer

Behandling:
Sekretæren orienterte om hvordan enkelte kontrollutvalgfølger opp kommunens
økonomi i et langtidsperspektiv.

Kontrollutvalget ba sekretæren komme tilbake med et innspill om dette til utvalgets
apnl-møte.

Votering:
S ekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutv alget tar sekretærens informasjon til orientering.

Eventuelt
Kontrollutvalgets leder tok opp en invitasjon fra Forum for Kontroll og Tilsyn om medlemskap.
Kontrollutvalget ønsket per nå ikke å vurdere et medlemskap nærmere. Saken tas opp igjen ved et

senere tidspunkt.

Kontrollutvalget i Ringerike kommune, 1 6.03. 1 8

Karsten Lien
leder

Lise Kihle Gravermoen Erna Skaugrud

Ulf Magnussen
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Kopi Ordfører og rådmann

Dag Haakon Henriksen
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Arkivsaksnr.: 18/645-3  Arkiv: 252  

 

Sak: 30/18 

 

Saksprotokoll - Startlån i Ringerike kommune, - behov for utvidet låneramme  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Rådmannen får fullmakt til å låne inn inntil 65 mill. kroner fra husbanken, slik at 

startlånsordningen kan videreføres i 2018 med en ramme på 100 mill. kroner. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.03.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HOV) innstilling, som er i samsvar med Rådmannens forslag ble enstemmig 

vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/645-2  Arkiv: 252  

 

Sak: 6/18 

 

Saksprotokoll - Startlån i Ringerike kommune, - behov for utvidet låneramme  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Rådmannen får fullmakt til å låne inn inntil 65 mill. kroner fra husbanken, slik at 

startlånsordningen kan videreføres i 2018 med en ramme på 100 mill. kroner. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.03.2018: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/645-1   Arkiv:   

 

Startlån i Ringerike kommune, - behov for utvidet låneramme  
 

Forslag til vedtak: 

Rådmannen får fullmakt til å låne inn inntil 65 mill. kroner fra husbanken, slik at 

startlånsordningen kan viderføres i 2018 med en ramme på 100 mill. kroner. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Boligsosial handlingsplan for Ringerike kommune beskriver en økt satsing rettet mot vanskeligstilte 

på boligmarkedet. Viktige tiltak er utviklingen av et variert tilbud av egnede boliger i gode bomiljø, 

veiledning om det private boligmarkedet og hjelp til kjøp av egen bolig. Slik hjelp baseres på en 

langt mer aktiv bruk av startlån.  

Dette er penger kommunen låner rimelig fra husbanken, for så å låne disse ut igjen til aktuelle 

innbyggere som startlån. For å hjelpe vedkomne til å holde boutgifter på et akseptabelt nivå, og for å 

for å unngå behov for supplerende sosialhjelp, kan nå kommunen benytte startlån for å fullfinansiere 

boligkjøpet. Dette sikrer også kommunen, da man vil ha 1. prioritet i boligen som sikkerhet for 

engasjementet. 

Førstegangsetablerere skal fortsatt spare penger til egenkapital, og faller som regel utenfor 

målgruppen. Barnefamilier er den gruppen som prioriteres i Ringerike kommune. 

Leiemarkedet er for tiden presset, og med de utviklingstrekk som beskrives i regionen, er det lite 

som tyder på at dette forholdet endres. Boutgiftene for vanskeligstilte som av forskjellige grunner er 

diskvalifisert i forhold til ordinære boliglån i bank og som dermed er avhegige av å leie bolig, kan 

ofte langt overskride kostnadene ved å eie. 

Høye boutgifter, der husleie er en hovedingrediens, generer økte sosialhjelpsutgifter for kommunen. 

Dette fordi lovverket garanterer innbyggerne et visst minimum å leve for etter at boutgiftene er 

betalt. Med boutgifter menes i denne sammenheng både husleie, avgifter, fyring o.l. Aktiv bruk av 

startlån er derfor et av de viktigste verktøy/tiltak staten har gitt kommunene for å redusere 

sosialhjelpskostnadene og for bekjempelse av barnefattigdom. 

 

Beskrivelse av saken 

Vedatt «Boligsosial handlingsplan» samt kommunens nye vedtatte retningslinjer for tildeling av 

startlån, har ført til at langt flere har kunnet benytte tilbudet i 2017. Husbanken rapporterer at 



kommunen nå er på riktig vei, og imøtekom en søknad fra Ringerike kommune om en 

tilleggsbevilgning på 30 mill. kroner for 2017 med 15 mill. kroner. 

Ringerike kommune har gjennom flere år lånt inn 35 mill. kroner/årlig som videreformidles som 

startlån. Beløpet har ligget inne i økonomiplanen for de forskjellige perioder. Tilsvarende beløp ble 

innlånt i 2017, men i tillegg ble det akseptert overført 52 mill. kroner i ubrukte midler fra 2016. 

Dette var restanser som var etablert på grunn av tidligere tildelingspraksis samt manglende 

saksbehandlerkapasitet bl.a. på grunn av sykdom. Dette var også en av årsakene til at det ble 

nødvendig å organisere tjenesten annerledes i 2017. 

Implisitt tilleggsbevilgningen fra husbanken på 15 mill. kroner i desember, disponerte kommunen 

derfor kr. 102 000 000,- til startlånsordningen. I tillegg disponerte kommunen 7,9 mill. kroner for 

tilskudd til utbedring, tilpasning og etablering. Da husbanken nå anbefaler å benytte ordningen med 

opptil 50 års nedbetalingstid på startlån, kan den månedlige kostnad på startlånet reduseres så 

vensentlig at behovet for tilskudd minimaliseres. 

I 2017 godkjente Ringerike kommune søknader om startlån på samlet kr. 99 000 000,- (65.3 mill. er 

utbetalt, og 33,7 mill. er forhåndsgodkjent). I tillegg er det utbatlt tilskudd på kr. 2 528 000,- til 

utbedring og etablering og forhåndsgodkjent et tilskudd på kr. 1 050 000,- til etablering. 

For å kunne håndtere intensjonene i boligsosial handlingsplan i tråd med husbankens føringer, samt 

den pågang boligtildelingskontoret registrerer, vil behovet for midler i 2018 ligge på ca. 100 mill. 

kroner. Handlingsplanens avsetning på 35 mill. korner/år, og som ble videreført i budsjett 2018 vil 

derfor ikke være tilstekkelig. 

 

Rådmannens vurdering 

Når Ringerike kommune tildeler startlån, skjer dette med pant/sikkerhet i den boligen som blir 

anskaffet. Klienten betaler selv renter og avdrag, og får på den måten muligheter til å opparbeide 

seg egenkapital og ta del i den veksten som regionen nå opplever på boligmarkedet. Dette er viktig, 

særlig for barnefamilier med lav inntekt og dermed på sikt kan være med på å redusere 

barnefattigdom.  

Med den vekst som nå er i markedet, oppfatter rådmannen at utlån av startlån innebærer svært liten 

risiko for kommunen. Oppfølgingen av lånene forvaltes av Lindorff, og medfører ingen kommunale 

administrative oppgaver utover selve tildelingsprosessen og eventuell oppfølging av klient/familien. 

Pr. i dag har kommunen avsatt et «tapsfond» på kr. 530 000,-, men har aldri hatt behov for å 

tapsføre noe på disse lånene.  

Pågangen etter startlån er nå stor, og kommunen vil ikke greie å opprettholde denne satsingen uten 

et økt innlån. Rådmannen anbefaler at rådmannens fullmakt til å låne inntil 35 mill. kroner til 

startlånsordningen, utvides til inntil 100 mill. kroner, for å dekke det faktiske behov for startlån i 

Ringerike kommune. 

 

Vedlegg 

 

 Ingen 

 Ringerike kommune, 13.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 



Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99923 
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Arkivsaksnr.: 18/744-2  Arkiv: 614  

 

Sak: 44/18 

 

Saksprotokoll - Kjøp av eiendom - Hensmoveien 19  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Hensmoveien 19 av Menova AS til kr 30 000 000,-.  

 

Det avsettes kr 4 225 000,- til samlokalisering av Teknisk drift og Teknisk forvaltning. 

Driftsbudsjettet til Teknisk forvaltning økes med kr 550 000,- i 2019 til 2022 for økte 

driftskostnader til Hensmoveien 19.  

Flyttekostnadene tas over driftsbudsjettet og økes med kr 1 450 000,- i 2019. 

 

Det avsettes kr 2 900 000,- investeringsbudsjettet for å flytte vann og avløp dekkes over 

selvkost til vann og avløp, men avskrives over kun 5 år.  

Flyttekostnadene tas over driftsbudsjettet og økes med kr 500 000,- i 2019. 

 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.03.2018: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/744-1 Ofl § 14  Arkiv: 614  

 

 

Kjøp av eiendom - Hensmoveien 19  
 

Forslag til vedtak: 

Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Hensmoveien 19 av Menova AS til kr 30 000 000,-.  

 

Det avsettes kr 4 225 000,- til samlokalisering av Teknisk drift og Teknisk forvaltning. 

Driftsbudsjettet til Teknisk forvaltning økes med kr 550 000,- i 2019 til 2022 for økte 

drifstkosntader til Hensmoveien 19.  

Flyttekostnadene tas over driftsbudsjettet og økes med kr 1 450 000,- i 2019. 

 

Det avsettes kr 2 900 000,- investeringsbudsjettet for å flytte vann og avløp dekkes over 

selvkost til vann og avløp, men avskrives over kun 5 år.  

Flyttekostnadene tas over driftsbudsjettet og økes med kr 500 000,- i 2019. 

 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Rådmann har fått henvendelse fra Menova AS om direktekjøp av Hensmoveien 19 til kr 

30 000 000,-. Bygningsmassene kan tidligst overtas i begynnelsen av 2019 og seinest sommer 

2019. Rådmannen ønsker å samlokalisere Teknisk drift og Teknisk forvaltning og kjøp av 

eiendommen vil kunne muliggjøre en slik samlokalisering. Teknisk drift og Teknisk forvaltning 

er i dag lokalisert i hovedsak på Follum og Asbjørnsens gate 14. Ved kjøp av Hensmoveien 19 

vil Asbjørnsens gate 14 kunne avvikles og de leide lokalene på Follum vil avvikles seinest 31. 

august 2022.  

 

I tillegg til kjøp av eiendommen må det avsettes investeringsmidler på totalt kr 7 125 000,- for 

å realisere samlokaliseringen. Det vil være behov for å øke driftsbudsjettet med kr 550 000,- 

inntil leieforholdet på Follum har opphørt den 31. august 2022 for å dekke økte driftsutgifter. 

Driftsbudsjettet må styrkes for å gjennomføre flytting med kr 1 950 000,- i 2019. 

 

 



- 

Innledning / bakgrunn 

 

Rådmann ønsker å samlokalisere Teknisk drift og Teknisk forvaltning. Ved etablering på 

Follum 2012 ønsket kommunen å samlokalisere drift og forvaltning, men pga. for stor 

investering i leide lokaler ble investeringene ikke gjennomført ref. saksnr 12/2529.  Dette 

medførte at Asbjørnsens gate 14 fortsatt benyttes av Teknisk Drift. Bygningsmassene er ikke i 

iht. dagens krav og behov. Dersom vi skal fortsette å bruke Asbjørnsens gate 14 må det 

investeres betydelig i nytt bygg. Teknisk Drift og Teknisk forvaltning er i dag hovedsakelig 

lokalisert på Follum og i Asbjørnsens gate 14. Dette er en lite tilfredsstillende løsning og en 

samlokalisering vil være nødvendig for å tilrettelegge for mer effektiv drift og framtidig vekst. 

 

For at kommunen skal kunne tilrettelegge for framtidig vekst er det viktig at kommunen har 

tilfredsstillende lokaler som kan benyttes til kommunale tjenester som betjenter kommunal 

infrastruktur. Samlokalisering vil gi en mer robust kommunal tjeneste. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Rådmann har fått henvendelse fra Menova AS om direktekjøp av Hensmoveien 19, se vedlagt 

brev. Styret i Menova AS har vedtatt salg av eiendommen på Hensmoen under forutsetning at 

markedspris oppnås. Menova AS skal bygge nytt anlegg på sin eiendom på Kilemoen og en 

overtakelse av eiendommen vil være mulig fra begynnelsen av 2019 og seinest sommer 2019. 

Overtakelsen vil være avhengig av når Menova AS har fått etablert nytt bygg og kan flytte ut 

av Hensmoveien19. 

 

Det foreligger to takster og en uttalelse fra megler på eiendommen. De er alle omforent om en 

salgspris/takst på kr 30 000 000,- for eiendommen. Lokalene er bygd til et annet formål enn 

det som er behovet for Teknisk drift og Teknisk forvaltning. Det vil være behov for å 

tilrettelegge lokalene for å kunne flytte inn hele Teknisk drift og Teknisk forvaltning. Dette 

gjelder antall kontorplasser da det er betydelig flere ansatte som skal inn i lokalene, men også 

spesielle krav som smøregrav, oljeutskiller, vaskehall, garderober med ren og skitten sone mm.  

Det er ikke prosjektert løsninger slik at tallene er estimater og vi er omforente om at det er 

mulig å gjennomføre tilpasning i lokalene.  

 

Eiendomsforvaltning har gjort en vurdering av takstene og mener at prisen gjenspeiler hva vi 

kan forvente å måtte betale for den type bygningsmasse. Vi mener takstene gir et godt bilde av 

markedsverdien og bygningsmassene vil være et godt grunnlag for å samlokalisere Teknisk 

drift og Teknisk forvaltning. 

 

Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud har vært delaktig i prosessen og er positive til kjøpet. 

 

Hensmoveien 19 

Eiendommen har fem bygninger på totalt 3 621 m² bruksareal. Produksjonsbygg er på 1 427 

m² bruksareal og byggeåret er fra 1983. Servicebygg (kraftsenteret) er på 527 m² bruksareal og 

byggeåret er fra 2009. Kontorbygg (Menovahuset) er på 409 m² bruksareal og byggeåret er 

2010. Lagerbygg er på 1 178 m² bruksareal og byggeåret er 2010. Brakkebygg er på 80 m² 

bruksareal og byggeåret er trolig 2007. Bygningsmassen har i dag 28 kontorplasser og 6 

møterom/grupperom. Tomten er på 11 082 m². 
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Servicebygg, kontorbygg og lagerbygg fremstår som moderne og godt vedlikeholdt bygninger, 

mens brakkebygget og produksjonsbygg er det behov for større vedlikeholdsarbeid. 

 

Driftskostnader for Hensmoveien 19 utgjorde kr 750 000 i 2016 for Menova AS. Med økt drift 

og aktivitet enn i dag vil denne driftskostnaden øke. Vi har anslått at driftskostnaden for 

Hensmoveien 19 vil medføre en økning på kr 550 000,- når vi har fratrukket driftskostander i 

Asbjørnsens gate inntil leieforpliktelser for Follum opphører seinest i 2022. 

 

Tilpasningsbehov på Hensmoveien 19 

Ved etablering av VA på Hensmoen vil det bli krav om etablering av garderobe for ren og uren 

side. Dagens garderober er kontorgarderober. For å imøtekomme kravene til smittefare vil vi 

måtte bygge garderober for å tilfredsstille kravene. Vi har anslått etablering av midlertidig 

brakkerigg som det rimeligste alternativet for å overholde kravet og vi har anslått kostnaden til 

kr 900 000,-. Styringssystemet til VA krever egen lukket kommunal fiberkabel. Dette er 

avgjørende for sikker tilgang til styringssystemet. Fibelkabel må legges fra Kilemoen og 

kostnaden er anslått til kr 2 000 000,-. VA har inventar, utstyr og materiell som må demonteres 

og flyttes til Hensmoen og flyttekostnaden er anslått til kr 500 000,-. Totalt for samlokalisering 

av VA er anslått til kr 3 400 000,- beløpet er eksl. flytting av lagertelt som er etablert på 

Follum. Lagerteltet har en anslått flyttekostnad til kr 1 000 000,-. og trenger ikke flyttes før 

leieforholdet med Follum opphører. Det er derfor ikke tatt inn i totaloversikten.  

 

Ved etablering av VPI på Hensmoen må det etableres oljeutskiller og eksosavsug til lager og 

produksjonsbygg for å kunne parkere kjøretøy inn på vinterstid. Det bør etableres 

motorvarmere i lagerbygget for å ha maskiner tilgjengelig på vinterstid. Det må etableres 

smøregrav og vaskehall i produksjonsbygg hvis det skal gjennomføres reparasjoner og 

vedlikehold av kjøretøy. Vi har anslått etableringen av dette til kr 1 225 000,-.  

I tillegg må det etableres kontorplasser og oppmøterom for mannskapene.  

 

VPI må ha en plassering for saktegående kjøretøy (under 20 km/t) i nærheten av sentrum. Som 

er midlertidig løsning vil lokaler på Trøgstad kunne benyttes, men på sikt må det etableres 

garasjer og et lite verksted sentralt for de saktegående kjøretøyene for å kunne ha en effektiv 

drift. Etablering av strø- saltbinge er ikke ansett som kritisk for flytteprosessen da eksisterende 

strø- saltbinge i Asbjørnsens gate benyttes inntil videre. Selve flyttekostnaden for demontering 

og montering av maskiner og utstyr er anslått til kr 500 000,-. 

 

Siden lokalene på Hensmoen ikke har nok kontorplasser til alle for samlokalisering vil det være 

behov for å tilpasse eksisterende bygningsmasse for å få plass til alle sammen. Dette vil 

medføre kostnader til ombygging for å kunne tilby lovlige kontorlokaler. Eksempelvis 

brannvarslingsanlegg, ventilasjon, belysning og toalett fasiliteter. Vi har forutsatt at det 

etableres åpent kontorlandskap for å redusere arealbruken og muliggjøre kontorplasser til alle 

ansatte. Vi har anslått ombyggingskostnaden til kr 2 000 000,-. For å etablere kontorplasser på 

Hensmoen vil det være påkrevd å etablere nettverk i bygningsmassene. Vi har anslått 

kostanden til kr 1 000 000,- som er basert på tidligere erfaringer. 

Teknisk forvaltning og Teknisk drift har leid kontoplasser med møbler på Follum. 

Kontormøbler som eies av kommunen tas med fra Follum og vi tar sikte på å kjøpe inn brukte 

møbler til resten for å komplimentere. Vi har anslått kostnaden til kr 400 000,-.  

 

For Teknisk drift (eksl. VA og VPI) og Teknisk forvaltning vil det bli behov for å bruke egne 

ressurser til å flytte maskiner, inventar mm., men det må leies inn egnede kjøretøy og eksterne 
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til demontering og motering av diverse utstyr. Disse midlene må avsettes og er anslått til kr 

550 000,-. Hovedjobben er å demontere og flytte utstyr, lager og maskiner for Teknisk drift. 

 

Ved samlokalisering vil driften kunne redusere behovet for truck og annet utstyr som i dag er 

fordelt på forskjellige lokasjoner. Dette vil medføre økt effektivisering og lavere kostnader på 

driftsutstyr. Vi blir mer samkjørt og mer effektive fordi vi sitter nærmere hverandre. Blir mer 

oversiktlig og kortere avstander. Reduserer unødvendig dobbeltfunksjoner. 

 

Eksisterende bygningsmasse 

Teknisk drift og Teknisk forvaltning bruker i dag 4 220 m² på Follum og 5 600 m² i 

Asbjørnsens gate. Enhetene har i dag 46 kontorplasser fordelt på lokalitetene. Teknisk drift har 

ca. 150 ansatt inkl. vikarer og forvaltning har 23 ansatte. 

 

Etter Teknisk drift har flyttet ut av Asbjørnsens gate 14 vil det bli laget en strategi for avvikling 

av eiendommen som vil bli fremlagt for politisk behandling. Eiendommen er på 10 780 m² og 

ligger sentralt til. Eiendommen har en ikke ubetydelig verdi til for eksempel boligformål. 

Fraflytting fra Asbjørns gate 14 vil kunne medføre noe reduserte kostnader inntil bygget er 

avviklet. Vi har anslått dette til kr 200 000,-. 

 

Leieavtalen på Follum er uoppsigelig og opphører 31.augst 2022. Leien utgjør årlig ca.  

kr 3 800 000,- inkl. felleskostnader.  Rådmannen vil gå i tett dialog med utleier for å komme ut 

av leieforholdet. Kommunen planlegger å flytte ut så snart som mulig etter at kommunen har 

overtatt Hensmoveien 19.  

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Reguleringsplan nr 53 Hensmoen som ble vedtatt 26. oktober 1970 legger føringer for 

arealbruken på eiendommen. Reguleringsplan har ikke fastsatt utnyttelsesgrad, men ved 

etablering av nybyggene i 2010 var utnyttelsesgrad 0,30 retningsgivende og eiendommen har i 

dag en utnyttelsesgrad på 0,32. Etablering av flere bygg eller utvidelse av eksisterende bygg må 

avklares nærmere. Det arbeides med kommuneplan med etablering av E16 mellom Eggemoen 

og Nymoen. Ny trasse vil bli i nærheten av eiendommen og vil gjøre at den vil bli mer sentralt 

enn i dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiske forhold 
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Kostnader til kjøp og tilpasningsbehov: 

 

 Beskrivelse  Budsjett  Beløp Tidspunkt Inndekning 

Kjøp av eiendom    30.000.000 I løpet av våren 

2019 

Økning av lånerammen i 

1. tertial 2019 

Selvkost (Vann og 

avløp): 

        

Garderobe m/ren 

og skitten sone 

Investering 900.000 I løpet av våren 

2019 

Økning av låneramme i 1. 

tert. 2019 

Fiberkabel Investering 2.000.000 I løpet av høsten 

2018 

Økning av låneramme i 2. 

tert. 2018 

Sum investering 

selvkost 

  2.900.000     

          

Verksted og lager 

vei, park og idrett 

Investering 1.225.000 I løpet av høsten 

2018 og 2019 

Økning av låneramme i 2. 

tert. 2018 

          

Ombygging til 

flere kontorplasser 

Investering 2.000.000 I løpet av høsten 

2018 og 2019 

Økning av låneramme i 2. 

tert.  

Kabling for 

trådløst/annet data 

Investering 1.000.000 I løpet av våren 

2019 

Økning av låneramme i 1. 

tert. 2019 

Sum investering   4.225.000     

Totale 

investeringer 

tilpasninger 

  7.125.000     

          

Flyttekostnader:         

Selvkost - 

flyttekostnader 

Drift 500.000 I løpet av høsten 

2019 

Økning i budsjett i 2 tert. 

2019 

Selvkost – flytting 

av telt på Follum 

Drift 1.000.000 Innen våren 

2022 

Budsjettprosess 

2020/2021 

Sum drift selvkost   1.500.000     

          

Kontorlokaler – 

brukte møbler 

Drift 400.000 I løpet av høsten 

2019 

 Økning i budsjett i 2 tert. 

2019 

Flyttekostnader 

drift/forvaltning 

Drift 1.050.000 I løpet av høsten 

2019 

Økning i budsjett i 2 tert. 

2019 

Sum 

flyttekostnader 

Drift 1.450.000   Økning i budsjett i 2 tert. 

2019 

Økte 

driftskostnader 

ved flytting fra 

Asbjørnsens gate 

til Hensmoveien  

Drift 550.000 Økning fra våren 

2019 

Økning i budsjett i 1 tert. 

2019 

 

Alternative løsninger 



- 

 

Ikke gjennomfører kjøpet av Hensmoveien 19 og sammenslåing av Teknisk drift og Teknisk 

forvaltning. Dette vil medføre at det i framtiden vil bli vanskelig å finn lokaler for 

samlokalisering. 

I Asbjørnsensgate 14 er det påkrevd store investeringer for å tilpasse til dagens standard. Disse 

kostandene vil bli større enn et kjøp av Hensmoveien 19.   

 

Rådmannens vurdering 

 

Det vil være en god investering for kommunen isolert sett å kjøpe Hensmoveien 19.  

Ny E16 vil gjøre eiendommen mer attraktiv i forhold til beliggenhet. Samlokalisering av 

Teknisk vil gi økt synergi og reduserte driftskostnader når leieforholdet på Follum opphører. 

En slik samlokalisering har lenge vært et behov. Samtidig vil alle investeringer i 

bygningsmassen tilhøre Ringerike kommune.  

 

Rådmannen anbefaler kjøp og av Hensmoveien 19 og kostnader til tilpasninger. 

 

Vedlegg 

Brev Menova 

Takster 

Uttalelse Eiendomsmegler 

Situasjonsplan Hensmoveien 19 

Situasjonsplan bygningsmasse Hensmoveien 19 

 

 

 

 Ringerike kommune, 9.3.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler: Per Christian  Frøislie 
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Ringerike Kommune 

Postboks 123 Sentrum 

3502 HØNEFOSS 

 

Att: Rådmann Tore Isaksen 

 

 

  Hønefoss, 5. februar 2018 

 

 

 

 

Tilbud om kjøp av Hensmoveien 19 som Menova AS eier 

 

I styremøte 12.12.17 fattet styret i Menova følgende vedtak: Salg av eiendommen på Hensmoen 

gjennomføres under forutsetning av at markedspris oppnås. 

 

To ulike takster er innhentet for anlegget på Hensmoen. Begge takstene angir en markedsmessig 

verdi på kr 30 000 000,-. Vedlagt følger takstene. I tillegg har EiendomsMegler1, Ringerike og 

Hadeland vurdert eiendom og takstene – vedlagt følger mottatt epost fra dem. 

 

Menova ønsker å fremsette et tilbud til Ringerike kommune om kjøp av eiendommen til  

kr 30 000 000,-. Dette med henvisning til mulig interesse som Ringerike kommune har 

signalisert. Et salg av Hensmoveien 19 til Ringerike kommune mener vi vil være en god løsning 

for både Ringerike kommune og Menova.  

    

Vi ber om en snarlig avklaring på hvorvidt tilbudet er av interesse eller ikke for kommunen. 

 

Menova er avhengig av å sette maksimalt trykk på endringsprosessen i selskapet. 

 

Er det spørsmål eller ønske om utdypende informasjon, vennligst ta kontakt. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Menova AS 

 

Finn Moholdt 

Styreleder/s/ 
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2 Sammendrag

Konklusjon/
markedsvurdering:

Kunde: Menova AS
Hensmoveien 19, 3516 HØNEFOSS. Tlf. 93429423

Formål med taksten: Oppdraget er gitt av Magne Enger i Menova AS.

Oppdragsgiver ønsker en takst over eiendommen slik den fremstår i dag. Verdien skal baseres på
normal markedspris for eiendommen solgt i dagens eiendomsmarked. Normal markedspris er den
pris flere sansynlige investorer kan være villige til å betale for eiendommen.

Egne forutsetninger: Opplysninger om eiendommen er gitt av rekvirent, og er ikke sjekket med kommunen eller
grunnboka.
Alle arealer er målt på fremviste tegninger og målt på bygget.
Rekvirent kjenner ikke til feil eller mangler utover det som er nevnt i taksten.
Takstmann er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler som han ikke kunne ha
oppdaget etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier. Taksten er avholdt etter beste
skjønn og i hht. gjeldende instruks og retningslinjer.
Takstmann har ikke undersøkt/vurdert regulering, byggetillatelse eller andre forhold ift.
bygningsetaten, forøvrig ingen spesielle forhold takstmann ble gjort kjent med på befaringsdagen.

Verdi: Kr. 30 000 000

Dato verdisetting: 21.05.2017

Takstmann: Tor Gunnar Sand Tlf.: 32 13 91 40
Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i
eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin
oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se
takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.ntf.no.

HØNEFOSS, 11.06.2017

Ing. Tor Gunnar Sand
Ingeniør

Telefon: 32 13 91 40
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3 In troduksjon

3.1 Informasjon fra kunden

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider
Regnskap
Situasjonskart 05.04.2017
Tegninger Tegninger med forskjellige datoer
Eiendomsdata.no 05.04.2017
Rekvirent

3.2 Generell informasjon

Beskrivelse av eiendommen Eiendommen ligger nord for Hønefoss på Hensmoen, i et godt etabler næringsområde med
variert virksomhet. Lett adkomst. For tiden er det lite ledige lokaler på området. Eiendommen
grenser mot E16, med gode profileringsmuligheter.

Hva slags verdi
(markedsverdi etc)

Oppdraget var å finne en riktig markedsverdi på eiendommen. I taksten er det lagt vekt på
arealer og inntekter sammenlignet med andre eiendommer for å komme fram til markedsverdi
på denne eiendommen.

Kunde: Menova AS
Hensmoveien 19, 3516 HØNEFOSS. Tlf. 93429423

Formålet med oppdraget Oppdraget er gitt av Magne Enger i Menova AS i forbindelse med å utarbeide en takst på
eiendommen.

Takstmannens status og
erfaring

Verdien er satt etter beste skjønn. Taksten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig
takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Oppdraget er
utført i hht. takseringsbransjens etiske retningslinjer og krav til uavhengighet

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 31.05.2017
Magne Enger. Daglig leder. Tlf. 93429423
Tor Gunnar Sand. Ingeniør. Tlf. 976 61 499

Forutsetninger: Verditaksten er utført iht. NTF's regler, NS 3451 og NS 3940. Taksten er kun basert på visuell
befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke
er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal
lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/
mangler som bør rettes opp.

Takstkonklusjonen er en vurdering av verdien av objektet dvs. det beløp som takstmannen
mener at markedet er villig til å betale. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende
opplysninger om feil og mangler, som han ikke kunne ha oppdaget, etter å ha undersøkt
takstobjektet slik god skikk tilsier. Taksten er avholdt etter beste skjønn. Takstkonklusjonen
baserer seg på objektet i den stand og slik det var på takseringsdagen.

Dersom selger fraskriver seg ansvaret for riktigheten av bygningsarealer eller tomtearealer,
overføres dette ansvaret ikke til takstmannen. Oppmåling av- og nøyaktig arealfastsettelse av
næringseiendommer er en omfattende oppgave og inngår ikke i normaloppdraget 'Taksering
av næringseiendom'. De oppgitte arealer er ikke nødvendigvis oppmålt, men kan være hentet
fra annen dokumentasjon. Arealmåling kan bestilles som et eget oppdrag.
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3.3 Beskrivelse av eiendommen

3.3.1 Eiendomsinformasjon

Eiend.betegnelse: Kontor- og produksjonsbedrift

Konsesjonsplikt Konsesjonsfritt

Adkomst Adkomst fra kommunal vei

Vann Kommunalt vann med vannmåler

Avløp Kommunalt avløp.

Regulering Regulert for næringsvirksomhet

Kommuneplan I kommuneplan for Ringerike kommune, Soneplan Hønefoss, er eiendommen merket som
erverv.

3.3.2 Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 0605 RINGERIKE Gnr: 92 Bnr: 81

Eiet/festet: Eiet

Areal: 11 082 m² Arealkilde: Opplyst i Eiendomsdata.no

Hjemmelshaver: Menova AS

Adresse: Hensmoveien 19, 3516 HØNEFOSS

3.3.3 Beskrivelse av tomt

Tomtens anvendelse Tomten er ganske flat, og ligger på et høydedrag

Grunnforhold og
fundamentering

Grunnen antas å være stabile grusmasser.

Miljø og forurensning Eiendommen var opprinnelig bilforretning med verksted. I taksten forutsettes det at det ikke er
noe forurensning i grunnen.

Utbyggingspotensiale Det er ikke sjekket med kommunen om videre muligheter for utvikling av eiendommen
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3.3.4 Beskrivelse av områdene rundt

Utbygging, år Opprinnelig bilforretning med verksted bygget 1982. Etter at Menova AS kjøpte eiendommen i
2008, er det foretatt vesentlige utbygginger i 2009, 2010 og 2011

Parkering Bra med parkering på egen eiendom

3.3.5 Andre forhold

Forsikring: Årlig premie: Kr. 62 558.
Opplyst i regnskap.

Skattetakst: Kr. 5 649 000 År: 2017 Beregnet fra regnskap.

Ligningsverdi: Ikke opplyst

3.4 Bygninger på eiendommen

3.4.1 Produksjonsbygg

Bygningsdata:

Byggeår: 1982 Kilde: Opplyst ved befaringen

Arealer:

Etasje Bruttoareal
BTA m²

Bruksareal
BRA m²

Kommentar

1. etasje 1 463 1 427 Showrom, kontorer, møterom, garderober med sanitærrom,
kjølerom, ventilasjonsrom og produksjon

Sum bygning: 1 463 1 427

Konstruksjoner og innvendige forhold:

Bygning generelt
Bygget er et lagerbygg fra 1982, som Menova AS har innredet og tilpasset sin virksomhet.
Bygget er generelt bra vedlikeholdt utvendig og innvendig, alder tatt i betraktning.
Innvendig delt opp i soner med brannskiller.

Grunn og fundamenter
Tomten er flat.
Grunnen antas å være stabile grusmasser.
Fundamentert på støpte såler med støpt plate på mark.
Event. markisolering rundt bygget er ikke sjekket.

Ytterveggskonstruksjon
Yttervegger er prefabrikerte betongelementer med frilagte fasader.
Enkel og vedlikeholdsfri konstruksjon.

Utvendige dører og vinduer
Totalt 7 leddporter i forskjellig størrelse.
Ståldører og aluminiumsdører for inngang og rømning
Trevinduer med 2-lags glass og noe utvendige persienner og noe vinduer med 3-lags glass.

Takkonstruksjon
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Yttertak er flatt tak med betongelementer, isolert og tekket med membran.
Innvendige taknedløp.
Yttertak er ikke besiktiget.

Innvendige overflater gulv

Gulvene er det betong og malt betong.

Innvendige overflater vegg
Showrom og en del andre rom er kledd og malt. Resten er malte betongvegger.

Innvendige overflater himling

Himlinger er noen steder nedfora og himlet med plater. Resten er betongelementer (yttertak).

Sanitær primæranlegg

Kommunalt vann og avløp som er felles for hele eiendommen.
Nødvendige garderober og sanitærrom.

Ventilasjon primæranlegg

Ventilasjonsrom med mekanisk avtrekk fra noen aktivitetsrom.
Utvendig avsug av sagflis fra snekkerverksted, går direkte i tilhenger.
Større ventilasjonsanlegg der agregat er plassert på taket.

Elektrisk primæranlegg
Åpent/skjult elektrisk opplegg.
Kapasitet som tilfredsstiller dagens behov.
El.anlegg er ikke vurdert, da dette er utenfor takstmannens ansvarsområde.

Annet
Brannsikring:
Bygget har en del branncellebegrensninger med rømningsveier ut.
Alle rom har røykvarslere/følere.
Alle celler har hånslokkere.
2 brannslanger.
Varsling til sentral.

Ett lager med kjølerom for fruktbehandling.

3.4.2 Servicebygg/Kraftsenteret

Bygningsdata:

Byggeår: 2009 Kilde: Opplyst ved befaringen

Arealer:

Etasje Bruttoareal
BTA m²

Bruksareal
BRA m²

Kommentar

1. etasje 502 475 Møterom, kontorer, kantine med storkjøkken, trimrom,
garderober, HC-toalett, teknisk rom, bøttekott

Loft 55 52 Ventilasjonsrom
Sum bygning: 557 527

Konstruksjoner og innvendige forhold:

Bygning generelt
Bygget er fra 2009.
Generelt godt vedlikeholdt utvendig og innvendig.
Bygget har universell utforming.

Grunn og fundamenter
Tomten er flat.
Grunnen antas å være stabile grusmasser.
Fundamentert på støpte såler med støpt plate på mark.
Event. markisolering rundt bygget er ikke sjekket.

Ytterveggskonstruksjon
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Yttervegger er bindingsverk kledd med liggende og stående utvendig panel

Utvendige dører og vinduer

Trevinduer med 2-lags glass. Noen vinduer med utvendige persienner.
Hoveddør i aluminium med 2-lags glass og automatisk åpning/lukking.

Takkonstruksjon

Saltak/ensidig fall der noe av taket er forskjøvet.
Sperrer med undertak og papptekking.
Stål takrenner.

Etasjeskillere

Mellom etasjene er det trebjelkelag.

Innvendige overflater gulv
Fliser i ganger. Resten er vinylbelegg.

Innvendige overflater vegg

Alle vegger er malt.
Til trapp ventilasjonsrom er det brann- og lyddempende dør

Innvendige overflater himling

Alle himlinger er det malt panel eller malte lyddempende himlingsplater

Innvendige trapper

Opp til ventilasjonsrom er det strekkmetalltrapp med rekkverk kun en side.

Kjøkkeninnredning
I forbindelse med kantine, er det moderne storkjøkken med kjølerom

Sanitær primæranlegg

Kommunalt vann og avløp med en vannmåler for alle byggene, vannmåler plassert i teknisk rom.
Varmtvannsbereder.
Fyrkjele for propan og strøm, oppvarming for vann til radiatorer for oppvarming av bygget.
Garderober med toaletter, servanter og dusjer.
HC-toalett.
Bøttekott.

Ventilasjon primæranlegg
På loft er det ventilasjonsrom på ca 50 kvm.
Moderne balansert ventilasjonsanlegg for dette bygget med varmegjenvinner og kjøling. Kondensavrenning til sluk.

Elektrisk primæranlegg
Åpent/skjult elektriskopplegg med stort el.skap.
Dimensjonert for dagens bruk.
El.anlegg er ikke vurdert, da dette er utenfor takstmannens fagområde.

Annet
Brannsikring.
Sensorer for røyk i alle rom. Alarm til byggene og sentral
Nødvendige nødutganger.
Håndholdte brannslukningsapparater.
Noen brannslanger.

På storkjøkken er det prefabrikert kjølerom.
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3.4.3 Kontor/Menovahuset

Bygningsdata:

Byggeår: 2010 Kilde: Opplyst ved befaringen

Arealer:

Etasje Bruttoareal
BTA m²

Bruksareal
BRA m²

Kommentar

1. etasje 370 343 Resepsjon, møterom, kontorer, garderobe, arkiv
Loft 69 66 Ventilasjonsrom
Sum bygning: 439 409

Konstruksjoner og innvendige forhold:

Bygning generelt

Bygget er fra 2010.
Generelt bra vedlikeholdt utvendig og innvendig.
Bygget har universell utforming.

Grunn og fundamenter
Tomten er flat.
Grunnen antas å være stabile grusmasser.
Fundamentert på støpte såler med støpt plate på mark.
Markisolering rundt bygget er ikke sjekket.

Ytterveggskonstruksjon
Bindingsverksvegger med utvendig liggende og stående panel.

Utvendige dører og vinduer

Trevinduer med 2-lags glass. Noe utvendige persienner.
Aludører med 2-lags glass og automatisk åpning/lukking.

Takkonstruksjon
Saltak/ensidig fall med noe forskyvninger.
Sperrer med undertak og med papptekking.
Stål takrenner.

Etasjeskillere
Etasjeskiller med trebjelkelag

Innvendige overflater gulv
Gulvene er det fliser og parkett.

Innvendige overflater vegg
Vegger er malte overflater.
Til ventilasjonsrom er det lyd- og brannhemmende dør.

Innvendige overflater himling
Himlinger med malte lyddempende himlingsplater.

Innvendige trapper
Mellom etasjene er det vindeltrapp i strekkmetall med rekkverk.

Sanitær primæranlegg
Kommunalt vann og avløp.
Garderober med nødvendig sanitærutstyr.
HC-toalett.
Bøttekott.
Ventilasjonsrom er det kum med varmt og kaldt vann og 120 liters varmtvannsbereder.

Ventilasjon primæranlegg
Loft er det ventilasjonsrom med gulvareal ca 58 kvm og med romhøyde ca 1,1 - ca 2,7 meter Balansert ventilasjonsanlegg
med varmegjenvinner.
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Elektrisk primæranlegg

Åpent/skjult elektrisk opplegg.
El.anlegg er ikke vurdert, da dette er utenfor takstmannens fagområde

3.4.4 Lagerhall med en temperert del

Bygningsdata:

Byggeår: 2010 Kilde: Opplyst ved befaringen

Arealer:

Etasje Bruttoareal
BTA m²

Bruksareal
BRA m²

Kommentar

1. etasje 1 008 988 Temperert del utgjør ca 200 kvm, inkl i arealberegninger.
Sum bygning: 1 008 988

Konstruksjoner og innvendige forhold:

Bygning generelt

Hallen er bygget som kald lagerhall i 2010. Innvendig er det bygget et større temperert rom (isolert).
Generelt bra vedlikeholdt.

Grunn og fundamenter

Tomten er flat.
Grunnen antas å være stabile grusmasser.
Fundamentert på støpte såler.
Innvendig gulv er asfaltert.
Markisolering rundt bygget er ikke sjekket.

Ytterveggskonstruksjon

Yttervegger er en stål bærende konstruksjon (c/c ca 6 meter) som er kledd utvendig med stålplater (ikke isolert).

Utvendige dører og vinduer

Ståldør og store utenpåliggende skyvedører.

Takkonstruksjon
Takkonstruksjon er en bærende stålkonstruksjon (samme som vegger), der det ligger stålplater. Over stålplatene er det tekket
med membran.
Yttertak er ikke besiktiget.

Elektrisk primæranlegg
Åpent elektrisk opplegg.
El.anlegg er ikke vurdert, da dette er utenfor takstmannens ansvarsområde.

Annet
Innvendig i bygget er det en isolert hall bygget i bindingsverk med brannhemmende kledning innvendig.
Som himling er det sandwich-elementer.
Adkomst via stor leddport.
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3.4.5 Kontorbrakke

Bygningsdata:

Byggeår: 2011 Kilde: Flyttet til eiendommen 2011

Arealer:

Etasje Bruttoareal
BTA m²

Bruksareal
BRA m²

Kommentar

1. etasje 86 80 Kontorer for produksjon
Sum bygning: 86 80

Konstruksjoner og innvendige forhold:

Bygning generelt

Bygget er eldre brakker som er satt opp på tredragere på terreng, kledd utvendig og innvendig og lagt nytt tak med ensidig fall
og papptekking.
Vinduer med 2-lags glass og utvendige persienner.
Alt er i stil med de andre byggene.

3.5 Utvendige forhold

Konstruksjoner utendørs
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4 Verdi gru n n l ag

4.1 Utleiekontrakter og ledige lokaler

Leiekontrakter/markedsleie:

Bygning/areal Etg. Antall Pris pr år Enh.pris Leie
f.o.m.

mnd/år

Opphør
mnd/år

Reg % Markedsleie
pris

Pris pr år Markedsleie
f.o.m. mnd/år

Reg %

Kontor/Menovahuset

-Kontor

Menova AS 1 370 m² 4/2017 12/2017 100 1 200 444 000 1/2018 100

Sum: 444 000

Kontorbrakke

-Kontor

Menova AS 1 86 m² 4/2017 12/2017 100 900 77 400 1/2018 100

Sum: 77 400

Lagerhall med en temperert del

-Varmt og kaldt lager

Menova AS 1 1008 m² 4/2017 12/2017 100 500 504 000 1/2018 100

Sum: 504 000

Produksjonsbygg

-Produksjon og showrom

Menova AS 1 1463 m² 4/2017 12/2017 100 650 950 950 1/2018 100

Sum: 950 950

Servicebygg/Kraftsenteret

-Kontor og undervisning

Menova AS 1 502 m² 4/2017 12/2017 100 1 200 602 400 1/2018 100

Sum: 602 400

Total: 2 578 750

Bransjer/leiekontrakter:

Bygning/bransje Etg Antall Pris pr år Enh.pris Leie
f.o.m.

mnd/år

Opphør
mnd/år

Reg % Markedsleie
pris

Pris pr år Markedsleie
f.o.m. mnd/år

Reg %

Kontor/Menovahuset

-Produksjon

Menova AS 1 370 m² 4/2017 12/2017 100 1 200 444 000 1/2018 100

Sum: 444 000

Kontorbrakke

-Produksjon

Menova AS 1 86 m² 4/2017 12/2017 100 900 77 400 1/2018 100

Sum: 77 400

Lagerhall med en temperert del

-Produksjon

Menova AS 1 1008 m² 4/2017 12/2017 100 500 504 000 1/2018 100

Sum: 504 000

Produksjonsbygg

-Produksjon

Menova AS 1 1463 m² 4/2017 12/2017 100 650 950 950 1/2018 100

Sum: 950 950

Servicebygg/Kraftsenteret

-Produksjon

Menova AS 1 502 m² 4/2017 12/2017 100 1 200 602 400 1/2018 100

Sum: 602 400

Total: 2 578 750
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4.2 Inntekter/kostnader

Inntekter
Arealtype Kontrakter Markedsleie

m² Kr./m² Pris/år m² Kr./m² Markedsleie
pr år

Kontor 370 370 1 200 444 000
Kontor 86 86 900 77 400
Kontor og undervisning 502 502 1 200 602 400
Produksjon og showrom 1 463 1 463 650 950 950
Varmt og kaldt lager 1 008 1 008 500 504 000
Sum 3 429 3 429 2 578 750

Inntektsoverskudd

Inntekter (overført) 2 578 750

Tap ved ledighet, 10% 257 875
Normale eierkostnader, årlig

Renovasjon 37 985
Forsikring 62 558
Eiendomsskatt 28 245
Utvendig vedlikehold ca 40 000 168 788

Eiendommens inntektsoverskudd 2 152 087
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5 Verdisetting

5.1 Tomteverdi

Verdi tomt
Tomteareal

Tomteareal, overført fra matrikkeldata: 11 082,0 m²

Sum areal: 11 082,0 m²

Verdi tomt

Ansatt verdi tomt: 3 800 000

Verdi tomt: 3 800 000

5.2 Teknisk verdi

Produksjonsbygg
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) 13 000 000

Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)

3 000 000

Sum teknisk verdi – Produksjonsbygg 10 000 000

Servicebygg/Kraftsenteret
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) 11 000 000

Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)

2 000 000

Sum teknisk verdi – Servicebygg/Kraftsenteret 9 000 000

Kontor/Menovahuset
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) 8 900 000

Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)

1 500 000

Sum teknisk verdi – Kontor/Menovahuset 7 400 000

Lagerhall med en temperert del
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) 8 000 000

Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)

2 000 000

Sum teknisk verdi – Lagerhall med en temperert del 6 000 000

Kontorbrakke
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) 1 100 000
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Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)

400 000

Sum teknisk verdi – Kontorbrakke 700 000

Sum teknisk verdi bygninger 33 100 000

5.3 Nettokapitalisering

Forutsetninger

Effektiv risikofri rente: 1,60 %
- Inflasjon: 2,30 %
Realrente, avrundet: -0,70 %

Objektrisiko 2,00 %
Markedsrisiko 3,50 %
Eiendomsrisiko 2,50 %
Realavkastningskrav: 7,30 %

Beregning av kapitalisert verdi
Eiendommens inntektsoverskudd (overført fra inntekter/kostnader) 2 152 087
Eiendommens forrentningsverdi som grunnlag for salgsverdi,
beregnet av inntektsoverskuddet (Kr. 2 152 087 ) når realrenten er 7,30% 29 480 644
Eiendommens forrentningsverdi som grunnlag for salgsverdi: 29 480 644
Eiendommens forrentningsverdi som grunnlag for salgsverdi (avrundet): 29 480 000





















































 
 
 
Fra: Kenneth Simonsen [mailto:kenneth@em1ringerike.no]  
Sendt: 22. januar 2018 10:53 

Til: Magne Enger 
Emne: Hensmoveien 19, 3516 HØNEFOSS 

 
Hei, 
 
Takk for hyggelig befaring hos dere. Det er en utrolig godt vedlikeholdt eiendom! 
 
Vi har nå gått grundig igjennom begge takstene. Vi støtter takstmennenes konklusjon på 
markedsverdi.  
 
Vi mener dette er en type eiendom som vil passe flere yrkesgrupper og at eiendommen har et 
potensiale på det åpne markedet.  
 
Ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål. Vi ser frem til et hyggelig samarbeid! 
 
Med vennlig hilsen 

Kenneth Simonsen 
Eiendomsmegler MNEF 

 
_____________________________________________________________________ 

 
M  +47 97 70 43 78 
E  kenneth@em1ringerike.no 
A Søndre Torv 5,  Postboks 317, 3502 Hønefoss 
 
www.eiendomsmegler1.no 
 
Facebook  
_____________________________________________________________________ 
 
Nyttige lenker: 
Gi bud elektronisk 
 
 

 

 
"Denne meldingen er bare ment for den eller de person(er) som er navngitt ovenfor. 

Meldingen kan inneholde konfidensiell eller taushetsbelagt informasjon. Dersom du ved en 

feil har mottatt denne meldingen, vennligst gi beskjed til avsender og tilintetgjør meldingen 

og eventuelle utskrifter av denne umiddelbart. Takk." 

 

"The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is intended for the 

addressee only. Any unauthorised use, dissemination of the information or copying of this 

message is prohibited. If you are not the addressee, please notify the sender immediately by 

returning this e-mail and deleting the message. Thank you."  
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/770-9  Arkiv: 223 D10  

 

Sak: 29/18 

 

Saksprotokoll - Drifttilskudd  - Ringkollen Parken 2.gangs behandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1. Søknad om årlig tilskudd til Ringkollen parken avslås 

 

2. Ringkollen er et populært utgangspunkt for skiturer, Snowboard og hopp, og om 

sommeren er det utgangspunkt for fotturer og sykkelturer. Vi har Ringkollstua, et 

hoppanlegg (K5, 10, 17, 27 og 40), et lite alpinanlegg og sportskapell mm. 

Formannskapet ønsker et attraktivt tilbud på Ringkollen. Vi ber derfor ordfører ta 

initiativ til å samle alle berørte parter til en dialog for å se på fremtidige drifts og 

fremtidsmuligheter for Ringkollen. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.03.2018: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag til pkt. 2, p.v.a. Ap, H, Uavh og KrF: 

«Ringkollen er et populært utgangspunkt for skiturer, Snowboard og hopp, og om sommeren 

er det utgangspunkt for fotturer og sykkelturer. Vi har Ringkollstua, et hoppanlegg (K5, 10, 

17, 27 og 40), et lite alpinanlegg og sportskapell mm. 

Formannskapet ønsker et attraktivt tilbud på Ringkollen. Vi ber derfor ordfører ta initiativ til å 

samle alle berørte parter til en dialog for å se på fremtidige drifts og fremtidsmuligheter for 

Ringkollen.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling, samt Johansens (H) forslag p.v.a Ap, H, Uavh og KrF, ble enstemmig 

vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/770-7   Arkiv: 223 D10  

 

 

Drifttilskudd  - Ringkollen Parken 2.gangs behandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

Søknad om årlig tilskudd til Ringkollen parken avslås 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringkollen skianlegg AS har drevet alpinbakken «Ringkollen Parken» siden 2014 i samarbeid 

med Hønefoss brettklubb. Med dårlige vintere og kort sesong er økonomien i selskapet svak, 

og har vist årlig underskudd på 250-300 000 kr. Samtidig har en ikke klart å gjennomføre 

nødvendige vedlikeholds- og utviklingsprosjekter, som bl.a. å fornye anleggets billettsystem.  

Ringkollen skianlegg har derfor søkt kommunen om årlig støtte til driften. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestyret behandlet saken (K-sak 124/17) og ba om at det gjennomført et dialogmøte 

med sikte på å finne en løsning for alpinsenteret. 

 

I møtet  kom det fram at situasjonen for alpinsenteret før inneværende sesong startet var 

prekær.  

Momenter som kom fram i møtet: 

- kombinasjonen og synergien mellom Ringkollstua og alpinanlegget er viktig for begge 

parter. 

- Som alternativ til årlig driftstilskudd foreslo alpinsenteret   

o investeringsstøtte til nytt heiskortsystem til ca. 250 000 kr 

o en sum til nedbetaling av lån  

o kommunal støtte til barneheisen 

- Alpinanlegget så det og som en mulighet å dele ut gratis årskort til et årskull i 

grunnskolen 

- Alpinanlegget har søkt Sparebankstiftelsen Ringerike om midler, men fått avslag. 

Stiftelsen støtter lag/foreninger, ikke private aktører. 

 



- 

Alternative løsninger 

Alternative forslag til vedtak kan være å gi engangstilskudd til investeringer, eller et årlig 

driftstilskudd: 

- Ringerike kommune gir et engangstilskudd til Ringkollen Parken til nytt billettsystem. 

Beløpet dekkes av formannskapets disposisjonsfond. 

- Ringerike kommune gir årlig tilskudd til Ringkollen Parken.  Beløpet innarbeides i 

årsbudsjett ved 1. tertial. 

 

Juridiske forhold  

I utgangspunktet setter EØS-avtalen grenser for mulighetene norske myndigheter 

har til å gi støtte til næringsvirksomhet. Dette er ikke utredet i denne saken. 
 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken ble behandlet av kommunestyret i sak 124/17 og det ble gjort følgende vedtak: 

Ringerike kommune går i dialog med Ringkollen Parken med sikte på å finne en løsning på de 

økonomiske utfordringene. Ny sak legges fram for Kommunestyret. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at denne parken er det eneste anlegget av sitt slag i kommunen og at det 

beriker vintertilbudet til barn og unge i regionen. Rådmannen er fortsatt tilbakeholden med å 

tilrå tilskudd som kan bli en årlig utgift for kommunens drift og ønsker ikke noen kobling 

mellom økonomisk støtte og rabattsystemer til visse målgrupper. 

 

Vedlegg 

Saksutredning K-sak 123/17 Driftstilskudd Ringkollen Parken med søknad 

Vedtak i K-sak 123/17 

Referat fra møte med Ringkollen Parken 

 

 

 Ringerike kommune, 24.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/770-6  Arkiv: 223 D10  

 

Sak: 124/17 

 

Saksprotokoll - Drifttilskudd  - Ringkollen Parken  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ringerike kommune går i dialog med Ringkollen Park med sikte på å finne en løsning på de 

økonomiske utfordringene. Ny sak legges fram for Kommunestyret. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 02.11.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/770-2   Arkiv: 223 D10  

 

 

Drifttilskudd  - Ringkollen Parken  
 

Forslag til vedtak: 

 

Søknad om årlig tilskudd til skilanlegget Ringkollen Parken avslås. 

 

 

  

Sammendrag 

Ringkollen Parken ligger nedenfor Ringkollstua og driftes av Ringkollen skianlegg AS og 

Hønefoss brettklubb. Det legges ned en stor dugnadsinnsats i driften av skiparken. Økonomien 

er ikke i balanse og det søkes om årlige driftstilskudd fra Ringerike kommune. 

 

Innledning / bakgrunn 

Siden 1995 har det vært skianlegg på Ringkollen. Dette har vært med å gjøre Ringkollen til et 

attraktivt aktivitetssenter for regionen og utfartsområde for Oslo og Akershus. Utviklingen av 

Ringkollen-området har skjedd i regi av både private, frivillige organisasjoner, fagforeninger og 

offentlige virksomheter. 

 

Alpinanlegget ble i 2014 overtatt av Ringkollen skianlegg som driver og ønsker å videreutvikle 

anlegget i samarbeid med Hønefoss brettklubb. Skianlegget endret i forbindelse med 

overtakelsen navn til Ringkollen Parken for å signalisere en satsing på snøpark og utvikling av 

skianlegget med fokus på lek og moro for barn og ungdom. 

Anlegget består av en tallerkenheis og et skitau/barneheis. Hovedtraséen har lysanlegg, kiosk 

og varmestue. Anlegget har snøanlegg som også benyttes av Skiforeningen på ski-lekeland og 

langrennsstadion. 

Anlegget er åpent hverdager 1700-2100 og 1000-1600 i helger og ferier. Det blir årlig lagt ned 

over 2000 dugnadstimer i drift og vedlikehold av anlegget. 

 

Beskrivelse av saken 

De nye driverne ønsket å bygge opp en park av høy kvalitet, samt å få noen store 

arrangementer i anlegget. Det har vært avviklet Norgescupen i snowboard og danske 

mesterskapene i twintip og snowboard.  



- 

De ønsker å øke fokuset på anleggets allsidighet, og vise at parken ikke bare er for de aller 

beste. Det arrangeres derfor flere lavterskel konkurranser og events som alle kan bli med på. 

Søker opplyser at de fine forholdene i snowparken gjør at anlegget har blitt kjent over hele 

Norge og mange kommer for å trene eller delta i konkurranse.  

 

Økonomiske forhold 

Økonomien i Ringkollen Parken er svak og preget av været og de sene vintrene. Bakken har 

åpnet omkring jul, og har først fullt tilbud i løpet av januar måned. Sesongene har som regel 

vart til slutten av mars/start april. 

Parken har omkring 2 500 besøkende gjester / 50 000 turer i heisen per sesong. 

Ringkollen Parkens årsregnskap for 2015 og 2016 viser begge underskudd på mellom 250 000 

og 300 000 kr og en betydelig gjeld. 

Ringkollen Parken søker om årlig støtte på kr 500 000 for å kunne overleve, dette begrunnet i 

resultatene for 2015 og 2016, samt at man har måttet spare bort flere utviklings- og 

vedlikeholdsprosjekter. Blant annet er anleggets billettsystem foreldet og det produseres ikke 

lengre heiskort til dette systemet.  

Ringkollen Parken foreslår løsninger slik at et eventuelt kommunalt tilskudd gir økt aktivitet og 

skiglede til flere barn og unge. Parken er innom rabatterte eller gratis årskort og/eller gratis 

ukentlige aktiviteter. 

 
Søker opplyser at det ikke er tatt ut lønn ansatte etter at nåværende driver overtok, og 

Hønefoss Brettklubb hjelper til i den daglige driften på dugnad. Målet er å opprettholde et bra 

tilbud for kommunens innbyggere. Skianlegget og de fleste av aktivitetene er åpne for 

offentligheten, og de fleste brukerne er egenorganiserte/uorganiserte. 

 

Ringerike idrettsråd har behandlet saken på styremøte og ber kommunen være positive til 

saken. 

 

Alternative forslag til vedtak 

 Ringerike kommune går i dialog med parken med sikte på å finne en løsning på de 

økonomiske utfordringene, og legger fram en ny sak til kommunestyret det en går inn 

med noen investeringsmidler. 

 Ringerike kommune gir et engangstilskudd til parken på inn til kr 500 000 

 Ringerike kommune gir årlig tilskudd til parken på inn til kr 500 000 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er ikke tidligere gitt kommunal støtte til Ringkollen Parken. Rådmannen ser at parken er 

det eneste anlegg i kommunen av sitt slag og beriker kommunens vintertilbud til barn og unge.  

Rådmannen ønsker å behandle slike søknader om driftsstøtte primært i sammenheng med 

kommunens handlingsplan og budsjett, men har ikke funnet plass til driftsstøtte til Ringkollen 

Parken i 2018-2021.  

Rådmannen er og tilbakeholden med å tilrå tilskudd som vil bli en årlig utgift på kommunens 

driftsbudsjett og ønsker ingen kobling mellom økonomiske støtte fra kommunen og 

rabattsystemer knyttet mot visse målgrupper.  

 

 

 

 



- 

 

 

 Ringerike kommune, 28.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M0TTATT 15 FEB,2017

www.r¡ng¡r.neT RINGERI KE I D RE TTSRÅD post@rinsir.net

Kommunalsjef Magnar Ägotnes

Ringerike kor¡rnune

Sendt: masnar.agotnes@rinqerike.kommune.no

An. Rinskæååqn Parken

Ringeríke idrettsrårJ har mottatt en søknad tíl uttalelse fra Ringkollen Parken om driftstØtte og vi har

bei¡endlet sakcn i vårt styremøte l-.februar.

Vi vet at kommunen nød¡g gir midler til drift av anlegg men vi mener kommunen bør gjøre et unntak i

cJette tilfelle.

Alpinbakken oü Ringkollen ble bygget av private midler på 1980-tallet og har vært en bakke hvor

maflge av regionens barn og ungdommer har tatt sine første turer på brett eller alpinski.

Hønefoss Brettklubb benytter anlegget til tnening for sine utøvere men den største delen av aktivitet
utft¡res av uoi"ganiserte barn og unge.

Et slikt anlegg cr avhengig av gode og lange vintre noe de siste årene ikke har hatt og Anlegget sliter

økonomisk.

Som kjent er det krefter på gang for å få til kunstsnøproduksjon i langrennsløypene så en nedleggelse

av aipinbakken nå, vilvære meget kjedelig.

tli vicjeresender søknaden fra Ringkollen Parken og ber kommunen være positive i saken og innkalle

Ringkollen Pari<en sammen med Hønefoss Brettklubb og oss til en drøfting siden søknaden

inneholder a lternative tilskudd.

HrtnefÕss 15. februar 2

H ,

q w
Bjøii'n Marseth

Leder

Kopi: kari.gustavson@ringerike.kommune.no; çhristoffer@ rinekollçnpa rken.no. ;

korneliussen9 1 @live. no

Veciiegg: Søknad fra Ringkollen Parken er levert separat

Dokid:
1 701 5055
(17t770-1)
Søknad om kommunal drifflilskud



SØknad om

kommunal drifttilskud til Ringkollen Parken

1 . lnnledníng

Efter møte den L4. desember 2016 med ldrettskonsulent KariGustavson og leder av Ringerikes

idrettsråd Bjørn Marseth ønsker Hønefoss Brettklubb og Ringkollen Alpinanlegg as med dette at

sØke kommunen om en varig stØtte til driften av skianlegget på Ringkollen, Ringkollen Parken.

På ovennævnte møte diskuterte viforskjellige muligheter for en kommunal driftsstøtte t¡l

skianlegget, som f.eks. kunne være at støtten brukes til at sænke prisen på årskort for kommunens

barn og ungdom, eller at der gives et antall gratis årskort til et eller flere årstrinn på kommunens

skoler - dette vil bli utdybet i punkt 7 nedenfor.

Vi snakkede også om viktigheten av offentlig transport, som en forutsetning for et bra

aktivitetstilbud på Ringkollen - og vi vil derfor også med denne søknad opfordre kommunen til at

overveje muligheten for f.eks. en busrute til Ringkollen i helgene.

2. Ringkollen Alpinanlegg og HØnefoss Brettklubb

Ringkollen Porken

I regional uWiklingssammenheng er det en bevisst holdning i merkevarebyggingen av Ringeriksregionen å

satse på aktiviteter, områder og tiltak som kan gi regionen vår et positivt omdømme, både for de som bor
her og de som ønsker å besøke oss. Ringkollen-området er et viktigt område for god profilering av regionen

vår.

Siden 1995 er der blevet drevet skianlegg på Ringkollen. Driften av skianlegget har alltid været en

viktig del av arbeidet med at gjØre Ringkollen-området til et attraktivt aktivitetssenter for hele

Ringerikesregionen og utfartsområde for store befolkningsgrupper fra Oslo og Akerhus.

Utviklingen av Ringkollen-området har opp gjennom årene skjedd i regiav både private, frivillige
organisationer, fagforeninger og offentlige virksomheter.

Pr. i dag kan området sk¡lte med bl.a. følgende tilbud:

o Ringkollen Parken med et varieret tilbud for barn, unge og voksne for både alpinski, telemarkski,

snowboard og twint¡p. Alpinanlegget inneholder bl.a. snowpark og eget barneområde,
o Skiforeningens ski-lekeland for barn,

o Skiforeningens ski- og sykkel-løypenett for alle aldersgrupper,
¡ Turistforeningens ski- og tur-løypenett for alle aldersgrupper,
r Ringkollen hopparene med bakker i ulika størrelser,

o Ringkollstua og Fossen Friluft AS serveringssted, butik for friluftliv og -aktiviteter, Frilufts SFO, samt
arbeide med handikappede barn,



Ringkollkapellet med et flott tilbud til de mange som ferdes i Marka og som føler behov for å finde

ro og ettertanke, en aweksling fra en travel hverdag, samt

Tilrettelagte tjenester for avfallsinnsamling og toalett for de mange som benytter Marka samt gode

parkeringsmuligheter.

Etter næsten 20 års drift blev alpinanlegget i2OL4 overtaget av Ringkollen Alpinanlegg AS, som ønsker at
videreuwikle og komplettere de mange positive aktivititetsmuligheter som allerede finnes på Ringkollen.

Skianlegget drives nu i samarbeide mellom Ringkollen Alpinanlegg as og Hpnefoss Brettklubb - og alle
jobber på dugnad.

Skianlegget endrede iforbinnelse med overtakelsen navn til Ringkollen Parken for at signalere en satsning

på snowparken og utvikling av skianlegget med fokus på lek og moro for barn og ungdom.

Anlegget består i dag av en tallerkenheis og et skitau/barneheis. Hovedtraseen har fullt lysanlegg, og i bunn

av bakken ligger vår kiosk og varmestue. Anlegget har eget sn6anlegg, som desuten benyttes av

Skiforeningen på ski-lekeland og langrennsstadium.

Skianlegget er åpent alle hverdager kl. 17-21 og kl. 10-16 i helgen og ferier. Der bliver hvert år lagt ned over

2000 dugnadstimer i den daglige drift og vedlikehold av anlegget

Ringkollen Alpinanlegg as

Bedriften blev stifter i september 2OL4 iforbinnelse med overtakelsen av driften av alpinbakken
på Ringkollen og eies 100% av danske Christoffer Hove.

Christoffer Hove er snowboardentusiast og har gjennom mange år arbeidet frivilligt for det danske
skiforbundet.

Christoffer mottok i høsten 2014 prisen som'årets skiløber/årets illsjell' av Danmarks Skiforbund og driver
nu Ringkollen Parken nettop som en illsjell, og i de to årene Ringkollen Alpinanlegg AS har driftet
skianlegget har der ikke blitt tatt ut lønn for det arbeide som har blitt gjort i anlegget. Les artiklen 'Fulgte
hjertet - valgte snowboard' om Christoffer i vedleg 1.

Hønefoss Brettklubb

Hønefoss Brettklubb er den største samarbeidspartner for Ringkollen Alpinanlegg as og klubben

bidra til den daglige drift av alpinbakken på dugnad. Her er der foreldre som hjelper med at passe

heis og kiosk, samt barna som hjelper i bakken med bygging og vedlikehold av snowparken.

Klubben hade sin storhetstid i 2OLO-2OL1 med over L00 medlemmer, men de sidste årene før
Ringkollen Alpinanlegg s overtakelse av skianlegget var der fallene aktivitet i både bakken og

klubben. Der har de sidste årene blevet arbeidet hårdt fra klubbens side for at snu denne utvikling

og få opp både medlemstallet og aktivitetsnivå. Klubben har nu ca. 65 medlemmer og arrangerer
mange bra aktiviteter iskianlegget. Les artiklen'Vilengasjere ungdom i bakken'ivedleg 2.

De aktive medlemmer er primært i aldersgruppen 9-18 år, og kommer fra Hønefoss, Jevnaker og

Hole.

o

a



Som en del av arbeidet med ny rekrutering og genoppbygging av klubben har vi i høsten 20L6

opprettet en twintip gruppe, og vilved førstkommende årsmøte ta opp spørgsmålet om

navneendring for at markere at klubben også er inkluderende for de mange brukere av skianlegget

som kjører på twintip ski og give et mer bredt aktivitetstilbud.

3. Aktiviteter i Ringkollen Parken

Hønefoss Brettklubb har ukentlige treninger i Ringkollen Parken, og arrangerer desuten flere

events og konkurranser - både lavterskel og hØyt nationalt nivå.

Som lavterskelkonkurranser arrangeres hvert år JuleJib og NyttårsHopp, ligesom vi i fjor avholdt

Fanta Play Park i samarbeide med Fanta/Coca Cola. Desuten avholder vi hvert år begynnerkurs,

hvor alle kan komme og prøve snowboard under kundig veiledning av klubbens instruktører, samt

Ringkolldagen, som er et fellesarrangement for flere av aktørene på Ringkollen - Ringkollen

Alpinanlegg, Hønefoss Brettklubb og Ringkollstua/Fossen Friluft - med masser av gratis aktiviteter
for alle i og omkring skianlegget. Les artiklene ' Blåser nytt liv i alpinanlegget' og'Kul dag i

Ringkollen-parken på lørdag' ivedleg 3 og 4.

Klubben arrangerer desuten hvert år norgescup for snowboard, og konkurransen for vinteren 2017

har blitt rangert som national event - det høyeste ranking av norgescuppen. Vi håper, at vi fra

vinteren 2OL7/2Ot8 også kan blive arrangør av norgescuppen for twintip ski.

Ringkollen Alpinanlegg og Hønefoss Brettklubb har endelig et bra samarbeide med det danske

skiforbundet og har de sidste to årene været vert for de Danske Mesterskaper i twintip og

snowboard - en event som har blitt avholdt over en hel uke og med mer end 80 tilreisene

danskere, som har boet på Comfort Hotell i Hønefoss - samt arrangerer klubbture/-camps med

danske skiklubber som kommer på weekendbesøk. Se vedlegg 5 med uttalelse fra Danmarks

Skiforbund om samarbeidet.

4. Fremtiden for Ringkollen Parken

Vår målsetning for Ringkollen Parken er ikke blot at få t¡l et bra skianlegg, men vi ønsker at skape

et rusfrit og venligt miljø, da lokale barn og ungdom kan komme seg ut i naturen - bevege seg og

have moro med vennene - samtidig med at vi ønsker at have en så høy standart på ski- og

snowboardforhold, som gir bra treningsfasiliteter for dem som ønsker at dyrke ski-

/snowboardsporten på konkurranseplan og gjØr anlegget attrakt¡vt at besøke for tilreisende

turister.

I løpet av våre første sesonger har vores fokus ligget på at bygge opp en bra snowpark av høy

kvalitet, samt at få nogen store arrangementer/events i anlegget. Det er lykkedes os at få både en

avdeling af Norgescuppen i snowboard og de danske mesterskaper itwintip og snowboard.



Våre events tiltrekker mange deltakere fra hele Norge og vi får bra tilbakemeldinger fra vår

samarbeidspartnere i både Snowboardforbundet og det danske skiforbundet. Ringkollen Parken

har desuten fått en masse bra omtale i diverse medier.

Flere av klubbens medlemmer gjør det utrol¡gt bra på konkurransenivå - bl.a. Fr¡dtjof S.

Tischendorf som i 2016 blev uttatt til snowboardlandsholdet og deltok i X Games Oslo (se fler av

klubbens sine profiler i neste avsnit).

Det at Hønefoss Brettklubb nu også har twintip gruppe og har blitt opptatt i Norges Skiforbund

betyder at vi også kan få arrangere norgescup for twintip/freeski.

Desuten Ønsker vi nu at få økt fokus på anleggets alsidighet - vise at snowparken ikke bare er for
de allerbeste. Vi har hele tiden byggd opp snowparken med elementer for alle nivåer, og dette

ønsker vi at få mer oppmerksomhet omkring. Derfor vil vi få flere lavterskel konkurranser og

events, som alle kan bli med på, ligesom vi har utvidet klubben til at bli både snowboard- og

twintipklubb.

De tiltak som vi med denne sØknad til kommunen ønsker støtte til er ligeledes alle tiltak som skal

få fler barn og ungdom ¡ aktiv¡tet og gjøre skisporten og Ringkollens øvrige tilbud mer tilgjengelig
for alle. Les artiklen 'Målet er å øke hverdagsbruken' i vedleg 6.

5. Klubbens profiler

HØnefoss Brettklubb har flere store profiler som gjør det bra ved nationale og internationale

konkurranser.

Fridtjof Sæther Tischendorf 19 år, fra Hønefoss og uttatt til landsholdet i snowboard. Fridtjof
deftog iX Games Oslo i 20L6.

Noro Frisvold L8 âr og fra Hønefoss. Nora deltok i ungdoms OL på Hafjell ¡ 2016, og blev desuten

Norgesmester i både halfpipe og slopestyle for junior jenter ¡ 2016.

Bendik Gjerdolen 19 år og fra Hønefoss. Bendik blev sammenlagtvinneren i gutter junior klassen

ved Norgescuppen 2OL4 ogtok førsteplass i World Rookie Tour.

Marius Bokken 20 år og fra Hønefoss. Marius har mange flotte resultater både i Norge og utlanet.

De bra forhold i snowparken betyder at anlegget har blitt kjent over hele Norge, og mange reiser

langveis fra for at trene eller deltake i konkuranse i Ringkollen Parken, således valgte

snowboardstjernen Ståle Sandbech, som vannt sølvmedalje ved OL i Sochi, at legge trenningen sin

i Ringkollen Parken forut for fiorårets X Games. Les artiklene 'Brettstjerner trente i parken' og

'Møtte superstjernen i Ringkollen-parken' ivedleg 7 og 8.

'Det er kjempeviktig for de unge å ha en bakke som dette. Man er helt avhengig av det for å bli god.

Mange og korte turer etter skoletid, og ikke bare i helger, er viktig" citat fra Ståle Sandbech - Ol-sølv

vinner i Sochi 2OL4.



"Christoffer har gjort en sinnssykt god job med denne bakken. Heisen er kjapp, og han har folt bakken
med elementer, slik at det er noe som skjer hele veien. Det er slik vi opplever de gode bakkene fra

USA" citat Sondre Hvlland, Landslagstrener for snowboard i Norge.

6. Økonomi

Vår økonomi i Ringkollen Parken er mye preget av været og de sene vintre de seneste årene.

Bakken har først fått åpnet omkring jul, og først full tilbud i løpet av januar måned. Sesongen varer

som regeltilslut mars/start april, så det blirr desverre nogen korte vintre.

Samlet har vi omkring 2.500 besøkende gjester, som har haft omkring 50.000 ture i heisen, pr.

Sesong, hvilket vi håper at kunne Øke denne vinter.

Vårt første årsregnskap for 201.5 (regnskapsperiode fra oppstarten i sep. 2014 til utgangen av 2015

- se vedleg)) viser et underskudd på nesten kr. 300.000,- og der forventes også underskudd for
20L6. Se årsregnskap for 2075 i vedleg 9.

Vi står derfor nu i en situasjon, hvor Ringkollen Parken er ifare for at bli lagt ned om ikke vi klarer
at forbedre Økonomien * dette vilvære synd for både klubbens medlemmer og alle øvrige borgere
og gjester i Ringerike, som benytter skianlegget.

Det er på denne bakgrunn at visøker Ringerikes ldrettsråd/Ringerike Kommune om et varigt
drifttilskudd for at sikre skianleggets overlevelse og fortsat kunne tilby bra vinteraktiv¡teter på

Ringkollen.

7. Støtte

Vår vurdering er at skianlegget trenger en årlig stØtte på kr. 500.000,- for at kunne overleve -
dette begrundet i resultatet for 20L5, samt at vi både ¡ 2015 og 2016 har måtte spare bort flere
utviklings- og vedlikeholdelsesprojekter, som der ikke har vært råd til - bl.a. er anleggets

billetsystem (skidata 340) foreldet, og der produseres ikke lengere heiskort til dette system. Det vil
derfor bli nødvend¡gt at utsk¡fte billettsystemet inden for de nermeste årene.

Gratis eller roboterte heiskort

En bra løsning til den kommunale støtte kunne være en avtale om at støüen Øremerkes til at
tilbyde barn og ungdommer i kommunen billigere heiskort. Normalprisen for årskort er idag kr.

3750,- men med den ansøkte kommunale støtte kunne denne pris halveres og dermed bidra til at
få fler barn og ungdommer i aktivitet ¡ løpet av vinteren.

En annen løsning kunne være, at kommunen som motytelse for den årlige stgtte mottager f.eks.

500 årskort, som kan utdeles gratis til utvalgte årstrinn i kommunens skoler. Les hvordan en

liknende aWale er lavet mellom Bykle kommune og Hovden Skisenter ivedleg 10.



SnowFun doge

I tilleg til rabaterte eller gratis årskort til utvalgte årgange kunne vi tilby SnowFun dage en gang i

uken med grat¡s aktiviteter for alle barn og ungdommer uten disse trenger at være medlem i

klubben - dette kunne f.eks. være instruksjon, barne skirenn og liknende.

Vi er ihvertfald mye åpne for at finde en bra løsning, så et eventuel kommunalt driftstilskud til
Ringkollen Parken også giver økt akt¡v¡tet og skiglede til fler barn og ungdom.

8. Transport

En viktig forutsetning for at eventuelle tiltak for økt akt¡v¡tet i Ringkollen Parken og på Ringkollen
generalt blir suksessfulde er dog, at tilbudene er lett tilgjengelige for barn og ungdommer.

Der er i dag ingen offentlig transport til Ringkollen, og alle barna som bruker skianlegget er derfor
avhengige av foreldre som kan kjøre.

Vi håper at kommunen har forståelse for at der trengs offentlig transport til Ringkollen, og håper
at der på sikt kan jobbes på at etablere en busrute fra Hønefoss til Ringkollen.

Dette kunne f.eks. være en bustur opp lørdag og søndag morgenformiddag (k1. L1:00) og retur om
eftermiddagen (kl. 1 6:00)- eventuelt desuten en eftermiddag/kveld i løpet av uken (opp kl. L7:30

retur kl. 20:00) iforbindelse med klubbens sin trening (torsdage).

9. Hvorfor skal kommunen støtte en pr¡vat bedrift?

Vivet at en kommunal støtte til driften av Ringkollen Parken egentlig ligger utenfor kommunens
normale retningslinier, da skianlegget er privat eied, men vi mener også at Ringkollen Parken har

en særlig status, som alligevel kan godtgjøre en sådan kommunal stØtte.

I de to årene skianlegget har blitt drevet av Ringkollen Alpinanlegg as har der ikke blitt tatt ut lØnn

til nogen ansatte, og desuten hjelper Hønefoss Brettklubb i den daglige drift på dugnad - det er
således ikke vårt mål at drifte Ringkollen Parken for personlig vinnst, men vi gjør dette for at
kunne oppretholde et bra tilbud om vinterakt¡v¡tet for kommunens barn og undgom.

Skianlegget og de fleste av aktivitetene her er ligeledes åpne for offentligheten. Det er bare en

liten delav brukerne i anlegget som er medlemmer i klubben, mens lang hovedparten av

bru kerne er egenorganiserte/uorganiserte.

Vi vet at ikke alle barn finder sin plass i den organiserte idrett, men gjerne vil dyrke idretten på

egne premisser. Vi mener det er viktigt også at ha et bra tilbud til disse barn, så de kan komme sig

opp av sofaen og vek fra playstation. Både Ringkollen Alpinanlegg og Hønefoss Brettklubb arbeider



således for at legge tilrette med bra aktiviteter - ikke bare for klubbens sine medlemmer, men for
alle brukere av Ringkollen Parken, uanset om disse er organisert i klubben eller ej.

Twintip- og snowboardsporten er kendetegnet for sin åpenhet og innkludering av alle - her møtes

utØverne på tvers av aldersgruppering og social bakgrunn, men i stedet er det gleden ved sporten

og det at utfordre seg sjelv med nye tricks (mestring), som er viktig. Vi ser ofte gutter i 20

årsalderen kjøre sammen med barn på LO-LZ år, og fortsat har det gøy sammen.

Vi mener, at denne åpenhet er helt unik for den egenorganiserte idrett, herunder twintip- og

snowboarding, og vi tror på at de tiltak vi her søker støtte til derfor desuten kan være bra til bl.a.

integrering av de barn og ungdommer med annen etnisk bakgrunn som bor i kommunen. Her vil

de få en mulighet for at knyte nye relasjoner til lokale barn og ungdommer, og delta i idretten på

like vilkår.

Vi håper derfor at Ringerikes ldrettsråd og Ringerike Kommune vil se positivt på denne sØknad, så

vi i Hønefoss Brettklubb og Ringkollen Alpinanlegg kan tilby bra vinteraktiviteter til mange barn og

ungdommer i årene fremover.

Med vennlig hil

éft\
Christoffer Hove

Ringkollen Alpinanlegg as

Eskil Korneliussen

Leder Hønefoss Brettklubb
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Fulgte hiertet - valgte snowboard
Av JAN TORKEL TORSTENSEN

30. desember 2014, kl. 'l 9:50 rz

Han tok en solid utdannelse og jobbet som jurist. Men Christoffer Hove ville noe mer - derfor fulgte han

hjertet. Nå driver han Ringkollparken.

ANNONSE

,)

.(

¡f

I

ì

F
q

.l

èt

Christoffer Hove og Carsten Hansen har mye å ta seg til i Ringkollparken. Snøkanonene går uavbrutt i disse dager, men parken

er åpen, og heisen går. Foto:Jan Torkel Torstensen.
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ANNONSE

Stor firrs\iell p:i {¡megä-;¡ fra
frsk, krill {}g rriudåte
Er det på t¡de med et oljeskift?

Smilende kommer han mot meg med neven rett ut. Hos Christoffer Hove føler du deg velkommen. Riktig velkommen.

En kikk i Ringkollparken viser med all tydelighet at værgudene ikke har vært på den nye eierens side denne høsten.

Riktignok daler snøfnuggene ned akkurat i skrivende stund, men en høst uten kuldegrader og snø, ville normalt giort en ny eier
rastløs og motløs. Men sånn er ikke Christoffer Hove.

- All sno hjelper. Dette er bedre enn ingenting, sier han, og myser oppover mot de lette snøfnuggene som daler fra
himmelen.

Ganske karakteristisk positiv tone fra 37-åringen.

Dansken som tok juridisk utdannelse, og trådte rett inn i en godt betalt A4-hverdag i Direktoratet for kriminalomsorg i København

Etter det jobbet han tre år som jurist i Statsfengselet i Helsingør. Da han så skulle skifte jobb i 201 1, dro hjertet ham i en annen

retning. Retning Alpene.

I barndomsårene gikk turene alltid til Norge - med foreldrene. Etter hvert vendte reisepila '180 grader sørover, til Alpene.

- Som tenåring re¡ste jeg og min bror mye til Østerrike. Det var der jeg begynte å stå på snowboard, forteller Christoffer.

Ved siden av juristtilværelsen, jobbet Christoffer som frivillig for det danske skiforbundet - med snowboard.

-Jeg tjente godt, og jeg hadde en sikker jobb. Men jeg valgte å følge m¡tt hjerte. Gjøre min hobby til en levevei. Det var en
vanskelig beslutning å ta, sier Christoffer, som pakket vekk dressen og reiste til ltalia, der hanjobbet ¡ det østerr¡kske
firmaet QParks.

- I begynnelsen jobbet jeg med markedsoppgaver for dette firmaet, som hadde oppdrag for skiområdet som heter Dolomitt
Superski, hvor vi skulle være med å planlegge hele freestyle-området. Siden har jeg levd av dette. Jeg har vært bosatt i ltalia og

Østerrike. Deretter flyttet jeg til Norge, og bygget opp et anlegg í Vierli i Telemark, og deretter var jeg parksjef i Kvitfjell.

- Ag nù er det Ringkollen?

-Jeg ble forelsket i dette stedet. Det er nær oslo, og det er fin natur her. Og så er Hønefoss en veldig hyggelig by, sier
Christoffer Hove med et sm¡l.

tES OGSA: Ringkollen Alpin er solgt

Etter at kuldegradene først kom, har Christoffer og hans medhjelper Carsten Hansen, stått på døgnet rundt.

Snøkanonene går ustanselig, og halve parken er nå åpen.
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- Vi fortsetter å produsere snø så raskt det lar seg gjøre, sier Hove.

I begynnelsen av mars skal han arrangere dansk mesterskap i snowboard, noe han har gjort flere ganger før.

- Men for første gang i Ringkollen. Så skal vi arrangere norgescup i slopestyle i slutten av februar, sier Hove.

LES OGSA: - Perfekte forhold på Ringkollen

Ellers kan vi nevne at Ringkollparken nå tilbyr helgekort, der du kan kjøre fredag kveld, og på dagtid lørdagog søndag.

Parken har åpent mandag-fredag kveld, samt på dagtid i helgene.
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Meny=

ANNONSE

CAL AN U S' OI L
har hjulpet mange i kampen
mot irritabel tarmsyndrom

PU LS SPoRT SNoWBoARD RINGKoLLEN

Vil engasfere ungdom i bakken
Av EMrL RruOnÉ ØSTEBØ, PULS-REDAKSJONEN

05. februar 2016, kl. 09:09 .z

Ringkollen Parken, i samarbeid med Hønefoss Brettklubb arrangerte nylig et nybegynnerkurs i snowboard

Med fine forhold i bakken, var det ingen sak å arrangere brettkurs for nybegynnere. (Foto: Leserfoto)

Fa halv pris i dag

DEL
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ANNONSE

r{}-sotJ6 nürdmenn har
ríyrnpt{}fner
Se rådene for deq med irritabel tarm

PULS Ringkollen Parken, med danske Christoffer Hove i spissen, arrangerte sist helga sammen med Hønefoss Brettklubb et

nybegynnerku rs i snowboard.

Ti barn deltok i kurset, hvor de fikk opplæring av instruktører fra Hønefoss brettklubb både lørdag og søndag.

- På lørdag startet alle i barnebakken for å lære de mest grunnleggende tekn¡kkene på brett, men allerede i løpet av
søndagen var flere av deltakerne klare til å prøve seg i den store bakken. Her fikk de også prøve seg på de letteste
hoppene, og de enkleste boksene i parken, forteller Hove.

LES OGSA: Tre lokale jenter til ungdoms-OL

Bra tiltak
- Kurset ble arrangert av Hønefoss Brettklubb, hvor jeg siden desember har sittet ¡ styret. Jeg har selv i mange år hatt
stor fornøyelse av å være medlem av en skiklubb i Danmark, og har hatt mange gode arrangementer og ekt¡v¡teter der,

opplyser han.
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Elias Løv(8), instruktør Herman HolterTorp og Håvard Novi (10) koste seg med brettkurs på Ringkollen Parken. (Foto:

Leserfoto)

Den danske alpinentusiasten håper at hans engasjement i Hønefoss Brettklubb kan bli med på å gi mange gode opplevelser til
ungdommer på Ringerike.

Han ønsker også at brettkurs og lignende kan være med på å skape mer liv og bedre miljø i skianlegget på Ringkollen.

Hønefoss Brettklubb som arrangører ønsker så klart at det skal bli vellykket, og har allerede fått gode tilbakemeldinger.

Hove er tydelig imponert over hvor fort ungdommen lærer brettkunstene, og håper de vil fortsette å stå på brett i parken.

Foreløpig er det usikkert på når neste helgekurs vil skje, ettersom agendaen til Christoffer Hove og Brettklubben ser
relativt full ut.

DETTE SKJER I VINTER

'1 3. februar: I forbindelse med Event 16 avholdes det <Rail Jam> i Hønefoss Sentrum.

20-21. februar: Norgescup i Slopestyle avholdes i Ringkollen Parken.

1-2. mars (vinterferien): (Fanta Playpark>, et laWerskelevent over to dager hvor alle kan delta. Gratis for alle deltakere.

18. mars: Spring Meltdown Rail Jam.

Påsken: Det jobbes med å arrangere flere barne- og familieaktiviteter i bakken, blant annet konkurranser for twintip og

snowboard.

LES OGSA: - Nå mansler iee bare snøen

Melder gode forhold
Fra Ringkollen Parken kan det meldes at parken nå har massevis av snø den siste tiden, og med gradestokken på minus fire

grade¿ høy sol hele dagen, har det vært perfekt forhold til å øve seg i bakken.

- Om flere har lyst til å komme i gang med å stå på snowboard eller ski, så har Hønefoss Brettklubb tren¡ng på Ringkollen
hver torsdag,opplyser Hove.

IË
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PU LS ALPINT SPORT

Blåser nytt liv i alpinanlegget
AV <A HREF=''MAILTO:EMILOESTEBOE@LIVE.NO''>EMII- ¡ruORÉ ØSTBØ</<>, PULS.REDAKSJONEN

27. f ebruar 2015, kl. 14:29 'z

Med nye eiere har anlegget på Ringkollen fått nytt liv. Denne uken har både små og store samlet seg for å

stå på ski.
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Alpinanlegget har fått flere rails og er bygd på mer enn tidligere, mener blant annet Birk Rudrud Herdlevær, som her er på vei

over et av bakkens mange rails. (Foto: Emil André Østbø\

DEL

ANNONSE

ELI åBO}IñIEHI 06 FA YÅR EËsTLI¡STI'E
PoHD('e-roPP I cAìtÊl

Sist høst kjøpte danske Christoffer Hove opp Ringkollparken.

Sammen med kompisen Carsten Wiegeland-Hansen har Christoffer jobbet hardt for å gjøre parken så attraktiv som mulig.

-Jeg har jobbet som parksjef forskjellige steder og liker ideen om et lite skisenter, og mulighetene det bringer iforhold til de store

anleggene, forteller han.

- Beliggenheten til parken er veldig bra, jeg liker Hønefoss godt. I tlllegg ligger Oslo like i nærheten. Derfor så syns jeg

Ringkollparken er en god mulighet, og har mye potensial.

Christoffer lever av drømmen sin, og forteller at han håper at han kan drive Ringkollparken i tiår framover.

Arrangementer
Christoffer forteller at parken egner seg godt til arrangementer og konkurranser for de fleste aldersgrupper.

- I parken har vi en slopestylebane hvor vi arrangerte Norgescup i helgen, som er en konkurranseserie med seks

konkurranser i løpet av vinteren, sier Christoffer.

- Neste uke skal vi arrangere <Dansk mesterskap> i både twintip og snowboard. Det er bare for dansker, men alle andre er

selvfølgelig velkomne til å se på, legger han til.

Ê /'ì I 1 t. t/-l-l 
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De unge skientus¡astene synes det er bra at parken har fått nye roils. Foto: Emil André Østbø

Populært og ¡ nærheten
Skiparken er svært populær blant ungdom, og blant de unge skientusiastene som digger å stå på ski finner vi Sondre Fivelsdal (13)

og Birk Rudrud Herdlevær (12). I løpet av vinterferien har de besøkt Ringkollen flere ganger.

- Parken er bra! Detjeg liker er at hoppene er så store, og at det er så mange nye rails i bakken! sier Sondre.

Birk sier seg enig. Han mener boksene og hoppene er det beste ved bakken. Det er også

et pluss at parken ligger kun et steinkast unna Haugsbygd, hvor han bor.

Guttene syns generelt bakken er bedre nå
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Anders Backe reiser gjerne til Ringkollen. Foto: Emil André Østbø

Rutinert utøver
Skihelten fra Modum, Anders Backe, besøkte skiparken denne uken.

Med finaleplass i X Games og gode resultater i en rekke andre nasjonale og internasjonale konkurranser tidligere, er han omtalt

som en av Europas beste utøvere.

Nå harAnders lagt proffkarrieren på hylla, men ski skal han drive med ien god stund framover, forteller han.
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Anders Bocke flyr over hoppet i bokken. Foto: Emil André Østbø

Alplnbakken på Rtngkotlen

¡ Ble startet opp i 1995
. Ble kåret til årets snowpark i 2011
. 400 meter lang nedfart
r Skiftet eier høsten 2O14, og byttet navn fra Ringkollen Alpin til Ringkollparken
r Har et mål om å bli Norges beste terrengpark
¡ Christoffer Hove kjøpte parken av Martin Brodahl, som har drevet parken i 1 9 år
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MenyE

ANNONSE

SPORT RINGKoLLEN RINGKoLLENPARKEN

Kul dag i Ringkollen-parken på lørdag

Av JAN TORKEL TO RSTENSEN

18. mars 2016, kl. 06:00 rz

Alt ligger til rette for en aktiv dag for store og små i Ringkollen-parken på lørdag

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!
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Kul dag: Christoffer Hove kan love en spennende dag med konkurranser, rebuser, grillmat og aftersk¡ med Damien-

konsert.

DEL

ANNONsE

Barneheisen er grat¡s hele dagen, og på formiddagen vil instruktører ira Hønefoss Brettklubb hjelpe deg med

alt fra å lære svinger på brett, eller øve ¡nn tr¡ks. Det blir også lagt opp en aktivitetsløype i skileiken ved

Ringkollstua. Her blir det morsomme akt¡viteter, bl.a. bungee-løp, tredem-sk¡ og mye mer.

Du kan også fylle dagen med å delta i påskerebusen, med poster rundt om i skibakken, skistadion og ved Ringkollstua.

- Hold øyene godt åpne når du går rundt på Ringkollen denne dagen, for påskeharen harvært på besøk og lagt

påskeegg rundt om i snøen, sier Hove. På ettermiddagen er det superfinale i Spring Meltdown - railjam i Ringkollen

Parken, der noen av Norges beste snowboard - og twintipkjørere konkurrerer på en spesialdesignet bane i skianlegget.

Deretter er det klart for afterski på Ringkollstua og livekonsert med norske Damien.

Hove melder om perfekte forhold i bakken.

- Grillen er tent hele dagen ved Ringkollstua, hvor dagens spesialitet er elg-burger av selvskutt elg, forteller Christoffer

Hove.

Les mer om: sport Ringkollen ringkollenparken

Se kommentarer

-

Flere saker



DANMARKS
SKIFORBUND

Oanmârk Sk¡forbund
ldrættêns hus

8røndbySt¡dion 20
DK-2605 8røndby

Ttt: 43262330
Fax: 43 2623 33

Mail:dsklf@dsklf.dk
w,skiportãl.dk

Brøndby, fredag den 15. august 2014

Til hvem det måtte vedrøre.

I Danmarks Skiforbund er vi meget fokuserede på et nærhedsprincip for valg af destinationer til træning og
konkurrence. Mens det har været oplagt for sjællandske klubber at lægge aktiviteter i Sydsverige og på
Hedeland ved Roskilde, hvor man har et kunstsneanlæg, så har det været svært at finde oplagte steder for de
jyske klubber.
Vi har både i Skiforbundet og i de jyske skiklubber, søgt efter egnede områder, hvor vi kunne lave nogle gode
aftaler om opbevaring af materiale, gode træningsmuligheder og mulighed for fleksible åbningstider, ikke for
langt fra Jylland.
Det lader nu til at veere muligt med de visioner Christoffer Hove har med driften af Ringkollen.

Da visamtidig, harvedtaget en sportslig satsning frem mod OL i2018 og2O22, hvorviforventeren øgning af
konkurrenceløbere i alle discipliner og dermed øget behov for træningsfaciliteter, er det et stort plus for
Danmarks Skiforbund, hvis vi kan få lavet en samarbejdsaftale med Ringkollen og Christoffer Hove.

Jeg var i marts 2014 personligt i Norge og besigtige Ringkollen. Jeg var meget imponeret over det trænings og
konkurrencemæssige potentiale stedet besidder og jeg glæder mig meget til at kunne sende veres seriøse ski
og snowboardløbere til træning på Ringkollens sne.

Med venlig hilsen.

Morten Agersnap
Udviklingskonsulent, Danmarks Skiforbund

ma@skiforbund.dk - 5090 1083

Medlem af Danmarks ldrætsForbund
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SPORT sNowBoARD RTNGKoLLEN pARKEN cHRrsroFFER HovE

- Målet er å øke hverdagsbruken

Av.JAN TORKEL TORSTENSEN

06. desember 2016, kl. 05:00 rz

Det blir norgescup, nyttårshopp og lavterskelevents i Ringkollen Parken ivinter også. Men hovedmålet er å

øke hverdagsbruken.

,,,,i:,i.i :,, ,;,i ,i,i.i

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

..å u .rr

Medhjelpere: Christoffer Hove har hjelp av de to danske medhjelperne Kristoffer Holtum og Stefan Schultz, Snart håper de å

kunne åpne bakken, og hver eneste kuldegrad er mer enn velkommen. ljula blir det også n¡tårshopprenn i Ringkollen

Parken. (Foto: Jan Torkel Torstensen)

DEL
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- Reddet meg fra elendig livskvälitet
med irritabel tarmsyndrom
Les hvordan hun fikk hielp mot lBS.

Christoffer Hove smiler bredt. Han er tilbake i sitt ess - der han elsker å være: Ringkollen Parken. Bakken som har blitt hans stØrste

hiertebarn etter at han overtok for litt over to år siden.

På rett p¡ass

- Jeg går løs på min tredje sesong her nå. Jeg elsker hver dag. Det er fantastisk å stå på i bakken og se utover på utsikten. Da er jeg

på rett plass, sier dansken, som kastet jus'en på havet for å satse på snowboard og ski-livet. Selve friheten.

- Bakken her er fin. Veldig fin, og den får da også mye oppmerksomhet fra snowboardmiljøene i Norge. Også fra forbundsnivå,

sier Hove

Snart klar: Christoffer Hove vil ha mer kulde og produksjon av snø, slik at hverdagsbruken av bakken kan øke. (Foto: Jan Torkel

Torstensen)

Stjerner på besøk

I fjor hadde han flere stjerner på besøk i trening. Ståle Sândbech var blant annet på besøk for å forberede seg til X-games

Norgescup på Ringkollen-jord har vært fast innslag i terminlista i Ringkollen Parken i en årrekke. Så også den kommende

sesongen.
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Det meste skjer i mars

- Det meste av større arrangement skjer i mars. Det bliren travel måned. Norgescupen islopestyle åpner balletførste helgen i

mars, forteller Hove til Ringerikes Blad.

I helgene vil det skje litt av hvert i bakken, men det er hverdagsbruken som må opp. lngen brukere - ingen inntekt.

- Jeg håper virkelig at folk får opp øynene for hvor fin denne bakken egentl¡g er. Vi vil øke den daglige bruken, sier Hove,

som håper å åpne i midten av desember. Barnebakken og heisen er imidlertid allerede åpnet.

Lavterskel
Hove lovpriser hver eneste kuldegrad i disse dager.

- Det må være kulde både dag og natt for at vi kan kjøre snøproduksjonsanlegget, sier han, og regner med klar bakke tiljuleferien

1. januar blir det lavterskelarrangement.

- Da skal vi ha nyttårshopprenn. Alt fra Big Air til mindre hopp, der alle kan delta. Her gjelder det å få flest mulig med, sier Hove.

som har fått med seg to unge danske gutter som medhjelpere denne vinteren. I tillegg har han inngått et tettere samarbeid med

Hønefoss Brettklubb, som skal jobbe dugnad med driften under årets sesong.

- De vil bidra med alt fra å være heisvakter til å arrangere events. Jeg er veldig glad for at de ønsker å gå inn i driften på denne

måten, sier Hove.

Les mer om: sport snowboard Ringkollen Parken Christoffer Hove

Se kommentarer

Flere saker

lopp med romtr¡l$basket
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SPORT RINGKoLLENPARKEN PULS PLUSS

Brettstferner trente i parken

Av JAN TORKEL TORSTENSEN

16. februar 2016, kl. 14:13 '¿

Landslagsstjernene Ståle Sandbech og Brage Bråten Richenberg brukte Ringkollen-parken som opplading til

renn i USA og X-Games i Oslo i neste uke.

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

ksrrlh{rfis}
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3tiln17 Ringerikæ Blad - Brettstjerner trente ¡ parken

BLI AEOHHEHT O€ FÅ VÅR EXSXLUSTVE
POHDUS-I(OPP I GAVEI

Ståle Sandbechfløy høyt undertren¡ng i Ringkollen-parken tirsdag. (Foto:Jan Torkel Torstensen)

Mandag kveld kom henvendelsen til eier og drifter av Ringkollen-parken med forespørsel om et par av landslagsstjernene til
Norge kunne trene i bakken.

- Selvsagt ikke nei i min munn. Det er gøy dt de vil komme hit til bakken vår, sier Christoffer Hove stolt.

LES OGSÂ: Vil engasjere ungdom i bakken

Han ser på det som en stor tillitserklæring, og får da også de beste skussmål av så vel Ståle Sandbech, som landslagstrener Sondre

Hylland, som fulgte Sandbech og Richenberg under treningen i Ringkollen.

- Bakken er fin, og meget bra preparert. Vi hopper mest på det øverste hoppet. Der er landingsforholdene best, men en

liten justering i landingene t¡¡ det nederste av de to store hoppene, så er bakken kjempebra og klar til norgescupen
førstkommende helg, sier Ståle Sandbech til Ringerikes Blad.
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Fulgte hjertet - valgte snowboard

Den X-Games-klare landslagsstjernen reisertil California allerede onsdag, og renn førstkommende helg, Deretter bærer dettilbake
til Norge, Oslo og X-Games.

- Det er viktig for oss å få trent ¡ bakker som dette, sier landslagstrener Sondre Hylland.

- Her finner vide rette linjene. Heisen er rask og fin, og hoppene gode. Dessuten får vi mange repetisjoner, og det er veldig bra.

Det er en fin dag, stråler landslagstreneren om kapp med sola og Christoffer Hove i Ringkollen-parken.

LES OGSA: Lar seg ikke stoppe av en kort vinter
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63¡ Born to run

Btuce Springsteen

NORGES STøRSTE

BOKHANDEL

RINGKOLLENPARKEN RINGKoLLEN cHRISToFFERHoVE SPoRT SNoWBoARD

Møtte superstfernen i Ringkollen-parken

Av JAN TORKEL TORSTENSEN

16. februar 2016, kl. 17:54 v

Axel Pjåka Carlsen og Herman Holter Torp møtte en av sine aller stØrste bretthelter i Ringkollen i går. Og

Ståle Sandbech stilte velvillig opp.

Møtte stjernen: Axel Pjåka Carlsen og Herman Holter Torp sammen med en av verdens beste brettkjørere, Ståle Sandbech, i

Ringkollen-parken i går. Sandbech mener guttene er heldige som har et så flott anlegg i nærområdet. (Foto:Jan Torkel

Torstensen)
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ANNONSE

I går trente Ståle Sandbech og hans landslagskollega Brage Bråten Richenberg i Ringkollen-parken. For Sandbech er det siste

forberedelser f ør et stort renn i USA til helgen, og påfølgende X-Games i Oslo.

- Vikt¡g for oss å trene i en bakke der vi kan få mange repetisjoner. Denne bakken er perfekt for det, roser Sandbech.

Ståle Sandbech er blant verdens beste snøbrettkjørere, og foruten Ol-sølvet i slopestyle i 20'14, har han en sølvmedalje og tre

bronsemedaljer fra X-Games, i tillegg til to sammenlagtseirer i verdenscupen (freesÇle og slopestyle).

LES OGSA: Brettstjerner trente ¡ parken

Tirsdag møtte han blant andre Axel Pjåka Carlsen og Herman Holter Torp fra Hønefoss Brettklubb. De to 16-åringene er like gamle

som det Sandbech selv var da han som tidenes yngste norske mannlige OL-deltakere debuterte i OL i Vancouver i 2010.

Sandbech er klar for X-Games i Oslo, og derfor var det viktige run som ble kjørt i Ringkollen i går.

- Klartvi stiller opp på bilde med Sandbech, sier de to litt "starstruck-rammede" tenåringene, som med stor iver bivånet det

Sandbech utførte på brettet.

Han mener unge talenter er heldige som har denne bakken.

- Det er kjempeviktig for de unge å ha en bakke som dette. Man er helt avhengig av det for å bligod. Mange og korte
turer etter skoletid, og ikke bare i helger, er v¡kt¡g. Mange repetisjoner, sier Ståle Sandbech.

Landslagstrener Sondre Hylland fulgte Sandbech og Richenberg i Ringkollen.

- Christoffer har gjort en sinnssykt god jobb med denne bakken. Heisen er kjapp. Han har fylt bakken med elementer, slik
at det er noe som skjer hele veien. Det er slik vi opplever de gode bakkene fra USA, roser Hylland.

- De som skal kjøre norgescup til helgen, bør glede seg, sier Hylland.

L]nik oltven
senker blodtrykk
og gir økt energi
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FLOTI: Christoffer Hove har gjort en god jobb i Ringkollen. (Foto:Jan Torkel Torstensen)

Les mer om: ringkollenparken Ringkollen Christoffer Hove sport snowboard pluss

Se kommentarer

Flere saker
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311t2017 Gratis kort til alle barn i alderen 7 - 16 år i Hwden! - Tacky

Gratis kort til alle barn i

al deren 7 1 6 år i Hovden!
Ett spleisesamarbeid mellom Bykle kommune og

Alpinsenteret g¡ør at årskortet for barn i alderen 7 -
lø âr blir gratis!

Dec 4, 201 6
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- Det handler om rekruttering, det er bra at barn og

unge kommer i aktivitet, men det handler også om

integrering.25o/o i denne målgruppa er innvandrere, og

vi tenker at dette kan bidra til integrering av denne

gruppa, sier Leif Kvinlog, rådgiver i Bykle kommune.

Hovden tok initiativ

Det har væft et reduseft tilbud i mange ãr, men i är

hentet bare halvpaften ut sesongkort. Da tok Hovden

kontakt med kommunen og foreslo at det skulle være

helt gratis.

Kommunen gikk med på å gå inn med halve summen,

og så tok skisenteret den andre halvdelen. Så nå er det

gratis koft til alle barn som er folkeregistrert i

kommunen!
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Kvitfjellôpner
10. november
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Ringkollen Alpinanlegg AS

Resu ltatopgørelse zAMl 201 5

08.09.1 4 -31 .1 2.1 5

lndtægter:

Salgsinntekt, høy mva (utleie)
Salgsinntekt, middel mva (kiosk)
Salgsinntekt, lav mva (heiskort)
Annen salgsinntekt

lndtægter i alt

Udgifter;

varerkostnad
lnnkjøp av råvarer og halvfabrikata
lnnkjøpte varer for videresalg
Annen personalekostnad
Av- og nedskrivninger
Kostnad lokaler (bl.a strøm)
Leie maskiner, inventar mv.
Verktøy, ¡nventar og dr¡ftsmatêriafer
Fremmed tjeneste
Kontorkostnad
Telefon, porto mv.
Kostnad transportm¡dler
Kostnad og godtgjørelse for reise, diett m.v.
Salgs-, reklame- og representåsjonskostnad
Forsikringspremie mv.
Lisens- og patentkostnad
annen kostnad

Udgifter i alt

Resultat af primær drift

Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
8400 Ekstraordinær inntekt (korrlgerlng av mvâ ¡ 2014 rcgnskap)

ARETS RESU LTAT FøR UDBYTTE

Udbytte

ARETS RESULTAT

Regnskab per¡ode
kr.

kr. 37.040,00
kr.66.966,00

kr. 587.834,00
kr. 42.701,00

kr.734.541,00

kr. 7.012,00
kr.438,00

kr. 112.663,00
kr. 1.707,00

kr.220.841,00
kr. 1f 6.803,00

kr.7.630,00
kr. 125.288,00

kr.25.175,00
kr. 1 .431,00
kr. 6.056,00

kr.74.504,00
kr. 113,465,00

kr. 15.298,00
kr. 75-101,00
kr. 16.700,00
kr.39.814,00

kr.959.926,00

-kr. 225.385,00

kr. 0,00
kr. 84.983,00
kr. 18.287,00

-kr. 292.081,00

kr. 0,00

-kr.292.081,00
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Balance pr. 31. december 2015

AKTIVER

Konsesjoner
bygninger
Andre anleggsmidler
Maskiner og anlegg
Andre transportm¡dler
lnventar
mva til gode
kontant NOK
varelager (est¡meret)

Aktiver i alt

PASSIVER

Egenkapital:

Egenkap¡tal ved stifrelse 819-2014
Arets resultat før udbytte
Udbytte 2015

Egenkap¡tal i alt

GæId:

Banklån
R¡ngkollen
Tråkkemaskin

Kredilorer
snowboard.dk
Christoffer Hove
bank - kassekred¡t

Gæld i alt

Passiver ¡ alt

Kr,

kr. 5.463,00
kr. 378,065,00
kr, 550.645,00

kr. 1.417.91 1,00
kr.322.473,60

kr. 38.370,00
kr.57.633,00
kr. 26.980,60

kr.510,36

kr. ?.798.051,56

kr. 300.000,00
-kr.292.081,00

kr- 0,00

kr.7.919,00

kr.2.210.646,00
kr.271-791,00

kr.24.275,62
kl.201.416,22

kr.82.003,72

kr.2.790.132,56

kr. 2.798.051,56
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RINGERIKE KOMMUNE 
Oppvekst og kultur 

 
 

 

 

Møtereferat   
 

SAK/TEMA: Møte om Ringkollparken 

 

STED: Ringerike rådhus 

 

TID: 31.10.2017 

 

TIL STEDE: Christoffer Hove, Ringkollparken, Bjørn Marseth, Ringerike idrettsråd, Kari 

Gustavson og Magnar Ågotnes, Ringerike kommune. 

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

17/770-8 6940/18 223 D10 01.11.2017 

Referat fra møte om «Ringkollen Parken»  

 

Vedrørende søknad fra Ringkollparken om støtte til «Ringkollen parken». 

 

Kommunestyret vedtok i sak 127/17 : 

«Ringerike kommune går i dialog med «Ringkollen Parken» med sikte på å finne en løsning på 

de økonomiske utfordringene. Ny sak legges fram for Kommunestyret.» 

 

Følgende momenter tas med i vurdering av saken: 

 Kan kommunen gi støtte til næringsanlegg?  

 Kombinasjonen med Ringkollstua er viktig. 

 Av investeringer trenger parken nytt heiskortsystem, prisantydning kr 

200.000/250.000. 

 Støtte til nedbetaling av lån. 

 Gratis årskort til et årskull i grunnskolen. Årskort for barn/unge koster kr 3.500 

 Kommunal støtte til barneheisen som brukes av små barn. 

 

Ringkollen Park har søkt Sparebankstiftelsen Ringerike om midler, men har fått avslag for de 

støtter lag/foreninger, ikke private aktører. 

Siste års underskudd har ligget på ca kr 250.000 og det er ikke mulig å drifte anlegget videre 

uten støtte. 

 

 

Kari Gustavson 

 

Kari.Gustavson@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/4304-74  Arkiv: PLN 401  

 

Sak: 8/18 

 

Saksprotokoll - 2. gangsbehandling 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

boligprosjekt  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
1. 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40 – 44 vedtas ikke. 

2. Rådmannen bes om å forberede arbeidet til områdeplan for Hønengatenområdene. 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 20.03.2018: 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende forslag p.v.a. Uavh., Ap, KrF og Sp: 

3. «0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40 – 44 vedtas ikke. 

4. Rådmannen bes om å forberede arbeidet til områdeplan for Hønengatenområdene.» 

 

Magnus Herstad (FrP) fremmet Rådmannens forslag. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming/Punktvis: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag fremmet av Herstad (FrP) og Orebråtens 

(Ap) forslag p.v.a. Uavh., Ap, KrF og Sp til pkt. 1, ble Orebråtens (Ap) forslag vedtatt mot 4 

stemmer (FrP og H). 

 

Orebråtens (Ap) forslag til pkt. 2 p.v.a. Uavh., Ap, KrF og Sp ble enstemmig vedtatt. 

 

Dette som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/4304-65  Arkiv: PLN 401  

 

Sak: 12/18 

 

Saksprotokoll - 2. gangsbehandling 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

boligprosjekt  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas ikke. 

Bakgrunnen er at de folkevalgte mener at boligkonseptet med foreslått estetisk 

utforming mot Hønengaten ikke er tilstrekkelig tilpasset omkringliggende bebyggelse i 

området. Forslagstilleren bes om å utarbeide nye byggeskisser som skal danne grunnlag 

til et helt nytt byggekonsept tilpasset strøkets karakter. Saken settes på vent inntil 

forslagstilleren utarbeider nye byggeskisser.  

2. Kommunen oppfordrer til at byggeskissene blir utformet med arkitektoniske elementer 

fra den tidsepoke som Hønengaten ble bygd i og fikk sitt arkitektonisk preg.  

3. Rådmannen får i oppdrag å ivareta trafikksikringstiltak i området. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.03.2018: 

 

Stein-Roar Eriksen (AP) fremmet Rådmannens alternative forslag 1. pkt. 1 og 2. p.v.a. 

Krf og V: 

1. «0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas ikke. 

Bakgrunnen er at de folkevalgte mener at boligkonseptet med foreslått estetisk 

utforming mot Hønengaten ikke er tilstrekkelig tilpasset omkringliggende bebyggelse i 

området. Forslagstilleren bes om å utarbeide nye byggeskisser som skal danne grunnlag 

til et helt nytt byggekonsept tilpasset strøkets karakter. Saken settes på vent inntil 

forslagstilleren utarbeider nye byggeskisser.  

2. Kommunen oppfordrer til at byggeskissene blir utformet med arkitektoniske elementer 

fra den tidsepoke som Hønengaten ble bygd i og fikk sitt arkitektonisk preg. « 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet følgende forslag til pkt.3 som Hovedutvalget (HMA) 

sluttet seg til: 

«3. Rådmannen får i oppdrag å ivareta trafikksikringstiltak i området.» 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Rådmannens alt. forslag 1 pkt 1 og 

2 fremmet av Eriksen (Ap) p.v.a Krf og V, ble Rådmannens alt. Forslag 1 pkt. 1 og 2 vedtatt 

mot 3 stemmer (Baksvær (Ap), Broberg (H) og Eskestrand (H). Som Hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til Formannskapet. 

 

Eriksens forslag til pkt. 3 som Hovedutvalget (HMA) sluttet seg til ble enstemmig vedtatt som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/4304-59   Arkiv: PLN 401  

 

2. gangsbehandling 0605_401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt  
 

Forslag til vedtak: 

1. 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas med 

byggeskisse med flat tak, opprinnelig forslag til 1.gangsbehandling.  

2. De deler av plan 7 Hønefoss, som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

Sammendrag 

Reguleringsplan for Hønengata 40-44 legger til rette for en boligblokk med til sammen 21 

boenheter. En verneverdig bygg må rives for å få plass til ny bebyggelse. Det har kommet 13 

innspill til planen da den var på høring. Rådmannen synes det er krevende å plassere denne 

moderne bygningen i en gate som har tydelig historisk og arkitektonisk preg og har derfor 

utformet alternative forslag til vedtak, men har valgt å fremme forslag om at det godkjennes 

en byggeskisse med flatt tak.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Lafton eiendom AS ønsker å utvikle en boligblokk med 4 etasjer og parkeringskjeller på 

tomten. Planområdet omfatter gnr 317 bnr 184, 186 og 187 som foreslås regulert til 

boligformål. Til sammen utgjør eiendommene 2290 m2. Planforslaget legger til rette for 

boligbebyggelse med til sammen 21 boenheter. Planforslaget medfører riving av eksisterende 

bebyggelse. 

 

Arbeidet med boligprosjektet har pågått siden 2013. Det ble meldt om formel oppstart av 

planprosess i begynnelsen av 2015.  

 

Det ble utarbeidet og vurdert flere alternativer til arkitektonisk utforming av nybygg og 

foretatt flere befaringer i området, både av kommunen og eksterne fagmyndigheter. 

Møter med naboer har blitt avholdt to ganger. Både i forkant av at planen ble lagt ut på 

offentlig ettersyn av forslagstiller, og av kommunen i etterkant av offentlig ettersyn på 

bakgrunn av innsendte innspill/protester. På møtene har det ikke blitt oppnådd enighet.  Både 

nærmeste berørte naboer og beboere i området er stort sett sterkt i mot den foreslåtte 

bebyggelsen. Protestene går hovedsakelig på høyde, volum, estetikk og trafikksikkerhet for 

barna langs Parkgata. Høyde og volum for prosjektet er dimensjoner som vurderes å være i 

tråd med forventet befolkningsvekst.  



- 

 

Saken fremmes nå til 2.gangs behandling med 3 alternative forslag til vedtak – avslag av 

planforslag i nåværende arkitektonisk utforming, løst til byggeskisse med saltak eller løst til 

byggeskise med flatt tak. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel hvor det er ønske om å legge til 

rette for fortetting i sentrumsnære områder og befolkningsvekst innen 2030.   

 

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

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

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

byutvikling nært, gang – sykkel og kollektivløsning. 

 

 

Juridiske forhold  

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

I Formanskapets møte av 19.10.2016, Sak: 203/16 ble det vedtatt å legge forslag til 

detaljeguleringsplan for Hønegata 40-44 ut på høring og offentlig ettersyn. Planen var på 

høring fra 28.10.2016 til 15.12.2016. Det har kommet i alt 13 innspill/merknader, hvor 7 av 

disse er protester mot utbygging og klager fra naboer. Ingen innsigelser fra regionale 

myndigheter.  

 

Vurdering av uttalelsene til planforslaget med både forslagstillerens og rådmannens 

kommentarer legges ved saken. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

I løpet av planprosessen har Buskerud fylkeskommune kommet med sterke anbefalinger om 

at det foreslåtte byggekonseptet ikke passer inn i gateløpet og mener at det bryter sterkt med 

omkringliggende bebyggelse. Politikerne har også tidligere i planprosessen signalisert behov 

for å gjøre nærmere vurdering av foreslått byggekonseptet ut i fra fylkeskommunens 

forutsetninger om tilpasning ved gjennoppbygging av verneverdig bebyggelse. 

 

Da kommunen behandlet saken om Hønegata 26 ble det ikke stilt strenge krav til 

estetisk/arkitektonisk utforming av prosjektet. Rådmannen mener imidlertid at det er andre 

forhold som gjelder for prosjektet Hønengata 26 enn for Hønengata 40-44 og at disse to 

prosjektene ikke skal sammenlignes. Grunnen til det er at prosjektet Hønengata 26 har 

plassering i et annet kvartal som allerede er modernisert estetisk sett.  
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Dersom kommunen har ønske om å bevare preget i øvre del av Hønengata vil det være 

naturlig å stille krav til tilpasning. Og kommunen har fortsatt mulighet til å bestemme 

hvordan gata, fra Hønengata 30 og utover, skal se ut arkitektonisk.  

 

 

Alternative forslag til vedtak 

 

Alternativ 1 

1. 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas ikke. 

Bakgrunnen er at de folkevalgte mener at boligkonseptet med foreslått estetisk 

utforming mot Hønengaten ikke er tilstrekkelig tilpasset omkringliggende bebyggelse 

i området. Forslagstilleren bes om å utarbeide nye byggeskisser som skal danne 

grunnlag til et helt nytt byggekonsept tilpasset strøkets karakter. Saken settes på vent 

inntil forslagstilleren utarbeider nye byggeskisser. 

2. Kommunen oppfordrer til at byggeskissene blir utformet med arkitektoniske elementer 

fra den tidsepoke som Hønengaten ble bygd i og fikk sitt arkitektonisk preg.  

3. Foreslått høyde og volum for prosjektet er dimensjoner som er i tråd med forventet 

befolkningsvekst. 

 

Alternativ 2 

1. 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas med 

byggeskisse med saltak. 

2. De deler av plan 7 Hønefoss, som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Gjennom planprosessen har kommunen, Fylkeskommunen og privat forslagstiller prøvd å 

finne en arkitektonisk utforming for dette boligprosjektet som vil i større grad vil passe inn 

strøkets karakter både i forhold til høyde, volum og byggeskikk (estetikk).  

 

Før planen ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn var det foreslått 4 alternativer, utarbeidet 

ut fra samme byggekonsept, ett av disse ble valgt og skissert i planforslaget – 4 etasjer, 21 

leiligheter, flat tak. I uttalelser både fra kulturmyndighetene (Fylkeskommunen) og naboer 

vurderes det at det valgte konseptet viser fortsatt en for dominerende utforming i forhold til 

omkringliggende bebyggelse. 

 

Da planen var på offentlig ettersyn kom det flere innspill hvor det tas opp forhold knyttet til 

høyde, volum, estetikk og trafikksikkerhet for barna langs Parkgata. Utfordringene ved 

gjennomkjøring i Parkgata er kjent. Rådmannen anser at dette er en problemstilling uavhengig 

av den aktuelle reguleringen og at problemet skyldes kapasitetsproblemer i Hønengata. 

Utbygging sentralt inntil kollektivaksene, slik dette prosjektet er et eksempel på, har 

potensiale til å generere mindre trafikk enn tilvarende prosjekter med større avstand til 

sentrum. Rådmannen vurderer tiltak i den aktuelle gata, f.eks. enveiskjøring, men dette må 

gjøres som del av en større vurdering da trafikken kan bli flyttet fra Parkgata til andre gater og 

dermed gi en forverret situasjon i disse.  

 

Videre har kommunen anbefalt at forslagstilleren utarbeider ett nytt forslag til løsning 

(byggeskisse) med saltak for å forsøke å få bedre tilpasning til omkringliggende bebyggelse. 

Forslagstilleren har utarbeidet nytt byggeskisse/alternativ løsning med saltak ut fra samme 
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byggekonsept som alle forrige alternativer (se vedlegget: Byggeskisse med flatt tak, 

opprinnelig forslag til 1.gangsbehandling og Byggeskisse med saltak.) 

 

 

Det har vært utfordrende for rådmannen å velge hvilken innstilling til politisk vedtak som er 

riktig å foreslå. Isolert sett ser prosjektet godt gjennomtenkt, men rådmannen har vanskelig 

for å anbefale å plassere denne moderne bygningen (som byggeskisse fra høringen viser) i en 

gate som har tydelig historisk og arkitektonisk preg. Derfor har også rådmannen utformet 

alternative forslag til vedtak, dersom de folkevalgte ønsker å ta andre grep om den estetiske 

utforminga, enn det rådmannen legger opp til. 

 

 

 

Utdyping av vedtaksalternativene:  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

- 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas med 

byggeskisse med flat tak, opprinnelig forslag til 1.gangsbehandling. 

Dette betyr i praksis at ferdig bygning skal se omtrent ut som på 

byggeskisse/illustrasjon til 1.gangsbehandling. 

Reguleringsbesttemmelsene oppdateres med krav om takform. 

 

Alternativt vedtak 1: 

- 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas ikke. 

Det vurderes at boligkonseptet med foreslått estetisk utforming ikke er tilstrekkelig 

tilpasset omkringliggende bebyggelse: 

o Svalgangsløsningen mot Hønengaten er et fremmed element i området og 

kvaliteten for leilighetene mot svalgangen blir dårligere. 

o Gavleveggene bør ha vinduer som bidrar positivt estetisk sett.  

o Alle foreslåtte takformer av forslagtilleren fremstår som fremmed element i 

området.  

o Utforming av vinduer mot svalgangen fremstår som fremmed element i 

området.  

Planen sendes tilbake til forslagstilleren for utarbeidelse av helt nye forslag til 

byggeskisser som skal danne grunnlag for byggekonsept fra scratch. Dette innebærer 

økonomiske konsekvenser for utbyggeren. 

Administrasjonen tar ny runde med forslagtilleren etter gitte politiske signaler om 

hvordan folkevalgte mener Hønengata skal se ut, og fremmer nytt konseptforslag med 

BYA-45% innenfor tomtegremser. Forutsetning at planforslag ikke legges ut til ny 

høring og offentlig ettersyn. Planforslaget med nytt byggekonsept legges frem til 

sluttbehandling.  

 

Alternativt vedtak 2:  

- 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas med 

byggeskisse for salt tak. 

Dette betyr i praksis at ferdig bygning skal se omtrent ut som på vedleg med 

byggeskisse/illustrasjon med saltak.  

Reguleringsbesttemmelsene oppdateres med krav om takform. 
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Tilpasning til omkringliggende bebyggelse vurderes som tilstrekkelig ivaretatt utover dette. 

Rådmannen vil påpeke at arbeidet med dette boligprosjektet har pågått i 5 år, som er ganske 

lenge for et slik prosjekt, og at både foreslått høyde og volum er innenfor kommunens ønske 

om fortetting og sterk boligvekst i Hønefoss by.  

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Planbeskrivelse 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

3. Planbestemmelser 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

4. Plankart 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

5. Byggeskisse med flat tak, opprinnelig forslag til 1.gangsbehandling. 

6. Byggeskisse med saltak. 

7. Referat fra møte med naboer 30.11.17 etter offentlig høring. 

8. Svar fra Teknisk forvaltning - Henvendelse vedrørende Parkgata. 

9. Vurdering av uttalelsene etter høring og offentlig ettersyn. 

10. Uttallelser: 

a. Statens Vegvesen. 

b. Fylkesmannen i Buskerud. 

c. Buskerud Fylkeskommune. 

d. HRA. 

e. Fortidsminneforeningen avd. Ringerike og omegn (Elisabeth Solenby). 

f. Nordsia Vel’s styre. 

g. Beboere Parkgata 30 (Gro Paulsen Tone Dalen og Rolf Fugleberg). 

h. Anne-Berit Haugen Rijken. 

i. Marte Aagesen Trondsen og Daniel Alexander Holm. 

j. Trinelise og Helge Østvang. 

k. Hazbo Osmanovik. 

l. Cicilie Myrvang. 

m. Espen Odderbø. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder Areal-, regulering- og byplan: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Olena Alizi 
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1 Bakgrunn

E iendommen e gnr 317/ 184, 1 86 og 187 , med gatenr. hhv 40, 42 og 44, er i dag bebygd med
eldre bebyggelse. De tre teigene utgjør til sammen ca 2290 m2.

Firma Hønengt 40 - 44 AS vil være tiltakshaver.

Planlegger vil være Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS i samarbeid med SG Arkitektur, med mulig
bruk av underkonsulenter til spesielle deler av utredningsa rbeidene.

Hønefoss, 15 . 4.2016

Bjørn Leifsen
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2 Prosess

Etter forutgående møte r og søknad av 15.9.2014 ble p lan oppstar t vedtatt av Ringerike
Formannskap 17.2.2015 og så 24.2.2015 varslet av Ringerike kommune . Det har også vært
kontakt med naboene mht utbygging.

Innkomne innspill er gjengitt og kommentert i eget notat som følger denne saken.

På basis av de presenterte ideer og innkomne innspill er her planen laget .

3 Dagen situasjon

3.1 Beliggenhet

Planområdet ligger inntil Hønengaten og Grensegata, samt naboeiendommer i vest og syd:
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Ortofoto av området:

Skråfoto:
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3.2 Planstatus

3.2.1 Gjeldende kommuneplan
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt som bolig område. Se utsnitt ne denfor:

Eiendommen e er uregulert , men inngår reguleringsvedtektene fra 1965. Disse er i praksis lite
aktuelle i dag.

4 Reguleringsplan for s laget.

På neste side , og i vedlegg, er planforslaget vist .

Hele plano mrådet er på ca 2,86 daa.

Plankartet er utarbeidet på basis av situasjonsplanen for skissert bebyggelse.
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Situasjonsplan:
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Plankartet:

Plankartet avspeiler situasjonsplanen relativt direkte mht byggeområde, trafikkarealer og
uteområder, men der er lagt inn noe buffer mht byggeområdet slik at det kan være mulig å
justere eksakt plassering og byggets stø rrelse og form/fotavtrykk. Løsningene av fortau i
Hønengata er mer eksakte.

Planloven åpner for å behandle byggesøknad og reguleringsplan parallelt. Det er aktuelt i dette
tilfellet. Byggesøknaden vil i så fall bli fremmet samtidig med sluttbehandlingen a v planen.

4.1 Bebyggelse

Nytt bygg er ikke detaljprosjektert ennå, men det er laget skisser som viser hvordan resultatet
av planen kan bli. På neste sider er dette vist, som ei boligblokk i 4 etasjer:
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Fasader:

Snitt hele Hønengaten:
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Perspektiv mot Hønengata :

I sum mener en å vise her at byggets størrelse ikke vil bli for stort eller høyt når en ser det i
sammenheng med andre bygg og prosjekter. På sikt vil bebyggelsen langs Hønengaten
måtte bli på høyde med dette.

Fotoillustrasjoner:

Mot bakgården/ Parkgata:

Øvre etasjer er trappet ned for å minske høyde - og skyggevirkningen mot naboene.
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4.2 Sol/ skygge .

Bygget kan bli inntil ca 13 ,5 m høy t. Virkningen mht sol/skygge av et slikt bygg er
dokumentert her:

Av diagrammene kan det avleses at naboene i vest får skygge på tomta kun tidlig morgen i
vinterhalvåret, bebyggelsen i nord midt på dagen i vinterhalvåret, og bebyggelsen i øst, dvs
på den andre siden av Hønengata, ettermiddag/kveld i store deler av året. Men bebyggelsen
her har ikke relevante uteplasser mot vest/Hønengata. Diagrammene viser at
skyggevirkningen for naboer blir begrenset og bør være fullt ut akseptable i en by.

4.3 Utnyttelse og høyder.

Utnyttelsesgraden e er satt til % BY A = 10 0 % . Dette er en nominell utnyttelsesgrad, da den
representerer kun byggeområdet som er satt tett rundt det planlagte bygget. Tomtas
utnyttelse er på ca BYA=40 - 45 % når en tar med bygg og interne trafikkarealer. I dag er
utnyttelsesgraden ca BYA=35 %. Økningen i utnyttelse er derfor beskjeden.

Maksimal byggehøyde er satt til maks høyde kote +9 3. F att tak . Høyden på terreng og
Hønengata er her på ca kote 79 . Byggehøyden tilsvarer derfor 4 etasjer med delvis
nedgravd parkeringskjeller. Se snitt av tenkt ny bebyggelse ovenfor .

Boligene er tenkt å ha balkonger mot vest . Mot øst er planlagt svalganger med delvis
innglassing. Disse grepene vil gi nødvendig skjerming mot støy.

Antall boliger kan bli 20 - 22 stk .
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Bebyggelsen skal plasseres i den viste byggelinjen, som refererer seg til den øvrige
bebyggelsen på denne siden av Hønengata.

4.4 F ormål .

Planen inneholder formål ene bolig/blokkbebyggelse, felles gårdsplass, felles lekeareal,
veg, kjøreveg, fortau, sykkelfelt og grønnstruktur. Dvs at arealbruken innen planområdet er
så differensiert som en detaljplan tilsier den skal være.

Andre viktige planelementer er at bygget er lagt i rekken av den øvrige bebyggelsen i
Hønengata vha byggelinje, dvs at plasseringen mot Hønengata er styrt med denne linja.

All eksisterende bebyggelse skal fjernes.

Eiendomsgrensene mellom dagens eiendommer skal fjernes.

4.5 Arealbruk .

Arealbruken fordeler seg slik:
Formål: Areal i daa
PBL. § 12 - 5, ledd 1 - Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse blokk 1. 048
Felles gårdsplass 0.246
Felles lekeareal 0.643
PBL. § 12 - 5, ledd 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Veg 0.176
Kjøreveg 0.299
Fortau 0.252
Sykkelfelt 0.106
Annen veggrunn - grøntareal 0.030
PBL. § 12 - 5, ledd 3 – Grønnstruktur
Grønnstruktur 0.054
SUM 2.855

Det er få endringer i arealbruken fra i dag til det planen viser.

4.6 Topografi .

Tomta er i hovedsak helt flat .
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5 Konsekvenser

5.1 Trafikk .

Gatenettet i området er her vist:

Planområdet ligger i ner kant i bildet, i krysset mellom Hønengata og Grensegata:
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Skråfoto av gate nettet (fra Gule sider):

Hønengata Fv35 er mye trafikkert og er en viktig gjennomfartsåre i Hønefoss.

Hønengata er nokså nylig oppgradert med definerte kjørefelt både for biler og syklende,
samt kantsteiner og busslommer. Denne planen vil forholde seg til den nye gata uten å
gjøre endringer i gatele gemet.

Grensegata er første avkjøring til eksisterende bebyggelsen på denne siden av Hønengata
når en kommer nordfra. Når en kommer sørfra vil Gullagata være likestilt mht atkomst til
de eksisterende boligene.

Ingen av de indre boliggatene har fortau.

G atene er en del plaget av at når det er kø i Hønengata så kjører en del bilister inn
Grensegata eller Gullagata og kjører parallelt med Hønengata mot sentrum. Dette er mulig
hele Parkgata frem til Nygata og lyskrysset. Dette er imidlertid forhold som denne planen i
liten grad påvirker eller kan ta ansvar for å løse. Ønsker kommunen å gjøre noe med
problemet kan det løses ved stengninger av en eller flere gater.
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Mengder

Vegdatabanken angir at årsdøgntrafikken (ÅDT) forbi dette planområdet for Fv35 er
17 700 kjt/d i 2015 , hvilket gir en makstime på ca 2 4 0 0 kjt/t. Skiltet hastighet er 40 km/t
og andel tungtrafikk antas å være ca 10 %. Fremskrevet i 10 år vil trafikken i Hønengata
kunne være ca 22 000 kjt/d, med makstime på ca 2 950 kjt/t.

Det er ca 60 bol iger somsokner til Grensegata og Gullagata. Det vil normalt generere en
trafikkmengde på ca ÅDT=250 kjt/døgn som tilsvarer ca 35 kjt/t i makstimene morgen og
ettermiddag. Pga at det er to inn - og utkjøringsmuligheter vil trafikken herfra fordeles på
både G rensegata og Gullagata. Gullagata har dessuten en og del trafikk til/fra
virksomhetene i Ankersgata (bl.a Fel leskjøpet og andre forretninger ) samt til annen
bebyggelse i området. Antatt trafikkmengde her er ca 1500 kjt/d.

Parkgata på denne siden av Gullagata antar en har en trafikk på ca ÅDT=200 kjt/d.

For Grensegata vil en anta at ca 40 boliger vil ha den som primæratkomst, dvs at den får en
trafikkmengde på ca ÅDT=160 kjt/d, tilsvarende ca 20 kjt/t i makstimen. Med lekkasje av
trafikk fra Hønengata som ta snarveier her kan disse tallene bli høyere, spesielt i
makstimen.

Prosjektet inneholder ca 20 - 22 leiligheter. Nyskapt trafikk vil med d ette kunne anslås til å
bli ca 9 0 kjt/d, med makstime på ca 1 2 kjt/t. I pr aksis a ll denne trafikken vil gå via
Grensegata , som så vil øke sin trafikk til ca 250 kjt/d. Noen kan tenkes vil kjøre Parkgata
parallelt med Hønengata i morgenrushet.

Prosjektet vil i liten grad endre trafikkmengdene i Hønengata. Det vil være avviklinge n i
atkomsten , samt de sikkerhetsmessige forhold , som vil være sentralt mht trafikk.

Atkomst.

I dag har to av de gjeldende eiendom mene atkomst til Hønengata . Hønengata 44 har
atkomst til Grensegata. Se skrå foto nedenfor .



Detaljplan for Hønengaten 40 - 44. Hønefoss. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

16

Atkomst fra to eiendommer blir altså med dette prosjektet sanert, slik at Hønengata mellom
Gullagata og Grensegata på denne siden blir avkjørselsfri.

En har ikke vurdert flere alternative atkomster, da det er et vegpolitisk ønske å redusere
an tall utkjøringer til Hønengata.

Tilta ket vil heller ikke gi større problemer med avviklingen eller trafikksikkerheten i
Hønengata. Det skyldes de små trafikkmengdene tiltaket vil skape, samt at punktet der
avkjøringen er, er i et etablert kryss i Hønengata som allerede er utformet i den siste
oppgraderingen av gata. Det er derfor ikke vurdert eventuelle behov for å endre
kryss utformingen .

Parkering.

Parkeringsbehov for de ca 20 - 22 nye boligene innenfor planområdet ivaretas med 1
biloppstillingsplass per boenhet på egen tomt, i underetasjen til boligblokka . Det er i tillegg
avsatt 6 parkeringsplasser på bakkenivå, primært for besøkende . Sykkelparkeringsplasser
er ikke spesifisert på situasjonsplanen, men vil bli ivaretatt i planen.

I plan bestemmels en e settes det krav til et tilstrekkelig antall parkeringsplasser for biler og
sykler .
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Kollektivtilbud

Det er busstopp i Hønengata nær planområdet i begge kjøreretninger. Der går det ofte
bybusser og andre regionale busser.

Kollektivtilbudet er derfor så godt på stedet som Hønefoss kan tilby.

Gående og syklende .

Inntil planområdet er det fortau , sykkelfelt og fotgjengerfelt, slik at en kan bevege seg til i
alle retninger så trygt en kan få det i et byområde .

Planen vist nytt fortau fra utkjøringen i Grensegata og frem til Hønengata.

5.2 Strøm, og vann - og avløpsnett

Det er tilstrekkelig kapasitet på eksisterende strøm og VA - nett i området. Det er satt krav i
bestemmelsene til at bebyggelsen skal kobles til det eksisterende ledningsnettet.

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller
innunder tilknytningsplikten som omfatter nye bygninger over 1000 m2 BRA, eller flere nye
bygninger med samlet utbygging over 1000 m2, sa mt eksisterende bygninger over 1000 m2

BRA hvor det skal foretas en hovedombygging.

5.3 Barn - og unges interesser

Arealet som skal bebygges har til nå ikke vært brukt som oppholds - eller lekeareal av barn
og unge i nærmiljøet.

I kommuneplanens bestemmelser settes det krav til at det ved utarbeidelse av
reguleringsplaner skal avsettes minimum 25m2 pr bolig til felles lekeplass . Dette er det satt
krav til i bestemmelsene . For 22 boliger vil det tilsi 550 m2. Avsatt lekeområde i planen er
på 643 m2.

A v a ndre større lekeområder i nærområdet finnes et ved Frikirken, rett på andre siden av
Parkgata og Gullagata, der det er ballplass . Dit er det ca 250m. Like ved ligger også St.
Hanshaugen , som er et større friområde.

Nærmeste barneskole er Hø nefoss skole so m kun ligger ca 4 50 unna. Ungdomsskolen er
Hov ungdomsskole, som ligger ca 1, 2 km unna. Til begge steder er det fortau og
fotgjengerfelt.
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5.4 Universell utforming

Bebyggelse og tilhørende utearealer skal utformes etter prinsippene om universell
utforming .

5.5 Grunnforhold

Det er ikke utført særskilte geotekniske undersøkelser av planområdet . Byggegrunnen forventes
i hht NGU - kartlegging å være fyllmasser. Dette regnes som stabile masser og det er ingen
registrerte problemer, verken i eldre eller ny bebyggels e i området. Bygget bør fundamenteres
mht til at det fra Hønengata vil bli utsatt for rystelser fra tungtrafikk over lang tid.

5.6 Kulturminne r

Det er ikke kjente automatisk fredede kulturminner i området. D ersom det i forbindelse
med bygg - og anleggsarbeid blir funnet automatisk fredete kulturminner , skal arbeid straks
stanses og kulturminnemyndighetene i Buskerud fylkeskommune skal varsles.

Fylkeskommunen er kontaktet mht mulig vern/hensyntagen av den eksisterende
trehusbebyggelsen i området, og de har bef art eiendommen og avgitt uttalelser om denne.
De konkluderer med at trehusbebyggelsen kan tillates å bli revet, men ønsker ikke
høy/massiv bebyggelse her, men oppdelte bygg helst i kun 3 etasjer. De har i møte vurdert
alternative utforminger av blokken, og foreslått å trappe ned høydene av blokken mot syd.

Forslagsstiller mener at det vil være korttenkt å bygge for små hus her. Bebyggelsen langs
Hønengata egner seg lite til småhusbebyggelse, bl.a pga støy og effektiv arealutnyttelse.
Over tid vil en i slik e relativt sentrale områder få høyere bebyggelse. Bevaringsverdig
småhusbebyggelse bør ivaretas der den vil kunne fungere som gode boligområder. Der vil
de ikke her. En velger derfor å fremme en boligblokk som kan ha et selvstendig godt
arkitektonisk uttry kk og være tilpasset en fremtidig situasjon i Hønengata.

5.7 Støy

Det er utført støyberegninger . En har beregnet punktverdier for alle fasader på et tenkt bygg
plassert langs Hønengata .

( Sonekart er ikke beregnet, da de for detaljkart i bystrøk bli r mer unøyaktige, og når
bebyggelsens plassering som her ikke er endelig fastlagt , vil de ikke gi særlig mening).

Beregningene er gjort med multirefleksjon fra omkringliggende bebyggelse.

Grenseverdier.

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i bygnings - og plansaker er T - 1442 (2012) fra
MD.
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De gjelder ved etablering av ny støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Alle tall er op pgitt i dB, frittfeltsverdier.

Støynivå på ute plass og
utenfor rom med støyfølsom
bruk

Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23 – 07

Veg 55 Lden 70 L5AF

Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over år, angitt i definisjonen
av Ldenog Lnight.
Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.
For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske
installasjoner på bygning gjelder krav i teknisk forskrift/NS8175 klasse C. (Fo r boliger
vil det si Leq=30 dBA og Lmaks=45 dBA).
Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i
kap.6 i T - 1442.

Enheten Ldener en årsmidlet verdi der støy på kvelden (19 - 23) gis 5 dBA tillegg, og støy på
natten (23 - 07) 10 dBA tillegg.

Fv35 Hønengata er gitt normal døgnfordeling av trafikken. Andre veger/gater har så lite trafikk
i forhold til denne at de ikke er medregnet.

Trafikk.

Trafikkdata er hentet fra Statens vegvesen sin vegdatabank, samt egne anslag for de
kommunale gatene. Trafikken er fremskrevet 10 år frem i tid. Det gir følgende data:

Gate ÅDT kjt/d Andel tungtrafikk % Fart
km/t

Hønengata 22 000 10 40
Gullagata 1 500 5 30
Grensegata 250 2 30
Parkgata 200 2 30

Selv om trafikkmengdene skulle være noe feil estimert vil det ha liten påvirkning på
resultatene, da et avvik på 100 % vil utgjør e «kun» 3 dB.

Resultater.

Naboer vil få støymessige endringer fra den noe åpne bebyggelsen mot Hønengata i dag til ei
sammenhengende boligblokk. Situasjonen i dag til ny bebyggelse er derfor her dokumentert.
Sonekartet for dagen situasjon viser at rød støysone trenger et godt stykke inn i det aktuelle
planområdet og at gul sone dekke r store deler av hele kvartalet, også der nabobebyggelsen er.

Sonekartet med ny blokk viser at den skjermer områdene inne i kvartalet ganske mye, inkludert
uteområdene for blokka. Store deler av de viktigste lekeområdene får tilfredsstillende støynivå.

Pun ktberegningene viser høye støynivå mot Hønengata, men også for tverrfasadene til blokka.
F asaden vekk fra Hønengata får støynivå godt under grenseverdiene på Lden=55 dBA og er
derfor det en kan betegne en stille side.

Høyeste fasadeverdier er ca Lden= 76 dB A og Lmaks= 8 5 dBA. ( M ot Fv35).
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Lden- verdiene er inntil ca 21 dBA over gjeldende grenseverdi Lden=55 dBA, og det er en
markant overskridelse. Overskridelsen av grenseverdien for Lmakser noe mindre (1 5 dB).

Tiltak.

Tiltak blir nødvendig mht innestøynivå . For å oppnå tilfredsstillende støynivå utenfor rom med
støyfølsom bruk, er bygget planlagt med svalganger mot Hønengata. Der vil en kunne skjerme
foran vinduer til oppholdsrom.

Det ser ikke ut til at det blir nødvendig med å sette skjermer mot Hønengata fo r å skjerme
uteplasser, og den vil le heller ikke skjerme fasadene oppover i etasjene. En har derfor ikke
beregnet med slike støytiltak.

Skjerming mht innestøynivå må vurderes for hver leilighet. Målet må være at de fleste rom
med såkalt støyfølsom bruk bør ha et innestøynivå innen kravet på Lekv=30 dBA. Dette vil
kunne påvirke planløsningene i husene og mot hvilke fasader slike rom bør ligge i.

Å skjerme fasadene slik at de demper fra Lekv= 75 dBA ute til Lekv=30 dBA inne er fullt mulig.
Hvilke tiltak og k rav til vinduer dette vil medføre kan først gjøres når fullstendige tegninger
foreligger. Det settes derfor krav til støydokumentasjon ved rammesøknad og at tiltak skal
være gjennomført før bygget tas i bruk.Støytiltak bør planlegges allerede fra starten av i
prosjekteringen av bygg og uteplasser.

5.8 Luftforurensning.

Luftforurensning er beregnet med programmet VLUFT ver.6.0. Beregningene er såkalt
«konservative», dvs med god sikkerhetsmargin. Alle inngangsparametere
(områdeegenskaper, piggfriandel (40%) og effekten av renhold) er også satt konservativt.

Trafikktall fremskrevet som i støyutredningen.

Grenseverdiene mht luftforurensning er gitt i de retningslinjer for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging fra MD, T - 1520.

De anbefaler grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av ny
virksomhet eller bebyggelse som vist i tabellen nedenfor.

Komponent
Luftforurensningssone

Gul sone Rød sone
PM10 35 µg/m3. 7 døgn per år 50 µg/m3. 7 døgn per år
NO2 40 µg/m3. Vintermiddel 40 µg/m3. Årsmiddel

Helseeffekter Personer med alvorlig
luftveis - og hjertekarsykdom
har økt risiko for forverring
av sykdommen.

Friske personer vil
sannsynligvis ikke ha
helseeffekter.

Personer med luftveis – og
hjertekarsykdom har økt risiko for
helseeffekter.

Blant disse er barn med luftveislidelse
og eldre med luftveis - og
hjertekarlidelser mest sårbare.
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Nevnte helseeffekter gjelder de som bor/har varig opphold langs vegene.

For NO2 vintermiddel og årsmiddel har en ikke program som beregner aktuelle grenseverdier
ennå. Programmet beregner verdier for maksimalnivå og den statistisk 8.høyeste konsentrasjon
i løpet av et år.

Resultater.

En har beregnet konsentrasjonen for fasaden nærmest Hønengata og for fasaden vekk fra
denne, men programmet gir ingen forskjeller mellom de to. Tallene gjelder derfor begge steder.

PM10. (35 g/m3. 7 døgn/år ) NO2. (8 døgn/år )
50 114

Svevestøv PM10.

Resultatene viser i forhold til de nye retningslinjene at eksisterende bebyggelse mht PM10

svevestøv stort sett vil ligge i kant av rød sone (dvs 50 g/m3). Dette er også i hht erfaringer fra
beregninger for områder nær sentrum i Hønefoss.

Nitrogendioksid NO2.

Retningslinjene har en grense til vintermiddel på 40 µg/m3 . Den 8. høyeste beregnede verdi pr
år for NO2 er her med VLUFT beregnet til ca 114 g/m3.

Beregnede verdier er ikke sikre mht å kunne fastslå om bebyggelsen blir liggende i eller
utenfor gul /rød sone for NO2. Men det er grunn til å anta at mht NO2 ligger bygget i gul sone,
da den ligger noe utenfor sentrum der områdeforurensningen er større.

Konklusjon.

Tiltaket ligger nær Fv35 og følgelig med forurensningsnivå noe høyt. Men skal en bygge i
sentrale deler av byen er det uunngåelig. Verdiene for s vevestøv for gjenstående bebyggelse
ligger over gjeldende grenseverdier i T - 1520, og svært trolig vil også tilsvarende grenseverdier
for nitrogendioksid ligge i gul sone.

Tiltak vil derfor være å ha god filtrering av lufta til boligene, men egnet filter, og at en
plasserer luftinntakene høyt på bygget og ved fasaden som blir lengst vekk fra Hønengata.

5.9 Biologisk mangfold .

Området er i dag bebygde arealer og med opparbeidde flater . Det er derfor ingen
naturområder her. Tiltaket vil derfor ikke medføre negative konse kvenser for plante - og
dyreliv . E n systematisk gjennomgang mht ti l naturmangfoldloven s §§ 8 - 12 vil derfor ha
liten mening for denne planen.
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6 Risiko og sårbarhetsanalyse

Det er laget egen kortfattet risiko - og sårbarhetsanalyse . Se denne. I f orhold til uønskede
hendelser som kan forekomme er det kommentert følgende:

5. Radon

Området kan generelt være utsatt for radongass. I permeable masser som her kan en ikke
garantere at slik gass ikke kan forekomme.

Men det er generelle krav til å gjøre tiltak mht mulig gass i nye bygg, så faren for at dette
skal bli et problem blir svært liten.

Risikoen vurderes som akseptabel når det gjøres forebyggende tiltak.

28. Støv og støy fra trafikk.

Planen gjelder et om råde ved siden av Fv35 Hønengata, som er ei sterkt trafikkert gate. Det
vil måtte gjøres støytiltak, og disse bør planlegges fra starten av i prosjekteringen av bygg
og uteplasser.

Det vil også være fare for luftforurensning fra vegtrafikken, men så stor nærhet til Fv35.
Også her må det gjøres tiltak, med filtrering av lufta inn til bygget og god strategisk
plassering av luftinntak.

Gitt nødvendige tiltak vil en vurdere risikoen som akseptabel.

43. Ulykke i av - /påkjørsler

Tiltaket vil i noen grad forår sake økt trafikk av i Grensegata. Med noe økt trafikk vil det
også bli tilsvarende økt fare for ulykker. Økningen er i størrelsesorden 90 kjt/d, med
makstime på ca 12 kjt/t. Dette er svært moderat.

Risikoen vurderes som akseptabel.

44. Ulykke med gående/syklende.

Tiltaket vil i mindre grad forårsake økt trafikk av gående/syklende. Men med noe økt trafikk
fra tomta vil det også bli tilsvarende økt fare for ulykker. Men siden det er fortau langs
kjørevegene , anser en at dette tiltaket ikke vil gi øk ninger i antall ulykker for myke trafikanter.

Risikoen vurderes som akseptabel.
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REGULERINGSFORMÅL

Regulert område vises med reguleringsgrense på plankart.

Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl §§ 12 - 5 og 12 - 6:

1. Bebyggelse og anlegg,
– Bo ligbebyggelse - blokkbebyggelse BB B 1
– Felles renovasjon BRE 1
– Gårdsplass B GP 1
– Lekeplass BL K1

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
– Veg S V1
– Kjøreveg SKV 1 - 2
– Fortau SF 1 - 2
– S ykkel felt S S1
– Annen veggrunn - grøntareal S VG 1 - 2

3. Grønnstruktur
– Grønnstruktur G 1 - 3

I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1 - 14 i
plan - og bygningslovens § 12 - 7.
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§ 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG

§1.1 Felles bestemmelser

1. Bygg s plassering (2)

Bygninger skal plasseres in nenfor byggegrense. Byggegrense mot Grensegata er vist på
plankartet . Mot Hønengata skal bebyggelsen plasseres inntil byggelinjen.

2 . Lekeplass (4)

Det skal opparbeides felles lekearealer på minimum 25 m2 per boenhet.

Lekearealene skal være av type n s andlekeplass og nærlekeplass.

Lekear ealer skal inneholde sandkasse, huskestativ, noe fast dekke, lekeapparater og benker
med bord.

3. Radon. (4)

Det skal gjøres nødvendige tiltak for å beskytte mot radon i varig oppholdsareal.

4. Støy . (3).

Utenfor r om for varig opphold, inkludert minimum ett soverom pr. leilighet , skal innfri
grenseverdier i tråd med tabell 3 i Miljøverndeparte mentets retningslinje T - 1 442 (2012) .
Grenseverdiene skal også tilfredsstill es for utvendig leke plass.

Minst halvparten av rom med støyfølsom bruk skal ha vindu der utvendig støynivå er lavere
enn Lden=55 dBA. Minimum 1 soverom skal ligge slik til.

Pro sjekterte støytiltak , samt d okumentasjon som viser at grenseverdiene er ivaretatt , skal
vedlegges rammesøknad. Før det gis brukstillatelse skal støytiltak være utført.

5. Luftforurensning. (3).

Luftinntak til ventilasjonsanlegg skal anlegges høyt og lengt unna Hønengata.

6 . Grunnforhold

Før områdene kan bebygges skal grunnforholdene være kartlagt mht sikkerhet for bygg og
uteområder. Kommunen kan kreve utredninger fra faglig kompetente mht dette.
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7 . Overvannsanlegg

Overvann skal tas hånd om på egen grunn. V alg av løsning for overvann skal avklares med
Tekniske tjenester i kommunen.

I nnenfor p lanområdet skal det anlegges lokale overvannsløsninger.

8. Kulturminner

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer
automatiske fredete kulturminner, må arbeidene straks stanses og kulturvernmyndighetene
varsles, jf. lov om kulturminner § 8. 2. ledd.

9. Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg
Dersom bruksareal (BRA) for bygningen blir over 1000m2 skal det tilkobles
fjernvarmeanlegget etter gjeldende Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til
fjernvarmeanlegg i Hønefoss, Ringerike kommune, Buskerud .

2 Bebyggelse og anlegg .

Disse områdene er avsatt til blokkbebyggelse for boliger , gårdsplass , felles renovasjon og
lekeområde .

1 . Område for blokk bebyggelse BB B 1 (1)

Område B B 1 skal nyttes til boliger - bl okk bebyggelse.

1 a . Utnyttelse (1)

Maksi malt tillatt bebygd areal % BY A =95 % . Prosent skal regnes ut fra arealet til avsatt
byggeområde og omfatter kun bygninger, ikke andre flater.

Bygg skal plasseres i avsatt byggelinje mot Hønengata.

1 b . Byggehøyde (1)

Maksimal gesimshøyde kote + 9 3 . Øverste etasje skal trekkes inn.
V ed saltak tillates maksimalt mønehøyde kote + 93.6 .

På byggeområde t kan tillates oppført kjeller i ett plan for parkering, boder og felles
avfallsoppsamli ng .

1 c . Bebyggelsens utforming (1)

Fasader skal utformes slik at reguleringsområdet samlet fremstår med et helhetlig
arkitektonisk uttrykk , som ikke ødelegger helhetsinntrykket for den omkringliggende
trebebyggelsen .

1 d . Parkering (4 og 7)



Side 4 av 7

Parkering kan anlegges i felles parkeringskjeller i underetasje på bygg og på bakkeplan.

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt. Parkering tilpasset
bevegelseshemmede skal opparbeides iht. TEK § 10 - 2.

Pr bolig skal det være 2 stk . syk kelparkeringer. Disse kan være i bodene.

1.e. Miljøhensyn.

Utenfor rom med støyfølsom bruk skal et flertall ha et utvendig nivå lavere enn Lden=55 dBA.
Minimum 1 soverom skal innfri denne grenseverdien.

Luftinntak til ventilasjonsanlegget skal legges høyt og lengst unna Hønengata.

2 . Område for felles renovasjon

2a. Formål (1)

Område BRE 1 skal nyttes til felles renovasjonsbeholdere.

2b. Utforming/bruk (4)

Området kan bebygges med overbygg for felles renovasjonsbeholdere. Alternativt kan det
anlegges renovasjonsbeholdere under bakkenivå.

3. Gårdsplass

3a . Formål (1)

Område B GP 1 skal nyttes til felles gårdsplass .

3b . Utforming/bruk (4)

Området kan ha både fast dekke eller tilsås/beplantes.

Innen området kan det anlegges fellesplasser og særskilte HC - plasser.

Det skal også anlegges atkomst til bygget.

4 . Lekeplass

4a . Formål (1)

Områ de BL K1 skal nyttes til felles lek og oppholdsareal.
Det skal settes opp f lettverksgjerde rundt felles lekeareal og mot naboeiendommene.
Lekeplassen skal være tilgjengelig for allmenheten.
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4b . Utforming/bruk (4)

Utforming, bruk og behandling av lekeareal skal væ re i hht disse bestemmelsers §1.1 pkt 2 og
dokumenter es ved utomhusplan s om framlegges ved byggesøknad.

Universell utforming s kal legges til grunn for utforming.

Lekearealet skal stilles til disposisjon for beboere i nærområdet.

§ 2 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§2 . 1 Fellesbestemmelser

1. Vegstandard (4)

Vegenes standard skal så langt det passer tilpasses bevegelseshemmede i hht. Teknisk
Forskrift .

§2 .2 Veg

1. Formål

Veg f_ S V1 skal nyttes til felles veg.

§2.3 Kjøreveg

1. Formål

Veg o_ SKV1 og o_SKV 2 skal nyttes til offentlige veger. Offentlige veger skal være utformet
med standard som det fremgår av statens vegvesens håndbok n100.

§2.4 Fortau

1. Formål

Fortau ene o_ SF1 - 2 skal opparbeides med fast dekke og belysning . S tandard skal tilpasses
eksisterende løsninger i Hønengata.

§2 .4 Sykkelfelt

1. Formål

S ykkel felt o_ S S1 skal opparbeides med fast dekke.

§2 . 5 Annen veggrunn - grøntareal
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1. Formål

Område ne o_ S VG 1 - 2 skal nyttes til grønnrabatter. De kan beplantes med trær. Beplantning i
o_SVG2 skal ikke forhindre frisikt i kryss.

§ 3 GRØN NSTRUKTUR

§3 .1 Grønnstruktur

1. Formål. (1)

Område ne f_ G 1 - 2 skal nyttes til opparbeidet grønnstruktur .

2. Utforming/bruk (4)

Områdene kan beplantes og planeres . Det kan oppføres støttemurer innen områdene.

§ 5 HENSYNSSONE R

§ 5 .1 Sikringssone f risikt (2/4)

Sikringssone frisikt skal ivareta nødvendig frisikt ved avkjørsler . I frisiktsonen skal det ikke
forekomme vegetasjon eller annet høyere enn 0,5 m over tilliggende vegnivå.

§6 TILGJENGELIGHET - UNIVERSELL UTFORMING (4)

1. Det skal legges vekt på universell utforming. Allment tilgjengelige anlegg innenfor både
offentlig veganlegg og de private byggeområdene skal , så langt det ligger til rette for det ,
utfo rmes slik at de kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig.

§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

1. Bestemmelsene om rekkefølgebestemmelser stilles med hjemmel i PBL §12 - 7 pkt. 10.

2. Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg , som eventuelt skal overtas av
kommunen , er i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av kommunen.

3. Private trafikkarealer og lekeplass innenfor planområdet skal opparbeid es før
brukstillatelse for bygg kan gis.

4. Felles uteoppholdsareal inkludert lekeplas s skal være ferdigstilt og godkjent av
kommunen før brukstillatelse for boliger kan gis.
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5. Før det kan gis brukstillatelse til boligen skal det settes opp en skjerm/tett gjerde i
eiendomsgrense til eiendommen 317/230 langs nedkjøring til parkeringskjelleren .
S kjerming skal ikke forhindre f risikt i kryss .

6. Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert:
Husplassering, terrengbehandling og løsning for overvannshåndtering, tilpasning til
omgivelsene, planlagt gjerde med høyde over 0,5 meter, utnyttelse av ubebygd areal,
adkomst og gangforbindelse til byggets inngang , parkeringsareal inkl sykkelparkering ,
plass for renovasjon og lekeplass.

7. Ved byggemelding av ny bebyggelse skal det dokumenteres at det blir avsatt nok
parkeringsplasser.

8. Prosjekterte støytiltak, samt d okumentasjon som viser at grensev erdiene er ivaretatt , skal
vedlegges rammesøknad. Før det gis brukstillatelse skal støytiltak for ny bebyggelse være
utført. Støytiltak skal gjennomføres der støyberegningene viser at beby ggelse har støynivå
over gjeldende grenseverdier i støyretningslinjene T - 1442 (2 016 ).
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RINGERIKE KOMMUNE
Areal - og byplankontoret

Møtereferat
SAK/TEMA: 401 Detaljregulering Hønengaten 40 - 44

STED: Eikliveien 8. Regionalt plankontor, 2 etasje inngang mot Osloveien

KOPI SENDES: Sindre Lafton, Linda Moholdt Nordgården, Grethe Tollefsen, Line Synøve
Østvold, Halvard Fiskevold.

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato
14/4304 - 54 40001/17 PLN 401 04.12.2017

401 Detaljregulering Hønengaten 40 - 44 - kort oppsummering av møte 30.11.17

Agenda:

- Status for prosjektet
- Forhold til den formelle planprosessen
- Hvordan interesser til naboer er ivaretatt i prosjektet
- Orientering om gjeldende lov verk

RK (Ringerike kommune) har invitert til dette informasjons/dialog møte med naboer og berørte. RK
er kjent med at naboene hadde tatt initiativ til et møte med forslagstilleren.

RK gikk gjennom status for planen og forholdet til planprosessen. Vedla gt PowerPoint presentasjon
som ble vist i møte.

RK forklart forskjellen mellom klager, merknader og innsigelser i planlovens (Plan og bygningsloven
- PBL) bestemmelser og har orientert at «innsigelser» fra berørte naboer ikke faller under §5 - 4 i PBL
og må regnes som merknader/protester.

Møtedeltakere er innforstått med at fortetting i sentrum er viktig, men at estetikk, volum og høgde må
man fortsatt kunne diskutere i denne saken.

Naboene ønsker først og fremst å redusere høgden og antall boenheter. Andre tema som naboene var
opptatt av er forventet støy og refleksjonsstøy hvis prosjektet blir realisert i den formen det er skissert.

Trafikkmengde (registrert ca 80 biler mellom kl07.00 og 08.00 på morgen, telt av naboer) og
kjørehastighet i Parkgata var et spesielt tema i forhold til bekymringene run d trafikksikkerhet for
barna. Innkjøring i Grensegata og økning av trafikk og tilførselsvei til parkeringskjeller er lagt helt til
grense mot nabo og siktlinje ut til Grensegata berører naboeiendommen.
Naboene kom med ønsker at prosjektet må vurdere å del es i mindre enheter, blir mindre massiv og har
innkjøring fra Hønengata.

Noen naboer ga inntrykk av at Prinsens gate 27 – bygning for Varme & sanitær, som har fasade mot
Hønengata er et godt eksempel på fortetting langs Hønengata.



Gjenboere langs Høn engata etterlyser soldiagram for deres eiendommer, det samme gjelder
støyforhold.

Det ble opplyst om en del tegnefeil som må sjekkes ut av kommunen. Blant annet har tiltakshaver
tegnet feil planavgrensning.

Naboene gjorde kommunen oppmerksom på at tom teareal går ut til midten av H ønengata og dette
medregnes i utnyttingsgrad. Dette skal RK sjekke ut.

Noen av naboene ble skremt av prosessen og alle feil som etter deres mening ble gjort i politiske
saksfremstillinger.

Naboene var generelt veldig oppta tt av hvordan Hønefoss skal utvikle seg og samtidig tar vare på
småbypreget som Hønefoss har i dag og hvordan kommunen ønsker å tilrettelegge for at barnefamilier
vil bo i byen.

RK har påpekt at statlige og regionale føringer er viktige og at kommunen må forholde seg til disse og
at planforslag ikke har fått innsigelser fra noen overordnede myndigteter blant annet fordi det er i tråd
med de overordnede føringer.

Dette møtet ble gjennomført etter den formelle høringsperioden, men før saken skal endelig b ehandles
politisk.

Oppsummeringen skal legges ved saksfremlegg til politikerne.

Olena Alizi
arealplanlegger

Olena.Alizi@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/4304-58 3230/18 PLN 401  26.01.2018 

 

Svar - Henvendelse vedrørende Parkgata - 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 

boligprosjekt 

 

Teknisk forvaltning (vei, park og idrett) i Ringerike kommune har ingen planer om å 

gjennomføre trafikkregulerende tiltak i Parkgata. Situasjonen pr i dag er at Parkgata er regulert 

med fartsgrense 30 km for å holde fartsnivået nede.  

Biltrafikken i Ringerike kommune har økt de sener år, det vil også merker i byens sidegater, 

noe man må akseptere som beboer i Hønefoss by. Økt biltrafikk er en konsekvens av at 

Hønefoss by «vokser». Det å bo i en by har positive og negative sider. Som kommune må man 

forholde seg til alle parter.  

Det arbeides for tiden med områdereguleringsplan for Hønefoss (431 Områderegulering 

Hønefoss). Inntil denne planen er på plass vil vi i svært liten grad gjøre trafikkreguleringer som 

vil kunne gi føringer for fremtidige endringer for trafikkavviklingen i Hønefoss.  

Noe av utfordringen er å likebehandle saker av samme karakter og det er noen tilsvarende saker 

i Hønefoss, bl.a. på Shjongstangen og Eikli for å nevne noen. 

 

Med hilsen 

 

Morten Fagerås 

sivilingeniør 

morten.fagerås@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Olena Alizi, 

 

 

Vedlegg: 
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Hønengata 40 - 44

VURDERING AV UTTALELSER VED
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANFORSLAG

PlanID: 0605_401

Detaljregulering for Hønengata 40 - 44

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1 Statens vegvesen. 29.11.2016
2 Fylkesmannen i Buskerud 30.11.2016
3 Buskerud Fylkeskommune 14.12.2016
4 HRA 19.12.2016
5 Fortidsminneforeningen avd . Ringerike og omegn (Elisabeth Solenby) 14.12.2016
6 Nordsia Vel’s styre 2.12.2016
7 Beboere Parkgata 30 (Gro Paulsen Tone Dalen og Rolf Fugleberg) 15.11.2016
8 Anne - Berit Haugen Rijken 23.11.2016
9 Marte Aagesen Trondsen og Daniel Alexander Holm 13.12.2016
10 Trinelise og Helge Østvang 14.12.2016
11 Hazbo Osmanovik 14.12.2016
12 Ci cilie Myrvang 13.12.2016
13 Espen Odderbø 14.12.2016

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar

1. Statens vegvesen.

Anbefaler ikke boligprosjektet
da det ligger i et område med et
støynivå (Lden) over 70 dBA.

Om en skulle følge denne
anbefalingen fra SVV ville en
måtte unnta store deler av
Hønefoss for boligbygging
langsmed transportårene. Dette vil
være uheldig både mht
utbyggingspotensiale og effektiv
transport. Det er fullt mulig å
dempe støyen tilstrekkelig samt få
stille sider ved leilighetene.

Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av forslagstiller.

2. Fylkesmannen i Buskerud

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

Ta inn i bestemmelsene at et
flertall av rom med
støyføls om bruk skal ha

Merknadene tas til følge.

Forslagstilleren innarbeidet
merknadene i planbestemmelsene.

Saksbehandleren lagt et punkt om
tilknytningsplikt i
planbestemmelsene.
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støyverdier som overholder
grenseverdien Lden=55 dBA.
Gjelder også min. 1
soverom.
Å plassere luftinntak lengst
vekk fra Hønengata og
høyest mulig tas inn i
bestemmelsene.
Bygget kobles til
fjernvarmenettet.

3. Buskerud
Fylkeskommune.

Viser til at eksisterende
bygninger har verneverdi, men
vil ikke motsette seg rivning pga
store råteskader.
Mener foreslåtte nybygg ikke er
godt nok tilpasset den
frittliggende trehusbebyggelsen.
Mener blokkbebyggelsen bør
deles opp og kun bli i tre etasjer.
Mener at bestemmelsene skal si
at øvre etasje skal være
tilbaketrukket og at nybygg s kal
få en god arkitektonisk
utforming.

Nybyggets utforming har vært
diskutert over lang tid og i flere
møter. Grepet en har landet på er
at nærmeste bebyggelse til
Hønengata bør ha såpas stor
høyde, slik det er andre eksempler
på. Dessuten vil det skjerm e for
støy for boligene i andre og tredje
rekke innenfor. Boligbebyggelse
langs Hønengata må bygges solid.
Hvis ikke vil den bli utsatt for
rystelser og forfalle, slik dagens
eldre bebyggelse gjør.

Tiltakshaver ønsker derfor å
beholde gjeldende forslag.

Kommunen mener at det er fortsatt
rom for fasadeendring slik at
bygget får mer harmonisert
arkitektonisk preg med
omkringliggende bebyggelse.

Samtidig tror kommunen at det
ikke er hensiktsmessig å dele opp
bygget som Fylkeskommunen
anbefaler. Dette vil medføre at
støyproblematikken ikke løses og
at det kan bli bygd betydelig
mindre boenheter som er uønskelig
da det forventes sterk
befolkningsvekst. Spesielt nå da
bygging av ny jernbane og ny E16
nærmer seg realisering.

Kommunen støtter høyde og volum
for prosjektet.

4. HRA.

Anbefaler at
renovasjonsdunker/ - anlegg
legges slik at renovasjonsbiler
ikke må kjøre inn i tett
boligområder. Viser til nye
avfallsløsninger som er
nedgravde. Forutsetter at veier
inn til området fyller
vegvesenets krav og
Renovasjonsfo rskriftens krav til
veger og snuplass.

Merknaden tas til følge.

Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av forslagstiller.

5. Fortidsminneforeningen.

Mener planlagt bygg bryter med
eksisterende bygg.

Redd for at bygget vil skape
presedens for flere slike i
tilsvarende områder.

Mener et slikt prosjekt uroer
nabolaget.

Jfr kommentarene til uttalelsen fra
Buskerud Fylkeskommune.

Kommunen mener at det er fortsatt
rom for fasadeendring slik at
bygget s arkitektoniske preg
harmoniser er mer med
omkringliggende bebyggelse.

6. Norsia Vel’s styre.
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Mener planforslaget vil medføre
vesentlige endringer i forhold til
eksisterende bebyggelse i
området. Nærliggende
eiendommer vil bli berørt ved
endrede utsikts - og solforhold.
Planen vil binde opp fremtidige
løsninger. Prosjektet skaper
konflikt i området. Ber om at
politikerne tar hensyn til
naboers protester og merknader.
Viser til den forestående
planleggingen av byen.

Viser til tidligere avisinnlegg.

Jfr våre ovenstående uttalelser til
tilsvarende merknader. Det er
neppe mulig å fornye/fortette
bebyggelsen i den eksisterende
bygningsmassen, uten at en endrer
bebyggelsens karakter eller at det
ikke vil berøre naboer.

En mener at dette forslaget ikke
berør er naboer i utilbørlig grad.

En helhetlig byplan vil kunne ta
flere år å lage. Å vente på en slik
vil være svært uheldig, også for
andre prosjekter.

Kommunen mener at dersom vi
skal klare å imøtekomme forventet
befolkningsvekst må byggehøyde
og volum i pr osjektet aksepteres.
Dette kan medføre en del negative
konsekvenser for naboeiendommer
i form av dårliger e solforhold og
innsyn .

Plangrense n for påbegynt
Områderegulering Hønefoss
omfatter ikke planområdet og
derfor er det ikke hensiktsme ssig å
vente til at områdereguleringsplan
for Hønefoss blir vedtatt.

7. Beboere i Parkgata 30.

Mener det foreslåtte bygget
skaper for store endringer i
nabolaget. Påpeker at det gir økt
trafikk i Grensegata/Parkgata,
med fare for flere ulykker,
blokkens massive størrelse og
endrede lysforhold.

Ønsker at bygget senkes med en
etasje og minkes i størrelse.

En mener at omfanget av
parallellkjøring til Hønengata via
Gr ensegata/Parkgata har liten
påvirkningsgrad av dette
prosjektet. I så fall må det gjøres
andre trafikale tiltak.

Mht byggets størrelse og ulemper
for naboer vises til våre
foranstående kommentarer til
tilsvarende merknader.

Forholdet til trafikksikkerhet i
Grensegata/Parkgata har vurdert
tilstrekkelig av forslagstilleren. Det
ble sendt henvendelse til Teknisk
forvaltning for å redegjøre for evt.
planer/ muligheten for
trafikksikkerhetstiltak langs
Parkgata. Svar på henvendelsen
vedlagt saksfremlegget.
Kommu nen mener at dersom vi
skal klare å imøtekomme forventet
befolkningsvekst må byggehøyde
og volum i prosjektet aksepteres.

8. Anne - Berit Haugen Rijken

Bor i nærheten til prosjektet
(Storløkka). Mener det bør
foreligge nye helhetlige planer
før det gjøre ekstreme
forandringer i bybildet.
Hønengata som paradegate må
ivaretas. Slik bebyggelse bør
legges mer i bakgrunnen.
Bebyggelsen vil binde opp
fremtidige prisesser. Naboens
protester bør ivaretas. Mener
byen er i en overgangsperiode
hvor en ikke bør tillate slike
prosjekter. Viser til tidligere
avisinnlegg.

Svært lik uttalelsen til Nordsia
Vel’s styre. Se våre kommentarer
til den.

Kommunen mener at det er fortsatt
rom for fasadeendring slik byggets
arkitektoniske preg harmoniserer
mer med omkringliggende
bebyggelse Kommunen støtter
høyde og volum for prosjektet.

9. Marte Aagesen Trondsen
og Daniel Alexander Holm .

Viser til sine tidligere innspill
samt merknad fra adv.
Thorkildsen & Co. Merknaden
er vedlagt.

Me ner denne planen må vente
på en helhetlig byplan.

Mange av forholdene er like de fra
de foran nevnte. Se våre
kommentarer til dem, som også vil
gjelde for denne.

Spesielt for denne merknaden:

Garasjen kan ikke gra ves dypere
uten at rampene ned vil bli altfor
lange.

Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av forslagstiller.

Kommunen har bedt
forslagstilleren å redegjøre for
«fotavtrykk et» i forhold til faktisk
størrelse på de tre tomtene - gnr
317 bnr 184, 186 og 187 . Det
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Viser til trafikkproblemene i
Grensegata og Parkgata.

Mener nytt bygg er et stilbrudd.
Krever at bygget deles opp og
kun får 2 etasjer.

Garasjen graves helt (ikke halvt)
ned.

Mener utnyttelsesgraden er feil
utregnet, og for høy.

Mener øverste etasje må trekkes
helt inn, mot vest.

Sprik i planmaterialet mht ulike
tegning er og skisser. Må
koordineres og sendes ut på
nytt.

Forslagsstiller må komme med
relevante alternativer.

Lyskjelgelen fra biler til nytt
bygg vil treffe deres
oppholdsrom.

Mindre bygg vil gi mindre lys
mot naboer.

Et mindre bygg vil gi mindre
ulempe mht sol - /skyggeforhold.

Færre boliger vil gi mindre støy
for naboer.

Mener en boligblokk vil gi mer
støy enn mindre, slik
støyutredningen viser.

Tiltaket vil redusere deres
eiendoms verdi.

Nytt bygg vil gi innsyn til
naboeiendommene. Skjerming
mot naboer bør utred es og ev
etableres.

Hevder de ikke har fått
nabovarsel, til tross for flere
purringer.

Utnyttelsesgraden på kartet og i
bestemmelsene er riktige. Den
omtalte for hele tomta er et anslag,
for å illustrere den totale
utnyttelsen. Siden reglene fro å
beregne %BYA er kompliserte
(bl.a mht park eringsplasser og
uteområder), ser en ingen grunn til
at dette skulle være en «feil» som
ville kreve ny utleggelse.

Det er plankart og bestemmelser
som er juridisk bindende. Skisser
og illustrasjoner er kun veiledende,
så bygget kan bli endret før det
bygge meldes.

Merknadene vedr. uønsket lys og
lyd, sol - /skyggeforhold ,
verdiforringelse og skjerming er
forhold som naboer må akseptere i
en by, dersom ulempene ikke blir
for store. Det blir de ikke her.

Selv om de ikke er blitt direkte
tilskrevet, er planen ann onsert, og
de har tydeligvis fått tilstrekkelig
informasjon om at den er lagt ut på
høring. Dvs ingen formelle feil i
saksbehandlingen.

visste seg at da blir %BYA lik ca
44% - som er moderat i en by.

Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av forslagstiller.

Kommunen forstår at en større
bebyggelse skap er ulemper for
nærmeste naboer, men som følge
av kommunens ønske om stor
befolkningsvekst og statlige
føringer for fortetting støttes høyde
og volum for prosjektet.

Kommunen supplerer
rekkefølgebestemmelser med
følgende punkt: « Det skal sett es
opp en skjerm /tett gjerde i
eiendomsgrense til eiendommen
317/230 langs nedkjørin g til
parkerings kjelleren.»

Boligprosjektet har en rekke
faktiske positive effekter for
naboer og derfor vurderes det som
lite san nsynlig at verdi for
eiendommen blir redusert.

Formel nabovarsel sendes ikke
imens planprosessen pågår. For en
eller annen grunn var ikke eierne
av eiendommen 317/230 registrert
juridisk adresse i kommunens
database. Både varsel av
planoppstart og melding med
vedtak om høring og offentl ig
ettersyn ble sendt formelt til
eiendommen 317/230, men
tydeligvis ikke kommet frem til
eierne av eiendommen. Feilen ble
oppdaget i senere tid.

10. Trinelise og Helge Østvang

Påpeker at det skal lages en
helhetlig plan som bør foreligge
før en vedtar denne. Ønsker
alternative planer.

Forholdene som her er nevnt er
kommentert ovenfor.

Grensene er tatt fra kommunens
kart, men vil bli sjekket før planen
endelig vedtas.

Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av forslagstiller.

Kommunen foreslår supplere
planbestemmelsene med krav om
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Mener deres eiendom får
verdiforringelse.

Imot lekeplass inntil sin tomt.

Betviler at de får mindre støy.

Viser til trafikkproblemene i
Parkgata.

Mener huset blir for stort i
forhold til deres bygg.

Mener grensene i kartet ikke er
riktige.

Går sterkt imot den fremlagte
planen.

f lettverksgjerde rundt felles
lekeareal og mot
naboeiendommene.

11. Hazbo Osmaovik

Mener seg forskjellsbehandlet
ved at han ikke får oppgradere
sitt bygg, mens en får rive her.

Mener nye bygg må være
tilsvarende som de som står der
i dag.

Mener støyutredningen ikke tar i
seg refleksjonsstøy.

Nytt bygg bør deles opp og
oppføres i maks 2 etasjer.

Jfr ovenstående merknader og
kommentarer.

I støyutredningen er
refleksjonsstøy med i
beregningene. (Multir efleksjon).

Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av forslagstiller.

Jfr ovenstående merknader og
kommentarer av kommunen.

12. Cicilie Myrvang.

Mener utnyttelsesgraden er for
høy og bygget for høyt. Påpeker
problemer mht støy, skygge,
flere biler i sidegatene og
dårligere lysforhold.

Mener 2 etasjer vil være nok og
splittes opp, samt tilpas s es
eksisterende bebyg g else.

Mener utnyttelsesgraden er for
unøyaktig.

Savner mer mht
trafikksikkerheten i sidegatene.

Avkjøring bør s kje rett fra
Hønengata.

Ønskelig med større leiligheter.

Bygg bør bygges i tre.

Jfr kommentarene til tilsvarende
merknader ovenfor.

Mht trafikksikkerheten i
sidegatene så bør dette vurderes
særskilt av kommunen, da denne
planen i svært liten grad påvirker
dette forholdet. Å få direkte
avkjøring til Hønengata vil ikke
vegvesenet akseptere, da dette vil
være mer trafikkfarlig enn den
foresl åtte.

Størrelse på leiligheter blir vurdert
før en bygger.

Å bygge i tre har en vurdert ikke er
hensiktsmessig, bla. pga
v edlikehold.

Jfr ovenstående merknader og
kommentarer av kommunen.

Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av forslagstiller.

Mht traf ikksikkerheten har
kommunen vurdert at trafikken
som genereres som følge av
prosjektet er svært begrenset. Det
naboer påpeker er eksisterende
gjennomkjøring i boliggater. Vi
anser at dette i stor grad er et
problem som skapes av manglende
kapasitet på eksi sterende hoved vei.
Fortetting sentralt, nær
kollektivakser, vi l gi bedre
muligheter for bruk av
sykkel/gange og kollektiv og
vurderes å virke positivt i forhold
til den trafikale totalbelastningen.
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Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av forslagstill er.

Kommunen mener at bygget må
tilpasses bedre omkringliggende
bebyggelse, men hvorvidt det skal
brukes tre i byggkonstruksjon skal
ikke planmyndighetene ta stilling
til.

13. Espen Odderbø

Lister opp alle kjente punkter
som inngår i de andre
merknadene:

For stort bygg
Ikke tilpasset øvrig
bebyggelse . Estetisk
forskjellig.
Innsyn til naboer.
For mye støy.
Trafikksikkerhet i
sidegatene.
Bygget bør ha saltak.
Bygget senkes en etasje.
Materialer og farger tar
hensyn til eksiterende stil.
Mener fylkeskommunens
innvending til byggestil bør
hensyntas
Mener utbyggers ønsker er
for mye tatt hensyn til.
Uheldig å godkjenne et slikt
bygg nå som kan skape
presedens for andre
prosjekter, før de større
planene er utarbeidet.

Se våre kommentarer til
tilsvarende innvendinger i
merknadene foran.

Vi mener at å sette saltak på et
stort hus vil øke skyggevirkningen
unødvendig mye.

Jfr ovenstående merknader og
kommentarer av kommunen.

Det kunne bli enklere å tilpasse ny
bebyggelse til omkringliggende
bebyggelse hvis forslagsstilleren
delte bygg i flere og mindre
enheter, men dette skulle da bryte
med kommunen sine mål om og
sterk boligvekst og fortetting.
Spesielt i nyere tid da bygging av
ny jernbane og ny E16 nærmer seg
realisering. Derfor støtter
ad ministrasjonen høyde og volum
for prosjektet.

Forslagstiller har gjort forsøk til å
tilpasse bygget med saltak.
Politikerne skal ta stilling om
foreliggende alternativet med
saltak er nok tilpasset strøkets
karakter.
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Svar reguleringsplan Hønegaten 40 - 44 - offentlig ettersyn

Statens vegvesen har mottatt reguleringsplan Hønengaten 40 - 44 til offentlig ettersyn.

Planen inneholder et boligprosjekt på 21 boenheter. Planen viser innkjøring fra Grensegata,

parkering under boligblokka og gang/sykkelveg på yttersiden av boligblokka mot Hønegata

og Grenseg ata.

Boligprosjektet ligger i et område med støynivå større enn 70 dBA. Dette er over anbefalt

støynivå som er 55 dBA. Statens vegvesen anbefaler ikke boligprosjektet i dette området.

Vi har ingen ytterligere merknader.

Vegavdeling Buskerud Plan og for valtning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502  Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan for 
Hønengaten 40-44

Ringerike kommune har oversendt forslag til detaljregulering for Hønengaten 40-44 i 
Hønefoss. Planforslaget legger til rette for oppføring av et boligkompleks i fire etasjer 
med ca 22 leiligheter. Fylkesmannen anbefaler at bestemmelsene om støy blir supplert
slik at det går tydelig frem at et flertall av rom til støyfølsomt bruksformål skal ha 
støyverdier som overholder støygrensen på Lden = 55 dB. Videre har vi planfaglig 
anbefaling om tilknytning til fjernvarme og tilrettelegging for fremføring av vannbåren 
varme.

Bakgrunn

Fylkesmannen viser til brev av 28. oktober 2016 med forslag til detaljregulering for
Hønengata 40-44 i Hønefoss i Ringerike kommune. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et byggekompleks i fire etasjer hvor det 
skal kunne etableres inntil 22 leiligheter. I gjeldende kommuneplan for Ringerike er området 
avsatt til erverv og boligområde.

Fylkesmannen har i brev av 24. mars 2015 kommet med uttalelse til varsel om oppstart av 
planarbeid. Vi ba om at forhold knyttet til støy, luftforurensning, barn og unges interesser, 
landskap, klima og energi, universell utforming og naturmangfold ble tilstrekkelig ivaretatt i 
tråd med nasjonale føringer.

Fylkesmannens kommentarer

Det går frem av saken at området mot Hønengaten er utsatt for støy som går langt over 
anbefalte grenseverdier i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje for støy i 
arealplanlegging, T-1442/2012. 

I forslaget til reguleringsbestemmelser er det stilt krav om at boligene ikke kan gis 
brukstillatelse før det er dokumentert at støyforholdene utenfor rom for varig opphold, 
inkludert minimum ett soverom pr. leilighet, skal være ivaretatt i tråd med støygrensene i 
tabell 2 støyretningslinjen T-1442/2012. Grenseverdiene skal også ivaretas for utvendig 
lekeplass. Fylkesmannen viser til at det er tabell 3 i støyretningslinjen hvor de nasjonale 
grenseverdiene for støy er listet opp. Vi ber derfor om at dette rettes opp. Videre anbefaler vi 
at det vises til de konkrete grenseverdiene som i dette tilfellet er Lden = 55 dB.
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Det aktuelle området ligger i forholdsvis kort avstand til jernbanestasjonen og 
sentrumsområdet av Hønefoss. Vi mener derfor det er anledning for å behandle plansaken 
etter de foreslåtte avvikskriteriene i støyretningslinjen når det er lagt opp til en høy 
arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging, jf. kapittel 3.2.1 i 
støyretningslinjen. Et eksempel er her at det blir stilt krav om minimum 50 % av antall rom 
med støyfølsomt bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot stille side. Herunder skal 
minimum 1 soverom ligge mot stille side. Videre skal støykrav for uteoppholdsarealer være 
tilfredsstilt. Slik vi vurderer planforslaget er dette ivaretatt i bestemmelsene.

Ut fra illustrasjoner av det planlagte bygget kan det se ut til at det er foreslått et 
byggekompleks som har «ryggen» mot støykilden, slik at bygget får en stille side hvor også 
uteområdet med tilhørende lekeplass er plassert. Vi mener dette er en fornuftig løsning på 
støyproblematikken i området. Videre er den støyutsatte fasaden planlagt med svalganger 
hvor det er mulig med skjerming av støy fra Hønengata på fasaden mot gata. På den måten vil 
det kunne være mulig å få til tilfredsstillende støyverdier også på den mest støyutsatte 
fasaden.

Når det gjelder hensynet til luftforurensning går det frem av saken at verdiene for svevestøv 
og nitrogendioksid er høye og at de overstiger de gjeldende grenseverdiene som er satt i 
retningslinjen for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520. I planbeskrivelsen er 
tiltak for å redusere denne belastningen beskrevet. Her er det foreslått å plassere luftinntakene 
på den fasaden som vender vekk fra Hønengaten og at de plasseres høyt over bakken på 
bygget. Vi ber om at dette innarbeides som et krav i bestemmelsene.

Det er en nasjonal målsetting å få til energieffektive bygningsløsninger, jf. Meld. St. 13 
(2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU og Statlig 
planretningslinje for klima- og energiplanlegging, fastsatt 4. september 2009. Videre stiller 
plan- og bygningsloven § 3-1 bokstav g krav om at planleggingen skal ta klimahensyn 
gjennom løsninger for energiforsyning.

Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme i Hønefoss. Det går frem av 
saksdokumentene at utbyggingen skal tilknyttes fjernvarmeanlegget. Dette mener vi er bra. 

Vi er kjent med at Ringerike kommune har en egen forskrift med krav om tilknytning 
innenfor konsesjonsområdet. Vi vil likevel anbefale en presisering i planbestemmelsene om 
tilknytningsplikten for å gi forutsigbare rammer for utbyggingen og at dette går klart frem av 
reguleringsplanen. Kommunen kan kreve tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegget med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-5. Vi ber derfor om at tilknytningsplikten innarbeides 
i reguleringsbestemmelsene.

Plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 8 gir også hjemmel til å stille krav om at nye 
byggeområder skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme til den nye bebyggelsen, 
slik at hele området sikres fremtidige muligheter for tilknytning til fjernvarmenettet. Dette 
innebærer at det vurderes om vannbåren varme vil kunne være hensiktsmessig og at det settes 
av areal til rørtraseer, varmesentral og lignende. Vi ber kommunen om å vurdere et slikt krav i 
bestemmelsene.

Bruk av tre som et CO2-nøytralt bygningsmateriale vil også ha en gunstig klimaeffekt. Vi ber 
kommunen om å vurdere et slikt krav til den nye bebyggelsen.
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Kommunen må ellers se til at ny bebyggelse i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til estetikk
og landskapsforhold. Vi viser til Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1.
mars 2004. Vi ser av saken at byggets størrelse er vurdert som utfordrende i forhold til dagens 
bygningsmiljø som stort sett består av eneboligbebyggelse som er oppført i en til to etasjer. 
Fylkesmannen vurderer dette til først og fremst å berøre lokale interesser. 

Utover dette har vi ingen spesielle merknader ut fra nasjonale eller viktige regionale 
interesser.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
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Hønengata 40 - 44 - Hønefoss - Ringerike kommune - 
detaljregulering - offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner 

Det vises til brev datert 28.10.2016 vedrørende offentlig ettersyn av detaljregulering for 
Hønengata 40-44 på Hønefoss i Ringerike kommune. Høringsfrist er satt til 15.12.2016.  
 
Buskerud fylkeskommune gir med dette en kulturminnefaglig uttalelse til planforslaget.  
 
Buskerud fylkeskommune har tidligere uttalt seg til planen i brev datert 08.04.2015 og 
05.02.2016. Vi viser også til møte med forslagsstiller og kommunen 24.09.2015.  
 
KORT OM PLANEN  
Planområdet omfatter gnr 317 bnr 184, 186 og 187 som foreslås regulert til boligformål. 
Planforslaget legger til rette for boligbebyggelse med til sammen ca. 20-22 boenheter. 
Planforslaget medfører riving av eksisterende bebyggelse.  
 
AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER  
Ingen merknader. Vi minner om varslingsplikten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd. 
 
NYERE TIDS KULTURMINNER  
Vi har tidligere påpekt at deler av eksisterende bebyggelse i planområdet har verneverdi, jf. 
Ringerike kommunes kulturminneregistrering for Hønefoss. Hønengata 44 er vurdert til å ha høy 
verneverdi i denne registreringen, men vi vil ikke vil motsette oss riving da bebyggelsen har store 
råteskader. Vi har samtidig anbefalt at et nybygg i planområdet bør tilpasse seg annen bebyggelse 
i området. Planområdet ligger i et område i Hønefoss som i stor grad preges av frittliggende 
trehusbebyggelse.  
 
Vi konstaterer at våre innspill ikke er tatt til følge og at planforslaget legger opp til en 
sammenhengende blokkbebyggelse med fire etasjer. Vi ser det som uheldig at planforslaget vil 
legge opp til en ny bebyggelse som skiller seg fra den øvrige bebyggelsen i området. Vi gjentar 
derfor våre tidligere anbefalinger hvor vi har gitt innspill om å dele opp blokkbebyggelsen (slik at 

Ringerike kommune  
  
Postboks 123 Sentrum  
3502 HØNEFOSS   
  
 
 Vår dato: 14.12.2016 Vår referanse: 2015/908-11 Vår saksbehandler:  
Deres dato: 28.10.2016 Deres referanse: 14/4304-28 Lars Hovland, tlf. 32808664 

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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det ikke blir én sammenhengende blokkbebyggelse) og å redusere høyden til tre etasjer (slik at 
nybygget ikke blir vesentlig høyere enn omkringliggende eneboliger), og ber kommunen vurdere 
dette. Vi kan heller ikke se at det er lagt inn bestemmelse om at øverste etasje skal være 
tilbaketrukket og vi savner bestemmelse for å sikre at nybygg får en god, arkitektonisk utforming.  
 
 
Vi ber om at våre innspill blir tatt med i det videre planarbeidet.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Turid Kolstadløkken Lars Hovland 
teamleder kulturminnevern rådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
          
  
 
Saksbehandlere: Lars Hovland (arkeologi) og Ingvild Tjønneland (nyere tids kulturminner) 
 
 

Kopi til: 
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen 
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 Arendal 



Reguleringsplan 0605-401 Hønengaten 40-44  
HRAs innspill vedrørende renovasjon 
 
HRA har sett på detaljregulering Hønengata 40-44 - boligprosjekt til 21 boenheter. 
 
Generelt 

Ved planlegging, etablering og rehabilitering av bolig- og fritidsbebyggelse er det viktig å 
etablere gode løsninger for kildesortering av avfall. Det er også viktig med et godt tilrettelagt 
veisystem for å ivareta myke trafikanters sikkerhet, innbyggere og renovatører. Det er 
Vegvesenets krav til veger som skal legges til grunn i tillegg til Renovasjonsforskriften. 
 
Etter vår vurdering kommer det lite frem vedrørende renovasjon. Det eneste er at det skal 
settes av plass til renovasjon. I den forbindelse må man vurdere renovasjonsbilens tilgang til 
avfallsanlegg samt sikkerhet rundt dette. Hvis en renovasjonsbil skal kjøre inn en vei skal 
bilen ha mulighet til å snu for å kunne kjøre ut igjen. En renovasjonsbil skal rygge minst 
mulig, og kun for å snu på grunn av myke trafikanters sikkerhet. En løsning for kildesortering 
av avfall bør etableres i utkanten av et boligområdet for å unngå kjøring av renovasjonsbiler 
der folk ferdes. Barn vil oppholde seg i området, og renovasjonsbiler + barn som leker er en 
dårlig kombinasjon. En kjensgjerning er også at barn tiltrekkes av renovasjonsbiler fordi det 
er spennende. Det er alltid ønskelig fra HRAs side at renovasjonsdunker/anlegg legges i 
utkanten av boligområder slik at renovasjonsbiler ikke må kjøre inn i tette boligområder. 
 
Nye avfallsløsninger på markedet 

Når man etablerer nye boligområder er det naturlig å tenke helhetlig infrastruktur samt 
moderne avfallshåndtering. Det er i dag kildesortering i 4 avfallsgrupper som blir hentet 
hjemme i husholdningen. Det planlegges fra HRAs side henting av glass- og 
metallemballasje i husholdningen fra 2018. Dette kan bety en dunk til denne avfallsgruppen. 
 
Dunker forskjønner ikke et boområde. Nye avfallsløsninger på markedet er helt nedgravde 
beholdere og delvis nedgravde beholdere. Forskjellen er hvor mye av beholder som synes 
over bakken. Helt nedgravd = innkastluke er synlig over bakken. Delvis nedgravd = 60% av 
beholder er synlig over bakken. Flere utbyggere har etablert denne type anlegg for 
husholdningsavfall fra boenheter i vårt område.  Nedgravde beholdere er pent og praktisk i 
forhold til dunker. Med nedgravde beholdere må det etableres 1 beholder for hver 
avfallsgruppe, og renovasjonsbilen må ha mulighet til å kjøre helt inntil for å tømme. Det må 
søkes HRA om denne løsningen for å kunne følge opp etablering og krav rundt etablering. 
 
Adkomst 

HRA forutsetter at veier inn til boligområdet følger Vegvesenets krav til vei samt 
Renovasjonsforskriftens krav til veier og snuplass.  
 
Konklusjon 

Vår anbefaling er felles renovasjonsanlegg for alle boenheter i utkant av boområdet. Det bør 
vurderes om moderne avfallsløsninger skal benyttes fremfor standard dunkeløsning. 
Vi forutsetter at det settes av tilstrekkelig areal i forhold til antall boenheter enten man velger 
dunker eller nedgravde avfallsbeholdere. 
 
191216 
  
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
Gunn M. Johannessen 



Fra: Elisabeth [elisabeth.solenby@hotmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 14.12.2016 14:14:44 

Emne: Merknad til planarbeid Hønengata 40-44 

Vedlegg:  

 

Fortidsminneforeningen, avdeling Ringerike og omegn har følgende innsigelser til 

detaljregulering Hønengata 40-44 boligprosjekt. 

Vi mener et slikt bygg bryter med den eksisterende boligmassen. Man må se på helheten i 

boligområdet, da dette vil medføre en vesentlig endring av eksisterende bebyggelse i 

boligområdet. Det ønsker vi ikke. 

Vi er også redd for at dette medfører en åpning for å få klemt inn flere slike bygg i tilsvarende 

boligområder. 

Hønefoss må være et koselig og trygt sted å bo for de som allerede har skaffet seg en trivelig 

eiendom/leilighet i boligområder og ikke leve med angsten og uvissheten om hva som kan 

skje utenfor husveggen når det gjelder byutvikling/ utbyggeres pengeplassering.  

 

Mvh 

Elisabeth Solenby  (leder) 

for Fortidsminneforeningen, avdeling Ringerike og omegn  



Espen Odderbø
Gullagata 14
3513 Hønefoss
eodderbo@yahoo.com
Telefon 92810667

R ingerike kommune
Areal - og byplankontoret
Postboks 123
3502 Hønefoss

14 .12.2016

I n n si gel se ti l H øn en gaten 40 - 44
b ol i gp rosjekt , sa ksn u m m er 1 4/4304 - 2 8

Innsigelsens begrunnelse oppsummert
Forslaget fører til stor belastning for nærmeste naboer, tar ikke hensyn til områdets eksisterende
utforming og vil forringe verdien av Hønengaten som nylig oppgradert hovedgate til Hønefoss
sent rum .

De fleste neg ative konsekvensene er beskrevet i saken og er anerkjent av saksf r emlegget. Problemet
er at disse viktige elementene ikke er hensyntatt i det konkrete forslaget .

S aksbehandlingen preget av at et t positivt forhold, nemlig antall boligen heter , har vært totalt
styrende for innstillingen .

V iktige forhold som ikke er hensyntatt
Svært upassende størrelse til særdeles stor sjenanse for naboer og forringelse av det
estetiske inntrykket av hele området
Estetisk utforming av bygg i forhold til historisk og verneverdig b ebyggelse i området
(tillatelse til riv n ing av verneverdig bygg er gitt fra Fylk eskommunen under forutsetninger
som ikke er møtt , selv etter gje ntatte forsøk og møter med Fylkeskommunen ) . Det er
påtakelig at ingen reelle al ternativer er fremlagt. De alternativer som er fremlagt har selv
ikke utbygger hatt tro på skulle endre fylkeskommunens syn (ref. sakspapirer)
Innsyn til naboeiendommer , særlig fordi et stort antall balkonger får direkt e innsyn ned i
naboeiendommer .
S tøyprob l ematik k (som bemerket av vegvesenet)
P roblemer rundt solforhold på naboeiendommene
S ikkerhetsproblematikk (blant annet skolebarn) i forhold til trafikk i bakenforliggende
smågater (dette er dårlig belyst i saksfremlegget )



F orslag til endring
Undertegnede fores lår følgende konkrete endringer for å kunne ta hensyn til forskjellige viktige
interesser på en mer balansert og helhetlig måte .

Bygget får saltak for å stilmessig passe inn i området. Dette har blitt gjennomført i
sammenlignbare prosjekter i nærheten , for eksempel P rinsens gate 25 (På motsat t side av
Hønengaten mot jernbane undergangen )
Bygget senkes en etasje, slik at det blir mindre dominerende i forhold til annen bebyggelse
Materialvalg og farge r tar hensyn til eksisterende stil

Fortetting og størrelse
F ortetting er viktig for Høn efoss. Dette hensynet ivaretas gjennom at det bygge s
sammenhengende for større utnyttel sesgrad . En del støyproblematikk for uteområdene ser
også ut til å bli ivaretatt gjennom dette.

Dette vil fortsatt bety at utbyggingen har mange av de samme negative konsekvenser for
naboer og området generelt , men gitt endringen e som foreslått over, blir ulike (og
motstridende) forhold hensyntatt mer balansert .

S pesielt om hen s ynet til det verneverdige
Buskerud fylkeskommune har tillatt nødvendig rivning av eksisterende verneverdig bebyggelse på
byggetomtene under forutsetning om at nytt/nye bygg tilpasses området det bygges i. Forslaget gir
f orringelse av et boligområde med høy verne verdi

Denne forutsetningen er ignorert i forslaget til formannskapet , selv etter at fylkeskommunen
gjentatte ganger har bekreftet sin innsigelse .

Som eier av Gullagaten 14, et verneverdig bygg fra 1914 og nærmeste nabo til boligprosjektet , ser jeg
meg selv som en representant for hensynet til verneverdighet . Vedlikehold av verneverdig bolig er
kostbart. Som privat forvalter av verneverdig bygg gjøres det betydelige investeringer i tråd med det
vi mener også det offentlige forventer .

Det synes ikke riktig at det offentlige , v. Ringerike Kommune, i praksis ser bort fra d enne verdien ved
ikke å ta hensyn til fylkeskommunens innstilling i denne saken. Resultatet er at Ringerike Kommune
forringer den verdien vi som private forvalter i tråd med det offentliges ambisjon og hensikt . Det går
ut over private eiere og det går ut over de verdier verneverdige bygg har for lokalsamfunnet.

Generelle vurderinger av boligprosjektet
En stor utbygging av Hønengaten 40 - 44 virke r fornuftig ut fra forventninger og mål om vekst i
regionen. Sett i lys av dette ønskes n ytt bygg velkommen , men utbygging må tuftes på en
innholdsmessig seri øs vurdering hvor viktige hensyn ikke bare nevnes, men reelt sett ivaretas .
Det er kommunens ansvar å legge til rette for utbygging i tråd med målsettinger for byen. Dette
betyr at det må vær e økonomi i prosjektene man godkjenne r . Det er dog IKKE kommunens
ansv ar å maksimere utbyggers profitt. Det ka n virke som om saksbehandlingen ikke klarer helt å



skille på dette. Her må kommunens administrasjon være klarere. Premissene må ikke settes av
utbygger ut fra økonomi utover det som er en forsvarlig avkastning.
Bygget krever spesialregulering og setter presedens i området . Det vil være svært uheldig (og rett
ut merkelig) at et prosjekt av denne størrelse og betydning bli r godkjent før en nært forestående
områderegulering er gjort , uansett om forslagene over blir hensyntatt eller ikke .

Mvh

Espen Odderbø



Marte Aagesen Trondsen
Daniel Alexander Holm
Parkgata 29 ( 317/230)
3513 Hønefoss Hønefoss, 13.12.2016
Mail: marteogdaniel@gmail.com
Mobil: 951 41 241

Ringerike Kommune
Areal - og byplankontoret
Postboks 123
3502 Hønefoss

Innsigelser Saksnr.: 0605_401 detaljregulering Hønengaten 40 - 44 boligprosjekt

Parkgata 29 fremmer med dette innsigelser ift. HG40 - 44. Som vedlegg i dette brev
medfølger også vår tidligere merknad fra advokat Thorkildsen & Co. som vi i kke kan se er
hensyntatt . Vedlegg: Thorkildsen_co

Vi ber kommune n etterprøve all dokumentasjon som er fremmet i saken da det foreligger
feil og mangler i flere av saksdokumentene. Det vil si at politikerne tar beslutning på feil
grunnlag. Og vi ber derfor om ny gjennomgang av saken i sin helhet , når riktig
dokumentasjon er fremlagt.

Følgende innsigelser må inngå i vurderingen av prosjektet HG40 - 44 .

Timing vs. helhetlig byplan:
Vi krever at kommunen engasjerer en uavhen gig konsulent som kan utrede om det er riktig
timing å vurdere utbyggingen av HG40 - 44 før en helhetlig byplan er på plass. Dette er ikke
uvanlig og vil styrke prosessen og ivareta alle parters interesse.

Økt trafikk:
Dagens trafikkbilde med stillestående kø sørover i Hønengaten i rushe n fører til at mange
bilister velger å kjøre inn Grensegat a for å fortsette videre sørover Parkgata. Dagens trafikk
er betydel ig mer enn forslagstillers data, og denne må forventes økt med 21 boenheter som
etter all sannsynlighet ikke kommer seg ut i Hønen gaten. Dette er ingen ny problemstilling:
http://www.ringblad.no/nyheter/bilister - skaper - fare - for - a - unnga - ko/s/1 - 97 - 7276445

Vi har på eget initiativ gjort manuelle trafikktellinger og på de mest belastede tidspunktene
er antallet biler per time fire ganger så mange som i forslagsstiller data. Opp mot 80 biler
mellom kl. 0700 – 0800 er ikke uvanlig. Datospesifikke tellinger kan fremlegges.

Parkgata er en sma l gate med 30 sone uten fortau og er skolevei til mange barn. Flere
uheldige situasjoner som fartsovertredelser og uve ttig kjøring for å snike i køen er
dagligdag s. Bilene kommer ofte i puljer á tre til fem biler tett.

Hvem har ansvaret for trafikksikker heten i Ringerike kommune?



Vårt forslag er at H G40 - 44 får direkte inn - og utkjøring i Hønengaten.

Stilbrudd:
H G40 - 44 innebærer et vesentlig stilbrudd med omkringliggende villabebyggelse, og bryter
med gjeldende reguleringsplan. I tillegg ønskes vernet be byggelse revet. Dagens forslag
passer ikke inn i villastrøk:
1. Høyde/volum fremstår ruvende og massivt i omgivelsene. Tre tomter bebygges med en

massiv blokk.
a. Vi krever at bygningen deles opp.
b. Vi krever at antall etasjer begrenses til maks. 2., eller tilsvarende høyde som

bakenforliggende bebyggelse. ( evt. r ef. bebyggelsen 317/544 og 317/545)
2. Hvorfor tillate kun delvis nedgravd garasje?

a. Vi krever at hele garasjen/kjeller graves helt ned.
3. Utnyttelsesgraden er bereg net på feil grunnlag (hele planområdet) og blir ikke presentert

konsekvent. I dette tilfellet 40 - 45% som er feil. Vi kan ikke forstå hvordan så grove
unøyaktigheter slipper gjennom førstegangsbehandling.

a. Vi krever at alle parter blir orientert om den fakti ske utnyttelsesgraden.
b. Vi krever å få svar på hvor høy utnyttelsesgrad Ringerike kommune mener er

gr eit i et veletablert villastrøk.
4. Øverste etasje er nevnt inntrukket i sakspapirene. Vi kan ikke se at den er trukket helt

inn i de vedlagte dokumentene. I H MA ble dette diskutert, me n som tilhører oppdaget vi
at det ble pratet forbi hverandre blant annet når det gjaldt himmelretning.

a. Vi krever at øverste etasje trekkes helt inn mot vest .
5. Det er stort sprik mellom de ulike tegningene/skissene som er vedlagt. H vilket bygg er nå

på høring?
a. Vi ber om at oppdaterte og nøyaktige saksdokumenter og tegninger sendes ut på

nytt til alle involverte parter før videre beslutninger kan fattes.
6. I saksdokumentene er det nevnt at hverken forslagsstiller selv , kommunen eller

fy lkeskommunen er fornøyd med alternativene til bygninger som er nevnt.
a. Vi ber om at forslagsstiller kommer med relevante alternativer iht. innsigelser

som har kommet inn tidligere vedr. blant annet høyde og manglende oppdeling
av bygg.

Direkte støy:
Vi flyttet fra Oslo til Parkgata 29 for å bo i et veletablert, rolig og sentrumsnært villastrøk.
Eiendommen vår blir totalt endret fra å være skjermet og rolig til å få 21 leiligheter med
direkte innsyn til hus og hage. Følgende konsekvenser er kritikkverd ige:

1. Lystøy
a. Inn - og utkjøring til H G40 - 44, lyskjeglen fra bilene treffer oppholdsrom

i. Direkte inn - /utkjøring til Hønengaten vil løse dette.
b. Det er stor forskjell på lysstøy fra enebolig vs. boligblokk . Lys fra vinduer,

balkonger, utelys etc.
i. Et mindre bygg vil løse noe av dette, maks to etasjer og oppdelt.

c. Endrede sol - og skygge forhold og fravær av morgensol som forringer mye brukt
uteplass .

i. Et mindre bygg vil løse noe av dette, maks to etasjer og oppdelt.



2. Generell støy
a. Bilkjøring inn og ut av beboere og besøkende til alle døgnets tider

i. Et mindre bygg vil løse noe av dette, maks to etasjer og oppdelt.
b. Støy fra leiligheter og uteareal : Åpning/lukking av bil - og balkongdører,

inngangsdører og garasjeport. Åpning/lukking av søppel - og sykkelbod , etc .
i. Et mindr e bygg vil redusere noe av dette, maks to etasjer og oppdelt

3. Rådmannen argumenterer med mindre støy for bakenforliggende bebyggelse ved
bygging av boligblokk, fordi denne vil skjerme for støy fra H G.

a. En boligblokk vil skape mer støy for oss enn det vi som bakenforliggende
bebyggelse i dag har fra H G.

Økt støy og innsyn vil på en urimelig måte redusere/frata eiendommen Parkgata 29 sin
usjenerte store tomt . Uteplassen /hagen vil være blottlagt for skjerming.

Våre påberopte ulemp er representerer en betydelig reduksjon av eiendommens
verdigrunnlag. Dette har både en bruksmessig side, samt en økonomisk side. Hvorvidt det
fremmes krav om erstatning vil vi vurdere fortløpende avhengig av utfallet.

Vi krever at forslagsstiller og kom mune i nviterer til konstruktiv dialog og at kommunen
engasjerer en uavhengig konsulent som kan gi oss et anslag på verdiforringelse.

Innsynsendring:
Dagens bebyggelse som gir begrenset innsyn blir iht. forslag vesentlig endret. Som det
fremgår av fasadete gninger mot vest vil innsynet økes som følge av:
1. Vinduer , balkonger til 21 boenheter , samt takterasser

a. Vi krever et mindre og oppdelt bygg
2. Lekeplass, gjesteparkering, inn - /utkjøring og forbipasserende

a. Vi krever et mindre og oppdelt bygg og tilstrekkelig av skjerming

Det er ikke utarbeidet planer for tilstrekkelig avskjerming mellom vår eiendom og H G40 - 44. I
dag består denne blant annet av en høy levegg mot H G42 og et lavere tett tregjerde mot
H G44 som er tilstrekkelig med dagens bebyggelse. Ved evt. utbyggi ng må dette utredes
nærmere og i dialog med gjeldende naboer.

Ved evt. utbygging krever vi at forslagsstiller, kommunen og undertegnede kommer frem til
en tilfredsstillende løsning .

Nabovarsel og innsikt i saksgang :
Vi har ikke mottatt nabovarsel om høringen før etter flere purringer med saksbehandler.
Nabovarsel om høringen ble mottatt på mail 12.12.2016 kl. 13.21, noe vi anser som svært
uheldig da vi er nærmeste nabo.

Samtidig vil vi se all korrespondanse mellom sa ksbehandler og forslagsstiller i denne saken .

Andre konsekvenser:
Vi krever et tydelig svar og gjennomgang av hvilke konsekvenser en evt. utbygging av H G40 -
44 vil ha for vår eiendom når det gjelder:



1. Gjerde/levegg
2. Beplantning og trær
3. Andre konsekvenser som f.eks. frisiktsoner , graving m.m.

Dersom H G40 - 44 blir godkjent, kan det bli vanskelig å avslå en eventuell søknad om
tilsvarende omregulering/bebyggelse på vår egen eiendom , Parkgata 29 .

Vi ber om hensynet til naboer veier tungt slik at vi beholde r/kan få tilsvarende bokvaliteter
også i fremtiden.

Vedlegg: Thorkildsen_co

Mvh
Marte Aagesen Trondsen
Daniel Alexander Holm



Ringerike Kommune 

Areal – og byplankontoret 

Hønefoss, 14. desember 2016 

 

Innsigelse mot detaljreguleringsplan for Hønengt. 40 – 44. 

 

Som nærmeste nabo vil vi sterkt motgå utbygging av Hønengt. 40 – 44 i fremlagt 

plan. Dette bryter totalt med områdets nåværende bebyggelse, samt gjeldende 

reguleringsplan. 

Så vidt oss bekjent skal det lages en helhetlig plan for Hønefoss og omliggende 

områder. Ved å gi dispensasjoner punktvis vil dette kunne være til hinder for å få en 

god hovedplan. 

Det har vært kontakt med utbygger om å få endret planene til en bebyggelse, som er 

mer i tråd med nåværende bebyggelse. Dette blir bare avslått med at prosjektet da 

ikke vil gi god nok økonomi. Det kan ikke være slik at en maksimal profitt for utbygger 

skal rettferdiggjøre en rasering av et boligområde. 

Hva da med våre verdier (eiendommer), som vil bli vesentlig redusert både 

økonomisk og bruksmessig. Jeg viser her til Grannelova §2. Vi vil få store ulemper 

med denne planen. For det første mister vi på deler av eiendommen mye sol, samt at 

vi får ingen privat sfære. Uansett hvor vi på eiendommen sitter, vil vi bli sittende «på 

utstilling». 

Det har fra forslagstiller blitt fremlagt som en positiv effekt for bakenforliggende 

områder med støyskjerming fra Hønengt. Det er oss, som har støyen fra Hønengt. 

Og så vidt oss bekjent har vi aldri klaget på denne støyen, da den er minimal og ikke 

sjenerende. Det vil med foreslått plan bli vesentlig mere støy med en lekeplass helt 

inn til inngangspartiet på vårt hus. 

Buskerud Fylkeskommune har gitt tillatelse til å rive hus på eiendommene med 

betingelse at ny bebyggelse tilpasses eksisterende bebyggelse. Det er også 

betimelig at det kjøpes opp hus som er verneverdig, og bare la det stå og forfalle, for 

så å få lov til å rive det. En av takstmennene er også en nær forretningspartner med 

forslagstiller. 

Når det gjelder trafikk til ny bebyggelse vil denne helt sikkert bli ledet gjennom 

Parkgt. Denne er fra før sterkt belastet til tider, spesielt når barn skal til og fra skole. 

Gaten er smal, det er ingen fortau, og gaten for øvrig er i dårlig forfatning. Det har 

skjedd ulykke der med skolebarn og vi ser nestenulykker der ukentlig. Det vil være 

uansvarlig politikk, å utsette skolebarn og andre forgjengere for så stor risiko ved 

bruk. 

Det er fokusert mye på utseende av blokken mot Hønengt. Hva med oss, som får 

«Berlinmuren» helt inn på oss? Det bør med respekt ventes at hensynet til 

eksisterende også må fokuseres. 



Vi kan heller ikke se at grensene på plankartet er riktig. Er dette gjort bevisst for å få 

ned graden på utnyttelse? 

Vi vil sterkt gå imot utbygging som den er fremlagt. 

 

Vennlig hilsen 

Trinelise og Helge Østvang 

Parkgt. 19. 

 

 



605_401 Detaljregulering  Hønegata 40-44 

 
         Hønefoss 15/11-16 

 

Vi er ikke nabo med grense direkte mot Hønegata 40-44, men vi bor i det 

nærmeste nabolaget. Vi har allikevel noen betraktninger ang.  dette  planlagte 

byggeprosjektet. 

 

Først vil vi si vi vet at når man bor forholdsvis sentralt i en by som Hønefoss, 

må man regne med at fortetting med boliger i nabolaget også må skje der man 

selv bor. 

 

Den planlagte boligblokken i Hønegata 40-44 vil imidlertid medføre for store 

endringer sammenlignet med eksisterende bebyggelse i området.  

Våre største innsigelser er økt biltrafikk og medfølgende større fare for ulykker, 

blokkens massive størrelse og endrede lysforhold. 

 

Ad. økt trafikk vil spesielt bemerke den allerede store trafikken i området vest 

for Hønegaten 40-44, som er et boligområde. 

Grensegaten/Parkgata er hyppig brukt som omkjøring på dager/tidspunkt med 

mye kø og trafikk i Hønegata. Samtidig er Parkgata skolevei for barna våre, gata 

har ikke fortau og er ikke tilrettelagt spesielt for myke trafikanter.  Selv om det 

er foretatt registrering av trafikken, vil vi si at den er meget varierende fra dag til 

dag. På dager med nedbør er for eksempel trafikken tettere fordi flere 

foretrekker å kjøre til jobb/skole, samtidig som dette er dager hvor sikten er 

dårligst for både bilførere og myke trafikanter. Dessuten egner ikke hissige 

bilister med dårlig tid seg i smågater i et boligområde. Et par morgener i det 

siste har vi registrert opptil 20 biler på 5 minutter som tar av fra Hønegata og 

kjører Parkgata som “løsning” på køproblemer.  

Med en boligblokk med såpass mange boenheter og samtidig som mange 

familier/par i dag ofte har to biler, vet vi at trafikken kommer til å øke i vårt 

nærområde. 

 

Boligblokkens planlagte størrelse står ikke i forhold til den nærliggnde 

bebyggelse. Det største nybygget i nærheten er på 2 ½ etg.  Ut mot Hønegata vil 

det planlagte bygget bli som en massiv, lang vegg.  

For oss som bor mot vest, vil lysforholdene om ikke solforholdene, også bli 

endret på grunn av byggets høyde og lengde. 

 

Disse ulempene for oss som allerede bor i området, vil bli vesentlig redusert om 

blokkens størrelse og høyde reduseres med f.eks en etasje.  

 



Vi håper kommunen tar hensyn  til de innsigelser som vi i nærområdet kommer 

med og at trygghet og trivsel til oss  som allerede bor her blir verdsatt, ikke bare 

utbyggers ønske om flest mulig enheter og derav størst mulig inntjening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

beboere i Parkgata 30 

 

Gro Paulsen 

Tone Dalen og Rolf Fugleberg 

 

 

 



Ringerike kommune
Areal - og byplankontoret
Postboks 123 sentrum
3502 Hønefoss
postmottak@ringerike.kommune.no

S aken gjelder ; 0605_401 Detaljregulering Hønengata 40 - 44 til boligprosjekt
Høring og offentlig ettersyn.

Nor d si a Vel har fått en sak på bordet som berører flere av våre beboere.

B oligprosjektet er sendt på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i
Formannskapet 18.10 Bh. nr. 203/16 Dette i henhold til plan - og bygningsloven § 12 - 10.

Planområdet omfatt er området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for
bygging av boligblokk med til sammen 21 boenheter. Foreslått reguleringsformål er bolig. Planforslaget vil
medføre vesentlig endring av eksisterende bebyggelse i pla nområdet og endre preget i Hønengata.
Nærliggende eiendommer vil bli berørt bl.a. gjennom endrede utsikts og solforhold. Forslaget vil i noen
grad skjerme bakenforliggende områder mot støy.



Utdrag fra kommunens høringsnotater:
« Planforslaget vil medføre vesentlig endring av eksisterende bebyggelse i planområdet og endre preget i
Hønengata. Nærliggende eiendommer vil bli berørt bl.a. gjennom endrede utsikts og solforho ld. Forslaget
vil i noen grad skjerme bakenforliggende områder mot støy. »

D ersom politikerne gir tillatel se til å gjøre vesentlig endringer av preget i Hønengata nå , vil det både binde
opp og vanskeliggjøre den framtidige prosessen med å finne gode løsning er med høy kvalitet for området i
fremtiden .

N ordsia Vel ber om at politikerne tar sterkt he nsyn til naboenes protester og merknader i denne
sak en . De bor i området, og har nærgående kjennskap til hva som er viktig der .

Dersom det åpnes for ruvende blokkbebygg else langs Hønengata, mener vi at det blir et nederlag for
byutviklingen. Høneng ata er en viktig hovedgate i Hønefoss - bildet. Den bør fremstå stilig og attraktiv, som
en promenadegate. Ordinær blokkbebyggelse bør legges mer i bakgrunnen.

Hønefoss, står nå i en overgangsperiode mellom gammel og ny regul eringspla n . Det er viktig at politikern e ,
i denne tiden, ho l der en fast og oversiktlig styring .

A lle som er tilknyttet Hønefoss, bør føle at de blir ivaretatt. Byfor nyels en er til for menneskene og
fellesskapet. Befolkningsveksten og nybyggingen skal ø ke trivselen og tryggheten for folket , både nå og i
framtiden.

V i ber om at det ikke gis dispensasjoner som vil øke konfliktnivået for befolkningen i denne
overgangsperioden mellom gamle og nye reguleringsplaner.

P lanforslaget for Hønengaten 40 - 44 , ska per konflikt .

Grunnen er at planf orslaget vil medføre vesentlig endring av eksisterende bebygg else i planområdet. D et vil
endre prege t for området . Det vil endre preget både i Hønengata og for den bakenforliggende
småhusbebyggelsen.

Hjelp småbarnsforeldre til å ville bli boende i Hønefoss !

Høne foss den 02 .12 .2016

Med hilsen

Nordsia Vel ’s styre
v/ Jens E. Fjeld
sekretær
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V edlegg



Vedlegg nr. 1

V arme & Sanitær i Hønengata har løst
sitt byggeprosjekt på en fremdragende
måt med saltak som faller
g odt sammen med eksisterende
bebyggelse.

Hønengata sett nordover fra Uno X
stasjonen



Vedlegg nr.2

Ringerikes Blad 29.09.2016

Marte Aagesen Trondsen og Daniel A. Holm: Hønengaten 40 - 44: Den enes
død ...

Av MARTE AAGESEN TRONDS EN, NORDSIA (MINST 6 . GENERASJON) OG DAN IEL A. HOLM,

INNFLYTTER FRA OSLO

Mister verdier: – Det er viktig å ivareta gode bomiljøer, sier naboene til den planlagte utbyggingen i
Hønengaten. Illust rasjon: SG Arkitekter

LES ERBREV
Sol er mer verdifullt enn skygge. Stillhet er mer verdifullt enn støy. Et etablert villastrøk er mer
ettertraktet, enn et som står for fall. Er det slik at villaeiere må gi mye av sine verdier til utbyggere
som tenker kort siktig gevinst?

Fritt s pillerom?

Den siste tiden har det vært stort engasjement rundt utbygging og utvikling av Hønefoss. Det er
flott at Ringerike kommune har startet et byutviklingsprosjekt, men skal investorer og utbyggere få
fritt spillerom frem til det er laget en helhetlig plan?



Som nærmeste nabo til det planlagte drabantprosjektet Hønengaten 40 – 44 er vi positive til
byutvikling og yrende liv. Men da vi flyttet fra Oslo til Hønefoss, drømte vi ikke om å få 21
leiligheter med direkte innsyn til hus og hage som nærmeste nabo.

Vi ønsket en sentrumsnær enebolig i et villastrøk og det tror vi mange tilflyttere i en tilsvarende
situasjon gjør. Det er viktig å ivareta de gode bomiljøene som er etablert og det er mange steder
det er mer naturlig å fortette med blokker enn midt i et villastrøk med vernet bebyggelse.

Drabantprosjektet til Sindre Lafton & co midt i et område som er regulert til enebol iger og som
grenser til vernet bebyggelse bryter med både høyde, stil, reguleringsplaner og utnyttelsesgrad.

Prosjektet kommer til å generere økt trafikk i et allerede presset området. Ingen av de potensielle
beboerne kommer til å kjøre ut i Hønengaten i r ushen, de kommer til å velge Parkgata og andre
sidegater som ikke er egnet for gjennomfartstrafikk og som allerede har en høy trafikkbelastning
på gitte tidspunkt.

Politikernes ans var

Det er politikernes ansvar å tenke helhetlig og trekke riktige beslutnin ger, det er ikke i utbyggerns
interesse. De tenker naturligvis kortsiktig profittjag. Ledige tomter ønskes punktregulert og utbygd,
det er lyden av klingende mynt som trigger.

I dette tilfellet skor en utbygger seg kraftig på omkringliggende naboer. Er det riktig at vi skal miste
sol, tape store verdier og få mer støy og fullt innsyn i vårt private liv?

Ringerike kommune må ikke være de profittmaksimerende utbyggernes nyttige idioter. Nå har vi
tid til å trekke pusten og gjøre Hønefoss til den attraktive sm åbyen den kan bli. Vi ønsker mer enn
gjerne å være gode ambassadører for en by vi har blitt glade i. Fremtiden ligger foran oss. Enn så
lenge nyter vi de siste soltråler i stillhet på frokostterrasen. Kanskje for siste gang? 3. oktober skal
dette prosjekte t opp til 1. gangs politisk behandling i hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning.



Vedlegg nr.3

Ringerikes Blad 24.10.2016

Anne - Berit Haugen Rijken:
– Skal politikerne bare ta verdier?

– Jeg oppfatter det slik at flere politikere nå har bestemt seg for å stjele viktige markedsverdier fra
naboene, skriver Anne - Berit Haugen Rijken om utbyggingen av Hønengaten 40 - 44.

Det nye boligprosjektet i Hønengaten 40 - 44 med til sammen 21 nye leiligheter. Illustrasjon: SG
arkitektur

MENINGER
Politikerne har talt. Hønengaten 40 - 44 skal få et nytt image. Naboene, det gamle boligområdet,
skal nå ofres.

Her er det noen som må gi fra seg viktige markedsverdier, mens andre skal få utnytte dem.

Høy verdi

Sollys, utsikt og utnyttelsesgrad av tomter har høy markedsverdi. Slike verdier kan i kroner og ører
raskt komme opp i millionklassen.

Jeg oppfatter det slik at flere politikere nå har bestemt seg for å stjele viktige markedsverdier fra
naboene, for så å gi dem vederlagsfritt til utbyggeren av Hønegaten 40 - 44.

Betingels er

Jeg mener at det bør ligge visse betingelser i sl ike former for byfornying:

Utbyggere må komme til enighet med naboene om å få kjøpe sollyset og utsikten fra dem.

Utbyggere kan ikke bare få disse verdiene fritt. De kan selv bruke dem rått i salget av sine boliger



Vedlegg nr.4

Ringerikes Blad 20.11.2016

Hjelp innbygger ne til å bli boende
- Stadig flere oppkjøpere overbyr familier som virkelig ønsker å bosette seg her, skriver Sissel B. Grønås i dette
leserinnlegget.

SISSEL B. GRØNÅS

Hønefoss

Oppfordring: Se helheten, bruk tid og planlegg godt. Det er oppfordringen til Sissel B. Grønås når
det gjelder byutviklingen i Hønefoss. illustrasjon: SG arkitektur

LES ERINNLEGG

Nå må de folkevalgte og forvaltere av reguleringsbestemmelsene hjelpe eksisterende innbyggere
til å ville bli boende i Hønefoss.

Det som er sjarmerend e med Hønefoss er all småhusbebyggelsen; eldre boliger med «romslige
hager» og bakgårder, lys og luft, grønne, små lunger til lek, hobby og rekreasjon. Lite trafikk og
støy, og likevel gå - og sykkelavstand til det man trenger aller mest; matbutikker, barne hager,
skoler, jobb, turmuligheter.



Perler finnes

Enkelte har vært så heldige å få benytte disse perlene, som det finnes flere av, både på nord - og
sørsiden, helt fra barndommen av. Andre er tilflyttere, noen fra nærområder og andre langveisfra.
Mange nett opp på grunn av sjarmen og kvaliteten denne sentrumsnære småhusbebyggelsen gir.

Stadig flere oppkjøpere overbyr familier som virkelig ønsker å bosette seg her. Tomter søkes
fradelt ved å søke dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene, og hus bygges kun for utleie. Det
unike man i utgangspunktet flyttet til, er i ferd med å smuldre opp! Mange blir bokstavelig talt
bygget inne!

Sentrum i vekst

Vi blir flere, og det må det legges til rette for! Først og fremst gjøres dette ved å ivareta det som
allerede er spe sielt og fint ved Hønefoss, småbypreget med åpent torg, småbutikker og kaféer.
Åpenhet og tilgang til elvene og fossen, småhusbebyggelse, tilgang til grønne lunger og nærhet til
natur. Hønefoss er ikke, og skal ikke bare være, en «forstad» til Oslo!

Det må planlegges og tenkes nøye igjennom hvor man bygger hva.

Allerede finnes det dessverre flere eksempler på hvor blokker ikke burde vært bygget, samtidig
som det finnes områder der de hadde gjort seg godt!

Se helheten, bruk tid, planlegg godt!

Så kom på ban en, dere som kan ivareta Hønefoss sitt småbypreg, og hjelp oss innbyggere til
fortsatt å ha og kunne få et enda hyggeligere bomiljø og sentrum! Dette er alfa og omega for å bli
boende her, og for oppriktig å kunne ønske andre velkomne.



V edlegg nr. 5

KOMMENTARER

Gro - Helene Eid Skalstad

Takk for et godt og høyaktuelt innlegg! Min familie og jeg bor selv på Schjongstangen, hvor jeg
også har trådt mine barnesko. På tangen og Løkka har vi de ssverre flere eksempler på
oppkjøpere, som deler opp en - eller tomannsboliger til flere utleieobjekter. Dette fører med seg lite
vedlikehold av hager og hus, ustødig bosettinger og villastrøk som mister sin sjarm, tiltrekning av
barnefamilier og sin opprin nelighet. Jeg etterspør kommunens reguleringsplaner og tanker om
byutvikling på flere områder .

J ens E. Fjeld

Det er viktig for byen at vi har barnefamilier som kan b o og trives her. Arealer innenfor bygrensene
er attraktive for utbyggere som skal ha størst utnyttelse og inntjening pr m2. Men vi skal ikke ofre
alt på fortettingens alter. Stereotype sterile boliger uten sjel kan forringe områder som i
utgangspunktet har disse kvaliteter.

A nne - Berit Haugen Rijken

En stor takk til Sissel B. Grønås for dette innlegget! Du har, på en så f in måte, fått løftet fram
viktige aspekt i forbindelse med byfornyingen. Håper de som bestemmer og styrer, tar dette til
etterretning.

Oddbjørn Liberg

Bra innlegg. Dette er en problematikk som ikke bare berører Hønefoss, mange småbyer og
tettsteder er i f erd med å miste sitt særpreg som mange setter pris på.
Så politikere; ikke hopp på de lettvinte løsningene som er styrt av økonomiske motiver, bevar
særpreget og lytt til folket......

Asbjørn H ermstad

Du deler gode tanker med oss. Er re dd for at markedsøkonomien styrer dette med fortetting,
markedspris og etterhvert fordriving av de som ikke har råd til det prisnivået som kommer. Dette
blir fort en konsekvens av kommunens ambisjon om vekst.
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Ringerike kommune,  

Areal- og byplankontoret,  

postboks 123, sentrum,  

3502 Hønefoss 

postmottak@ringerike.kommune.no 

 

KLAGE – Detaljplanlegging Hønengata 40-44 

Viser til tidligere klage der jeg tar opp Høy Verneverdighet på bygning som skal rives og mitt hus som ligger i 

grensegata. Ved min kontakt med Publikumskontoret til Ringerike kommune fikk jeg beskjed om at jeg ikke får 

hverken rive eller etterisolere pga Verneverdighet. Fasadeendring er ikke lov. Dette ser jeg på som en stor 

urettferdighet ifht at i planen om Hønengata 40-44 har det blitt gitt rivningstillatelse.  

Forslag til tiltak her vil være at nytt bygg som settes opp vil være i samsvar med det bygget som blir revet, slik 

at det vil passe inn med omkringliggende bebyggelse. Dette er også i samsvar med hva Buskerud 

Fylkeskommune v/Jørn Jensen Kulturvernkonsulent skriver Vi forutsetter imidlertid at nybygg på eiendommen 

tilpasses annen bebyggelse i området  

I tillegg vil jeg klage på at det i planen om utbygging ikke er tatt opp problemet med Refleksjonsstøy. Det er 

kun tatt opp at det vil bli mindre støy for bebyggelse som blir liggende bak nytt bygg. For meg som bor på andre 

siden av gaten vil det bli mye ekstra støy med ett så stort kompakt og prangende bygg. Dette er det ikke tatt 

stilling til i planen i det hele tatt. I tillegg vil min eiendom forringes ifht skygge, trafikk og støy. Det er mye støy i 

område pga svært stor biltrafikk.  

Forslag til tiltak her er at nytt bygg som settes opp står i samsvar med det som allerede er i området, at nytt 

bygg deles opp i flere mindre bygg og at høyden er på max to etasjer. Garasjeanlegget bør også ligge helt under 

bakken, slik at dette ikke bygger ekstra høyde.  Det er viktig at det ikke settes opp en stor kompakt vegg mot 

naboer på andre siden av gaten da det vil skape ekstemt mye mer støy for disse.  

Ber om bekreftelse på at brevet er loggført og mottatt.  

Med vennlig hilsen  

 

Hazbo Osmanivik 



 

 

Anne-Berit Haugen Rijken. 

Storløkkaveien 2A, 3515 Hønefoss                                                                       den 23.11.2016 

 

Ringerike kommune 

Areal- og byplankontoret 

postmottak@ringerike.kommune.no 

 

Merknader angående planarbeidet for: 

0605_401 Detaljregulering Hønengata 40-44 boligprosjekt Høring og offentlig 

ettersyn. 

 

Utdrag fra kommunens høringsnotat: 

«Planforslaget vil medføre vesentlig endring av eksisterende bebyggelse i 

planområdet og endre preget i Hønengata. Nærliggende eiendommer vil bli berørt 

bl.a. gjennom endrede utsikts og solforhold. Forslaget vil i noen grad skjerme 

bakenforliggende områder mot støy.» 

 

 

Jeg bor på Storløkka og ble oppmerksom på dette planforslaget gjennom Ringblad. Se 

vedlegg nr.1 der naboer til Hønengata 40-44 skriver om: Den enes død…   

 

Boligprosjektet som er sendt ut til høring, ligger i nærheten av meg. Jeg beveger meg 

ofte, både gående og kjørende, i området for prosjektet. Dermed har jeg en indirekte 

kontakt med det som skjer i Hønengata 40-44. 

 

De siste månedene har jeg fattet stor interesse for byutviklingen i Hønefoss. 

Byfornyelsen er så omfattende, at det er viktig å unngå flere problem enn nødvendig. 

 

Ved flere anledninger har jeg gitt uttrykk for at det må foreligge gode, nye og 

helhetlige planer for byen, før det blir gitt tillatelser til å gjøre ekstreme forandringer i 

bybildet. (Jfr. blant annet et leserinnlegg som jeg hadde i Ringerikes Blad den 

10.06.2016: «Helhetlige gode planer først. Utbygging etterpå.») 

 

Jeg mener følgende:  

Dersom det åpnes for ruvende blokkbebyggelse langs Hønengata, synes jeg at det 

blir et nederlag for byutviklingen. Jeg ser på Hønengata som en viktig hovedgate 

i Hønefoss-bildet. Den bør fremstå stilig og attraktiv, nærmest som en 

paradegate. Ordinær blokkbebyggelse bør legges mer i bakgrunnen. 

   

Dersom politikerne gir tillatelse til å gjøre vesentlig endringer av preget i Hønengata 

nå, vil det både binde opp og vanskeliggjøre den framtidige prosessen. Det vil føre til 

problem med å finne gode løsninger med høy kvalitet for området senere.  

 

Jeg ber med dette om at de bestemmende myndighetene tar sterkt hensyn til naboenes 

protester og merknader i denne saken. De bor i området, og har nærgående kjennskap 

til hva som er viktig der. 

 

Dersom kommunen virkelig vil gi byggetillatelse for planforslaget til Hønengata 40-

44, håper jeg at politikerne vurdere å ta med de betingelsene som jeg foreslo i et 

avisinnlegg den 24.10.2016: Skal politikerne bare ta verdier? - Se vedlegg nr.2. 



 

 

 

OVERGANGSPERIODE 

 

Alle som er tilknyttet Hønefoss, står nå i en overgangsperioden mellom gamle og nye 

reguleringsplaner. Det er viktig at politikerne, i denne tiden, holder en god og 

målrettet styring. 

 

Alle som er tilknyttet Hønefoss, bør føle at de blir ivaretatt. Byfornyelsen er til for 

menneskene og fellesskapet. Befolkningsveksten og nybyggingen skal øke trivselen 

og tryggheten for folket, både nå og i framtiden. 

 

I denne overgangsperioden, ber jeg om at det ikke gis dispensasjoner fra de 

reguleringsplanene som er gjeldende nå, eller dispensasjoner som kommer i 

konflikt med det bestående. 

 

Planforslaget for Hønengata 40-44, skaper store konflikter. Grunnen er at 

planforslaget vil medføre vesentlig endring av eksisterende bebyggelse i planområdet. 

Det vil endre preget for området. Det vil endre preget både i Hønengata og for den 

bakenforliggende småhusbebyggelsen. 

 

Se for øvrig vedlegg nr. 3.  Det er et avisinnlegg skrevet den 20.11.2016 der Sissel B. 

Grønås ber folkevalgte og forvaltere av reguleringsbestemmelsene om å hjelpe 

eksisterende innbyggere til å ville bli boende i Hønefoss.  

 

Jeg har kjennskap til en annen kommune som nå har satt en stopper for all utbygging i 

et mindre område. De holder på med å utarbeide nye reguleringsplaner for dette 

området. 

 

Utbyggere, politikere, og alle oss andre, må leve «med is» i magen en stund fremover. 

Vi vet enda ikke hvordan den nye byen skal bli. Politikerne må passe på slik at 

utbyggere ikke får muligheten til å overkjøre, eller «dure fram», med sine egne 

prosjekt i denne uoversiktlige overgangsperioden. Utbyggere kan enten være 

privatpersoner, bedrifter eller annet. Det er viktig, for alle parter, å fare varsomt fram. 

Det er viktig at de bestemmende myndighetene lytter til alle. Det ligger så mye reell 

informasjon og kreative tanker hos «den vanlige mann i gata», også. 

 

Som avslutning vil jeg gjerne gi ros til dere folkevalgte og de i kommunen som 

jobber med byutviklingen. 

Dere er kommet så godt i gang med planarbeidet, og jeg har stor tillit til den jobben 

dere gjør på dette området. Derfor synes jeg det er ekstra ille dersom dere nå, i denne 

overgangsperioden, tillater byggeprosjekt som lett kan gi store frustrasjoner eller 

anger i ettertid. 

 

 

Med hilsen 

Anne-Berit Haugen Rijken. 

 

 

3 vedlegg. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9958-49  Arkiv: PLN 419  

 

Sak: 9/18 

 

Saksprotokoll - 419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
 0605-419 «Detaljregulering Hov Omsorgsboliger» vedtas. 

 

 De deler av plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965, og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999, som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 20.03.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming. 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling, som er i samsvar med Rådmannens forslag ble enstemmig 

vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9958-48  Arkiv: PLN 419  

 

Sak: 13/18 

 

Saksprotokoll - 419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 0605-419 «Detaljregulering Hov Omsorgsboliger» vedtas. 

 

 De deler av plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965, og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999, som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.03.2018: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes.» 

 

Avstemming: 

Steinhovdens (MDG) utsettelsesforslag oppnådde 1 stemme (MDG) og falt. 

 

Punktvis avstemming over Rådmannens innstilling i 2 pkt.: 

Første pkt. ble vedtatt mot 1 stemme (MDG) 

Andre pkt. ble enstemmig vedtatt. 

Dette som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 15/9958-47   Arkiv: PLN 419  

 

419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 2. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

 0605-419 «Detaljregulering Hov Omsorgsboliger» vedtas. 

 

 De deler av plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965, og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999, som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med denne detaljreguleringen er å tilrettelegge for bygging av omsorgsboliger på 

to tomter i Hønefoss nord, Hov. Ringerike kommune, avdeling Utbygging, er forslagstiller til 

planforslaget. Rådmannen ser positivt på at det legges til rette for bygging av omsorgsboliger. 

Å ha tilstrekkelig med omsorgsboliger tilgjengelig er et samfunnsbehov som kommunen er 

ansvarlig for å dekke.  

 

Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn i mai og juni 2017. Det er foretatt en del 

endringer i planforslaget som tilpasning til innkomne høringsuttalelser, blant annet er det tatt 

inn spesifikke bestemmelser om håndtering av støy fra Hvalsmoveien og en økning i %BYA 

(utnyttelsesgrad) for bedre funksjonalitet i byggeprosjektet for å imøtekomme støykravene. 

Det er også satt en bestemmelse om at dersom barnehagens nåværende lekearealer reduseres 

som følge av utbyggingen, skal byggeprosjektet tilrettelegge erstatningsarealer for lek i 

friområdet bak barnehagen. Akebakken til barnehagen sikres også gjennom en bestemmelse. 

Dialogen med barnehagen må videreføres i den videre byggeprosessen etter at 

reguleringsplanen er vedtatt, slik at det eventuelt kan gjøres justeringer underveis for å 

imøtekomme barnas behov der det er mulig. Rådmannen ser likevel at det eksisterer en 

interessekonflikt mellom barnas interesser og behovet til innbyggere i kommunen som trenger 

omsorgsboliger. Planforslaget forsøker å dempe denne konflikten ved å stille krav om 

avbøtende tiltak. 

Når det gjelder omdisponering av dyrkbar mark vurderer rådmannen at samfunnsnytten i 

dette tilfellet veier opp for det relativt beskjedne arealet dyrkbar mark som omdisponeres. 

Fylkesmannen støtter også opp under dette synet. 



 

Planforslaget er nå godt bearbeidet etter justeringer som er gjort for å imøtekomme 

høringsuttalelser. Ikke alle interesser har kunnet ivaretas fullt ut, men i dette tilfellet har 

viktige samfunnsbehov på noen områder måttet gå foran private interesser. Rådmannen 

anbefaler at planen vedtas.  

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune, avdeling Utbygging, er forslagstiller til planforslaget etter bestilling fra 

sektor Helse og omsorg. Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av 

omsorgsboliger på to tomter. På tomten Hov Vest (vestre del av utbyggingsområdet) 

planlegges omsorgsboliger i bofellesskap for 7 brukere i selveide enheter som borettslag. På 

tomten Hov Øst (østre del av utbyggingsområdet) planlegges omsorgsboliger i bofellesskap 

med inntil 21 enheter samt personaldel. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) og Formannskapet (FS) 

anbefalte oppstart av planarbeidet i sine respektive møter 18.01.16, sak 9/16, og 

19.01.16, sak 8/16. 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

«1. Kommunen anbefaler oppstart av detaljregulering for Hov Omsorgsboliger.  

 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999.  

 

 Det må gis adkomst til naturområde bak tomt til bruk av beboere i området samt 

barnehage.» 

 

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

(HMA) og Formannskapet (FS) i deres respektive møter 03.04.2017, sak 25/17, og 

25.04.2017, sak 15/17. Planforslaget ble vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig 

ettersyn. 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

«1. Forslag til detaljregulering for Hov Omsorgsboliger sendes på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder 

innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny 

plan. Dette gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et 

område ved Hov gård», egengodkjent i 1999». 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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



- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, vedlegg 12. 

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

 

De viktigste endringene i plankartet etter 1. gangsbehandling: 

 

 Arealet GF2 utgår.  

 Buffersone med 10 meters bredde mellom BT1 og LNF-område i nord er regulert inn. 

 Turveg med 3 meters bredde fra ekstra parkeringsareal til barnehage er regulert inn.  

 

De viktigste endringene i reguleringsbestemmelsene etter 1. gangsbehandling: 

 

 Innenfor planområdet skal støy tilfredsstille kravene som er gitt i støyretningslinjen 

T1442/2016. Boligene/omsorgsboligene skal ha uteareal på stille side som 

tilfredsstiller grenseverdiene for støy i tabell 3. Soverom skal vende mot stille side, 

hvor støygrensene i tabell 3 tilfredsstilles. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende 

støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de 

planlagte boligene.  

 Utnyttelsesgraden for o-BOP (Hov Øst) økes fra 45% til 60%. Dette gjøres for å gi 

skisseprosjektet til omsorgsboligene størst mulig fleksibilitet så man kan finne gode og 

funksjonelle løsninger til utforming, blant annet med tanke på å ivareta støykravene. 

 Det er lagt inn en bestemmelse om at det ikke tillates byggverk innenfor en sone på 4 

meter til hver side for VA-ledning over tomta o-BOP.  

 Dokumentasjon på brannvannsdekning kreves ved søknad om tiltak. 

 Eventuelle erstatningsarealer for lek for barnehagen og området for øvrig skal 

tilrettelegges i o-GF1 (friområdet) dersom barnehagens nåværende lekearealer 

reduseres som følge av utbyggingen. 

 Traséen for barnehagens akebakke sikres en bredde på minimum 10 meter. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 04.05. – 21.06.2017. I samme periode ble 

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

til uttalelse. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under. Se også vedlegg 6.  

Uttalelse fra Statens Vegvesen (01.06.2017)  

 

Anbefaler at antall boenheter konkretiseres i reguleringsbestemmelsene. Anbefaler at fortau 

økes fra 2,5 til 3 meters bredde, pga. sikkerhet og flyten for gående og syklende, samt 

brøyting vinterstid. Tiltakshaver har ansvar for å etablere og bekoste støytiltak.  



  

Forslagstillers kommentar: Er svart ut med brev til SVV der kommunen gjør rede for 

hvorfor fortausbredden på 2,5 meter langs Hov Allé opprettholdes. Det anses ikke som 

hensiktsmessig å konkretisere antall boenheter i bestemmelsene. 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud (21.06.2017)  

 

1. Er enig med kommunen om viktigheten av å tilrettelegge for omsorgsboliger. Synes 

plasseringen virker fornuftig ut fra at det er etablert omsorgsboliger i området fra før av. 

 

2. Forutsetter at reguleringsbestemmelsene blir endret slik at støykravene i støyretningslinjen 

T-1442/2016 blir juridisk bindende. Ber om at det innarbeides et krav i bestemmelsene om at 

alle boligene/omsorgsboligene skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden = 55 dB utenfor 

vindu i støyutsatt fasade mot Hvalsmoveien. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier 

må være gjennomført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene.  

 

3. Anbefaler at det reguleres inn et grøntbelte ved BT1 mot den dyrka marka i nord for å 

sikre tilstrekkelig avstand til produksjonsarealene. Dette for å unngå mulige konflikter 

mellom drift av landbruksarealene (støy, støv og lukt) og omsorgsboligene. 

 

4. Forutsetter blant annet at utearealet for barnehagen oppfyller lovpålagte krav til uteareal. 

De nye uteområdene for omsorgsboligene kan ikke regnes som kompensasjon for dagens 

uteområde. Arealene i nord kan fungere som friområde og akebakke. 

 

5. Anbefaler at planforslaget blir vurdert konkret i forhold til hver enkelt paragraf i §§ 8-12, i 

tråd med lovens intensjoner.  

 

6. Kommunen må ellers se til at ny bebyggelse i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til estetikk 

og landskapsforhold, jamfør Den europeiske landskapskonvensjonen (1. mars 2004.)  

 

Forslagstillers kommentar:   

1. Det anføres at Fylkesmannen støtter kommunens valg av plassering av nye omsorgsboliger 

i et område med eksisterende omsorgsboliger.  

 

2. Det er nå gjort støyanalyse. Støykilden (Hvalsmoveien) er et stykke unna og dersom man 

skal komme under kravet om Lden ≤ 55 dB på fasade alle steder, blir det nødvendig med 

kostbare tiltak langs vegen. I skisseprosjektet har arkitekten hensyntatt støy med tanke på 

utforming av bygningsmassen og plassering av soverom (soverom og stue vender bort fra 

støykilden på Hov vest). Mesteparten av uteområdet vil være på fremsiden av bygget samt at 

det vil være en svalgang/ glassgang på den støyutsatte siden. Under rekkefølgebestemmelsene 

for Utomhusplan, tilføyes «Ivaretakelse av støykrav og aktuelle støytiltak». 

Fellesbestemmelsene justeres med krav om støyverdier i henhold til grenseverdiene i 

støyretningslinjens tabell 3.   

 



3. Det reguleres inn grøntområde som buffersone mot landbruksareal på BT1, med 

reguleringsformål «Naturområde». Vi har tatt med en bredde på 10 meter. Det har ikke 

betydning for utnyttelsesgrad, på grunn av tomtas størrelse.   

 

4. Det blir viktig å gjøre andre tiltak for å kompensere for tapet av uteareal, som nevnt i 

kommentaren til Hov barnehages uttalelse. Vi legger inn en rekkefølgebestemmelse om at 

dersom man fjerner lekeareal på barnehagetomta, skal man tilrettelegge for lek i GF1. 

Hensikten er å oppnå lek som balanselek, klatring, aking mv. som ikke krever for mye 

installasjoner, men som kan ha en mer naturlig tilrettelegging, og som kan være til glede for 

flere enn barnehagebarna.  

 

5. Utfylt sjekkliste for naturmangfoldlovens §§8-12 er vedlagt.  

 

6. Det er tatt med bestemmelse om byggeskikk. Forholdet til omgivelser er beskrevet i 

planbeskrivelsen. 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er hovedsakelig godt kommentert av forslagstiller. Rådmannen har noen 

kommentarer til følgende punkter: 

 

Ad. 2. Kommunen har vært i dialog med Fylkesmannen vedrørende støyproblematikken. For 

tomt Hov Vest (felt BT-1) er Fylkesmannen godt tilfreds med at man løser støyproblemet ved 

hjelp av plassering av funksjoner i bygget, slik at støyfølsom bruk vender bort fra støykilden. 

Det samme gjelder plassering av uteområder. For tomt Hov Øst (felt oˍBOP) er 

skisseprosjektet ikke ferdig bearbeidet, men de samme prinsippene vil gjelde også her. % 

BYA er økt fra 45% til 60% på felt oˍBOP for å gi større fleksibilitet i utformingen av 

skisseprosjektet, blant annet for å ivareta hensynet til støy. 

 

Ad. 4. I bestemmelsene § 3-1 sikres at barnehagen beholder sin trasé for akebakke, bredde 

skal være minst 10 meter. Traséen vil starte noe lengre mot nord enn i dagens situasjon på 

grunn av utbyggingen på felt oˍBOP. 

 

 

Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune (21.06.2017)  

 

Er tilfreds med at det er lagt inn hensynssone og bestemmelser knyttet til automatisk fredete 

kulturminner. Kjenner ikke til nyere tids kulturminner innenfor planområdet.  

 

Forslagstillers kommentar: Fylkeskommunens påpekninger er ivaretatt i planforslaget. 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Uttalelse fra Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (12.06.2017)  

Gir generelle innspill om renovasjon.  

Forslagstillers kommentar: Konkrete løsninger for renovasjon er diskutert med HRA 

underveis i prosessen og har ligget til grunn for planforslagets utforming. 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 



 

 

Uttalelse fra Teknisk forvaltning VAR, Ringerike kommune (20.06.2017) 

 

1. Overvann fra området innenfor de offentlige omsorgsboligene ledes til bekk. Lokal 

fordrøyning må vurderes ved stor avrenningen fra tette flater.  

 

2. Hov Alle er i dårlig forfatning. Denne ser ut til å være egnet for en flomvei fra øvre del av 

Hønengaten samt Hovsmarkveien, ved å tilrettelegge med kantstein og fall. Flomveien bør 

ledes inn på nedkjøringsveien til pst. Ved større arbeider i Hov Alle bør vannledning fra 1952 

vurderes utskiftes.  

 

3. Brannvann bør dokumenteres.  

 

4. Eksisterende pumpeledninger fra Hov pumpestasjon går tvers igjennom området som 

foreslås regulert. Byggegrense til disse er minst 4 meter. Om dette ikke lar seg gjennomføre 

som de ligger må ledningene legges om for å kunne sikre senere vedlikehold. 

 

Forslagstillers kommentar:  

1. Planen inneholder bestemmelse om løsning for overvannshåndtering. 

 

2. Dette gjelder overvannshåndtering på et høyere nivå enn behovet for omsorgsboligene. Det 

er nok et fornuftig tiltak, som det er lurt av kommunen å vurdere om man skal etablere i 

forbindelse med etablering av fortau – men det er ikke riktig å binde tillatelsen for 

omsorgsboligene til det. Det er ikke de som utløser behovet. For omsorgsboligene løses 

behovet gjennom fordrøyning på egen grunn og ved å lede vannet til bekken langs jordet i 

nord. Med andre ord, det er ikke riktig med en rekkefølgebestemmelse knyttet til 

omsorgsboligene.  

 

3. Kommunens bestemmelser/ krav skal følges, slik at det vil bli etablert tilstrekkelig kapasitet 

for brannvann. Det er stilt krav om dette i bestemmelsene for å få byggetillatelse. Det tas med 

reguleringsplanbestemmelse om at dette er et krav som må dokumenteres gjennom 

byggesaken.  

 

4. Både Hov barnehage og Magne Lohre påpeker at vannledninger går gjennom området for 

prosjekt Hov Øst. Det har vært vurdert om man skulle legges inn en hensynssone for teknisk 

infrastruktur med 4 meter på hver side av der vannledningen går/skal gå. Imidlertid gir det 

uønskede føringer for plassering av bygningsmassen. Ved behov, legges ledningene om, men 

endelig plassering vet man ikke før senere i prosjekteringen. Derfor løses det heller med en 

reguleringsbestemmelse, da det ikke er viktig med eksakt plassering av ledningene – kun at 

man skal være klar over at de ligger på denne tomta, og at det må tas hensyn til dem. 

Reguleringsbestemmelse angir at situasjonsplanen til byggesaken skal påvise plassering av 

eksisterende ledning og eventuell omlegging. 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

Uttalelse fra Hov barnehage (12.06.2017)  

 

1. De andre lekearealene i området er ikke fullverdig erstatning av området som 

omdisponeres. Det er anbefalt at barnehager har 6 ganger størrelsen på lekeareal til uteareal, 



hvilket utgjør 2100 m2 uteareal. Det mangler 300 m2. I forbindelse med at barnehagen ble 

etablert i 1998 ble det i godkjenningspapirene spesielt påpekt at lekeområdet var lite og at det 

forutsettes at man tar i bruk friarealet rundt barnehage. Skråningen bak barnehagen er så bratt 

at den ikke er fremkommelig. Det settes spørsmålstegn ved om grønn plakats anbefaling om å 

unngå omdisponering av store landskapsverdier er tilstrekkelig tatt hensyn til i planarbeidet.  

 

2. Er bekymret for at det foreslåtte bygget vil bli svært ruvende i forhold til barnehagen.  

 

3. Setter spørsmålstegn ved om antall regulerte parkeringsplasser for bil og sykkel er 

tilstrekkelig med en økning i trafikk-grunnlag på 85 kjøretøy i døgnet i tillegg til reduksjonen 

i barnehagens parkeringsplasser. Det er ikke gjennomførbart at foreldre skal parkere 250 

meter unna barnehagen ved henting og levering.  

 

4. Barnehagens tilførselsledning for vann går rett over området. Det var lekkasje på området 

januar 2017. 

 

Forslagstillers kommentar:  

1. I regjeringens veileder (2006) er det anbefalt størrelse på uteareal på 24 m2 per barn over 

tre år og 33 m2 for barn under tre år. Med 74 barn resulterer det i en anbefalt størrelse for 

uteareal på ca. 2.100 m2. Deler av det bratte friområde nord for barnehagen kan tilrettelegges 

slik at det blir brukbart for opphold. I tillegg vil grøntarealet langs SPP egne seg som 

akebakke. Det har vært vurdert om det kunne inngås en avtale med barnehagen om at denne 

opparbeidet og vedlikeholdt kommunale lekeplasser i området mot en økonomisk 

kompensasjon, eksempelvis gnr/bnr 86/251 i Harald Hårfagres vei og 87/1 i enden av veien 

Hovsenga. Synspunktet er at disse er for langt unna til å kunne benyttes som uteareal for 

barnehagen, på hensiktsmessig vis slik at det kan inngå i arealregnskapet. Dette løses som 

angitt i svarpunkt 4 til Fylkesmannens uttalelse.  

 

2. Bygget vil merkes sammenlignet med dagens situasjon hvor det ikke er noen bygning på 

tomta. Det ligger på vestsiden av barnehagen, og kaster ikke skygge på barnehagens arealer 

på dagtid.   

 

3. Det foreslås å opparbeide en gangsti mellom det ekstra parkeringsarealet (o-SPP) og 

barnehagen, nord for omsorgsboligene på Hov Øst. Plassen skal opparbeides samtidig med 

omsorgsboligene. Sti tas med på reguleringskartet og krav om etablering tas med i 

bestemmelsene. Kvalitetsnivå på stien må sees i sammenheng med utforming av området for 

omsorgsboligene (belysning, asfaltering)   

 

4. Se svar til teknisk forvaltning om tilførselsledning 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er hovedsakelig godt kommentert av forslagstiller. Rådmannen har noen 

kommentarer til følgende punkter: 

Ad. 1 Kommunen har vært i dialog med barnehagen for å finne gode løsninger for deres 

behov i forhold til lekearealer. Det er satt et vilkår for utbyggingsprosjektet for Hov Øst (felt 

oˍBOP) om at dersom barnehagens lekearealer reduseres som følge av utbyggingen, skal 

prosjektet tilrettelegge for lek i felt o-GF1. Videre er det stilt krav om at traséen for 

eksisterende akebakke skal beholds, og at denne sikres en bredde på minst 10 meter. 

Akebakken vil dog starte litt lengre nord enn i dagens situasjon. 



 

Ad. 3. Utbyggingsprosjektet skal opparbeide turveg mellom ekstra parkeringsareal (felt o-

SSP) og barnehagen. Dette er stilt som et rekkefølgekrav for brukstillatelse av 

omsorgsboligene på Hov Øst. Opparbeiding av turvegen vil korte ned avstanden mellom det 

ekstra parkeringsarealet og barnehagen, og dermed gjøre bruken av parkeringsarealet mer 

relevant for barnehagen.  

 

 

Uttalelse fra Hilde og Tore Bakken v/HELP Forsikring (20.06.2017) 

1. Planforslaget problematiserer ikke «øy» med boligbebyggelse i omsorgsboligområde og 

økt trafikkbelastning og parkering. Ønsker at kommunen utreder muligheten for å spre 

omsorgsboligene til flere områder. Området blir «mettet» med omsorgsboliger på bekostning 

av omdisponering av dyrket mark og friarealer, og på bekostning av bomiljøet til eksisterende 

boligbebyggelse. Eksisterende bebyggelse mister alt tilgjengelig friareal. Avvikende regulering 

stiller særlige krav til konsekvensutredning.  

 

2. Omsorgsboliger genererer annen trafikkbelastning og parkering enn ordinære boliger.  

 

3. Det tillates konsentrert småhusbebyggelse (BKS) på andre siden av Hov Allé . 

 

4. Er ikke tilfreds med at Harald Hårfagres veg utvides ved å ta av eiendom 87/574.  

 

5. Ønsker buffer mellom egen eiendom og omsorgsboligene.   

 

6. Ønsker byggehøyde redusert til 1 etasje. Omsorgsboligen bør legges på kote +82,5 minus 1 

meter. 

 

Forslagstillers kommentar:  

1. Utfyllende svar om lokalisering fra Helse og omsorg er lagt ved saken, se vedlegg 11. Det 

anføres at Fylkesmannen støtter kommunens valg av plassering av nye omsorgsboliger i et 

område med eksisterende omsorgsboliger.  

 

2. Trafikkbelastning og parkering er utredet i planarbeidet.  

 

3. Konsentrert småhusbebyggelse (BKS): Dette er ikke ny bebyggelse, men gjenspeiler 

dagens situasjon, og legger i tillegg begrensninger på hvilke tiltak som kan tillates innenfor 

BKS.  

4. Det har vært vurdert om utvidelse av veien ned mot pumpehuset kan justeres slik at den 

ikke tar av gnr/bnr 87/574. Det anses som en dårligere løsning. Arealet berører en liten del av 

87/574 i svingen mellom vegen til pumpehuset og Harald Hårfagres vei. Eiendommen kan 

tilføres et omtrent like stort areal som ikke behøves som vegareal. Dette gjelder små arealer, 

og det er omtrent identiske i størrelse. Se illustrasjon i vedlegg 6.  

 

 5. Det er ikke plass til å legge inn vegetasjonsskjerm/ grøntområde. Dette kan heller ikke 

sees i sammenheng med å regulere inn vegetasjonsskjerm/ grøntområde som Fylkesmannen 

har ønsket mot landbruksarealene i nord – Det er ulike arealer som ønskes som buffer: 

Fylkesmannen ønsker buffer mot LNF, mens naboene ønsker buffer mellom eiendommene. Vi 

tar med en reguleringsbestemmelse om at man i situasjonsplan skal dokumentere skjerming 

mot nabo, for eksempel med vegetasjonsskjerm, og at naboene bør konsulteres om løsning. 



Samtidig påpekes det at det nok vanskelig å oppnå full skjerming, her er man tett på 

hverandre. Beboere ønsker som regel ikke for høye hekker.  

 

6. Høyde er satt for å kunne bygge minimum 2 etasjer pluss kjeller, med tilstrekkelig 

etasjehøyde. Denne er netto minimum 2,6 meter. Terrenget må kunne arronderes slik det er 

naturlig uten kunstige forsenkninger, som eventuelt medfører behov for murer eller spesiell 

overvannsbehandling. 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er hovedsakelig godt kommentert av forslagstiller. Rådmannen har noen 

kommentarer til følgende punkter: 

 

Ad. 1 Fylkesmannen støtter kommunens valg av lokalisering for omsorgsboligene. 

 

Ad. 2 Parkeringsbehov som genereres som følge av utbyggingen skal tas hånd om på de 

respektive utbyggingstomtene. I tillegg settes det av areal til ekstra parkering (felt o-SPP) 

som vil være offentlig tilgjengelig, for eksempel for besøkende til omsorgsboligene. Det er 

stilt rekkefølgekrav om at det ekstra parkeringsarealet skal være opparbeidet før det gis 

brukstillatelse for omsorgsboligene på Hov Øst.  

 

 

Uttalelse fra Hovbo Borettslag (20.06.2017) 

Støtter Tore og Hilde Bakkens merknader (se over). Planene for parkering er ikke 

tilstrekkelig. Sannsynligvis vil deres områder bli benyttet til parkering.  

 

Forslagstillers kommentar: Parkeringskravene er i tråd med kommunens normer.  

 

Rådmannens kommentar: 

Parkeringsbehov som genereres som følge av utbyggingen skal tas hånd om på de respektive 

utbyggingstomtene. I tillegg settes det av areal til ekstra parkering (felt o-SPP) som vil være 

offentlig tilgjengelig, for eksempel for besøkende til omsorgsboligene. Det er stilt 

rekkefølgekrav om at det ekstra parkeringsarealet skal være opparbeidet før det gis 

brukstillatelse for omsorgsboligene på Hov Øst. 

 

  

Uttalelse fra Geir Halvorsen (21.06.2017) Støtter vedlegg (dvs. merknadene fra Tore og 

Hilde Bakken.) 

 

Forslagstillers kommentar: Det er kommentert under vedlegget. 

 

Rådmannens kommentar: Se kommentarer til Tore og Hilde Bakkens merknader. 

 

 

Uttalelse fra Jon Terje Gilhuus (20.06.2017)  

Protesterer mot at en del av eiendommen deres reguleres til friområde (arealet GF2 øst for 

felt BFS3 i planforslaget som ble sendt på høring).  

 

Forslagstillers kommentar: Det kan nok være vanskelig å få til en reell bruk av GF2 som 

friområde. Det er greit å ta GF2 ut av planområdet, slik at det ikke lenger er en del av 



detaljreguleringen. Det vil da opprettholde sin status som LNF-område i kommuneplanen. 

Arealet tas ut av planen. 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

Innsigelser 

Fra overordnede myndigheter er det ikke fremmet formelle innsigelser til planen. 

Kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen. 

 

 

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner og overordnede planer 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er med i reguleringsplanene 218-01 «Et område ved Hov gård» og 

reguleringsplan nr. 49 «Hov gård». «Et område ved Hov gård» fra 1999 regulerer arealer til 

bolig, lekeplass og friområde (park, turvei, lekeplass og spesialområde friluftsområde), samt 

et lite område med vei. Plan 49 «Hov gård» er av eldre dato (stadfestet 1965) og regulerer 

arealer i den vestre delen av planområdet til vei, boliger og grøntareal. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 beskriver kapittel 5, Effektiv arealdisponering, 

ønsket arealbruk i Ringerike. Det er viktig å utnytte fortettingsarealer i Hønefoss og 

prioriterte lokalsamfunn, og 70 % av befolkningsveksten skal tas i Hønefossområdet. 

Arealbruk og transport skal sees i sammenheng for å redusere transportbehovet 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er planområdet avsatt til formålene erverv, 

friområde, LNF-område, bolig, bygning med særskilt allmennyttig formål og 

kommunaltekniske anlegg. 

Planforslaget er i strid med overordnet plan, da det foreslår å omregulere deler av friområder 

og LNF-områder til bolig- og tjenesteytingsformål. 

 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 er et strategisk dokument som skal bidra til å bedre den 

fremtidige folkehelsen i Ringerike kommune. Satstingen på barn og unge skal prioriteres, 

herunder satsning på oppvekstmiljø, barnehager og skoler av høy kvalitet. Fokus på gode 

levekår og utjevning av sosiale helseforskjeller anses også som essensielt i kommunens 

folkehelsearbeid. 

 

Energi- og klimaplan 

Ringerike kommunes Energi- og klimaplan (vedtatt 02.12.2010) har som to av sine hovedmål 

å stimulere til økt bruk av alternative energikilder, og at kommunale bygg i Ringerike skal 

være mest mulig klimavennlige. 

Grønn plakat 

Ringerike kommune har kartlagt grønnstruktur i form av rapporten ”Grønn plakat” med 

tilhørende kart, vedtatt 30.11.2000. I Grønn plakat er de delene av planområdet som 

planlegges utbygget registrert som områder med stor verdi. 

 

Universell utforming, Regional plan – Buskerud mot 2025 



Planen ble vedtatt av fylkestinget i Buskerud 28.04.2011. Den har som ett av sine hovedmål 

at universell utforming skal være et integrert prinsipp i alle nye utbyggingsprosjekter. Dette 

gjelder både utvendige- og innvendige bygningskonstruksjoner samt inngangssoner og 

uteområder. 

 

 

Juridiske forhold  

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Jordlova 

I kommuneplanen er arealene på tomt Hov Vest (BT1) avsatt til LNF-område, mens arealet 

for tomt Hov Øst (o_BOP) samt ekstra parkeringsareal (o_SPP) er avsatt til friområde. I 

følge jordressurskart hos www. skogoglandskap.no (se planbeskrivelsen, vedlegg 4) består 

disse arealene av jord med god kvalitet som setter små begrensninger for jordbruk.  

 

Det dyrkbare arealet som planforslaget foreslår å omdisponere er på ca. 10 dekar. I Ringerike 

kommunes jordpolitiske arealvurdering (JAV) er områdene imidlertid ikke tatt med som 

arealer med sterke landbruksinteresser. JAV er tilgjengelig i kommunens kartløsning. 

 

I denne saken er det samfunnsgagnet en omdisponering av det forholdsvis lille dyrkbare 

arealet vil kunne gi, tillagt stor vekt.  

 

 

Økonomiske forhold 

Planen er en offentlig plan, og dette innebærer at det ikke kan tas saksbehandlingsgebyr. 

Ringerike kommune er forslagsstiller til planforslaget og bekoster utredninger og annet i 

forbindelse med planarbeidet. Kommunen er også byggherre for prosjektene. Planforslaget vil 

således medføre betydelige kostnader for kommunen. Kommunen vil få støtte fra Husbanken 

for deler av kostnadene. De detaljerte økonomiske forholdene for øvrig går planforslaget ikke 

nærmere inn på. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser ved høring fremgår av ovenstående kommentarer. 

 

Samlet vurdering 



Rådmannen ser positivt på at det legges til rette for bygging av omsorgsboliger. Å ha 

tilstrekkelig med omsorgsboliger tilgjengelig er et samfunnsbehov som kommunen er 

ansvarlig for å dekke. Rådmannen mener kravene som stilles til prosjektet i forhold til for 

eksempel utnyttelsesgrad, estetisk utforming og universell utforming er rimelige og 

nødvendige for å oppnå at den nye bebyggelsen faller godt inn i nærmiljøet samt oppfyller sin 

funksjon som boliger med gode bokvaliteter. 

 

Når det gjelder omdisponering av dyrkbar mark vurderer rådmannen saken til at 

samfunnsnytten i dette tilfellet veier opp for det relativt beskjedne arealet dyrkbar mark som 

omdisponeres. Fylkesmannen støtter også opp under dette synet. 

 

Rådmannen er godt tilfreds med at rekkefølgekrav som følger utbyggingen sikrer bedre 

forhold for myke trafikanter i området ved at det stilles krav om opparbeiding av fortau i Hov 

Allé. Reguleringsbestemmelser sørger for at det tilrettelegges for bruk av sykkel, noe som 

støtter opp under Hønefoss som sykkelby. 

 

I forhold til barns interesser ser rådmannen at planforslaget legger opp til avbøtende tiltak for 

eventuelt reduserte lekearealer som følge av utbyggingen. Det har vært dialog med 

barnehagen underveis i prosessen, og barnas interesser er søkt ivaretatt så langt det lar seg 

gjøre. Det blir viktig at dialogen med barnehagen videreføres i den videre byggeprosessen 

etter at reguleringsplanen er vedtatt, slik at det eventuelt kan gjøres justeringer underveis for 

å imøtekomme barnas behov der det er mulig. Rådmannen ser likevel at det i dette tilfellet 

eksisterer en interessekonflikt mellom barnas interesser og behovet til innbyggere i 

kommunen som trenger omsorgsboliger. Planforslaget forsøker å dempe denne konflikten ved 

å stille krav om avbøtende tiltak. 

 

Planforslaget er nå godt bearbeidet etter justeringer som er gjort for å imøtekomme 

høringsuttalelser. Ikke alle interesser har kunnet ivaretas fullt ut, men i dette tilfellet har 

viktige samfunnsbehov på noen områder måttet gå foran private interesser. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

Da planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan, må planen innarbeides ved neste 

revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Støyutredning 



6. Oppsummering av høringsuttalelser med forslagstillers kommentarer  

7. Høringsuttalelser, 10 stk. pluss vedlegg 

8. Notat – oppfølging av støymerknad 

9. Referat, dialogmøte med Hov barnehage 

10. Brev til Statens Vegvesen 

11. Redegjørelse om valgt lokalisering av omsorgsboligene 

12. Saksframlegg til 1. gangs behandling av planforslaget 

13. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, HMA 

14. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, FS 

15. Plankartet slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

16. Planbestemmelsene slik de var ved høring og offentlig ettersyn 

17. Gjeldende reguleringsplan  

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.02.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Ingrid Liseth 

 



Flyfoto over området. Planavgrensning er angitt med gul l inje og avgrensning
for utbyggingsområdet er vist med rød linje.
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Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg
Feltnavn

1. Boligbebyggelse -
frittliggende småhusbebyggelse BFS1 - 4

2. Boligbebyggelse -
konsentrert småhusbebyggelse BKS

3. Offentlig elle r privat tjenesteyting BOP

4. Barnehage BBH

5. Vann - og avløpsanlegg BVA

6. Bolig/tjenesteyting BT1 - 2

7 . Bolig/forretning/kontor BKB



2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

1. Kjøreveg SKV1 - 3

2. Fortau SF1 - 3

3. Gang/sykkelveg SGS

4. Annen veggrunn - grøntareal SVG

5. Parkeringsplasser SPP

3. Grønnstruktur

1. Friområde GF
2. Turveg GT
3. Vegetasjonsskjerm GV

Hensynssoner
Det reguleres inn hensynssone, jf. pbl. § 12 - 6:

d) Båndleggingssoner -
Båndlegging etter lov om kulturminner H703_1

§ 0. Fellesbestemmelser

§ 0.1 Støy
Innenfor planområdet skal s tøyforholdene tilfredsstille kravene som er gitt i støyretningslinjen
T - 1442/2016. For arealer med tjenesteyting, herunder BT1, BT2, o_BOP, er det tilstrekkelig
med soverom eller oppholdsrom på stille side eller støyreduserende tiltak i fasade mot
Hvalsmov eien dersom grenseverdiene for støy i tabell 3 overskrides. Dersom fellesarealer er
egnet for formål et kan de også inngå som beboer nes oppholdsrom. Kravene til felles uteareal
kan også oppfylles på stille side.

§ 0.2 Kulturminner
Dersom det under anleggsa rbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer
automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene
varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8, 2.ledd.

§0.3 Avkjørsler
Plassering av avkjørslene (vist på plankartet med piler) er veiledende, men fra hvilken veg
tomten skal ha adkomst er bindende. Ved justering av plasseringen må det dokumenteres at
avkjøringen ikke kommer i konflikt med frisikt, kryss, kurvatur o.l.

§0.4 Uteoppholdsareal (MUA)
Uteoppholdsa real (MUA): Arealer som kan regnes inn i krav til MUA kan ikke være brattere
enn 1:3, og skal ha dokumentert gode solforhold. Det skal være sol på 50% av arealene kl.
15.00 ved vår - og høstjevnjevndøgn.



§0.5 Tilknytning til fjernvarmeanlegg
Innenfor planområdet skal Ringerike kommunes gjeldende krav, vedrørende tilkobling til
fjernvarme for nye bygg, følges.

§ 1. Bebyggelse og anlegg

§. 1.1 Fellesbestemmelse
Bebyggelsens takform skal tilpasses strøkets karakter.

§ 1.2 Boligbebyggelse
1. BFS1 - 4
Inne n felt BFS 1 - 4 tillates oppført tomannsboliger og eneboliger, sistnevnte eventuelt med
tillegg av bi - leilighet på maksimalt BRA 65 m2. Tillatt utnyttelsesgrad er BYA 30 %.

Ved eventuell fraskilling av tomt skal ingen tomt få areal mindre enn 700 m². For
tomannsboliger kreves minimum tomtestørrelse 900m².

2. BKS
Innen felt BKS er maksimalt fem (5) boenheter tillatt. Pr. boenhet kan tillates tilbygg inntil 30
% av hovedbygningens BYA. Samlet utnyttelsesgrad for hele felt BKS må likevel ikke
overst ige BYA 30 %. Tilbygg skal tilpasses hovedbygningens uttrykk så disse harmoniserer.
Påbygg tillates ikke. Takvinduer kan tillates.

§ 1.3 Bolig/tjenesteyting
1. BT - 1
Felt BT - 1 kan benyttes til omsorgsboliger med tilhørende anlegg, herunder parkering på
bakkeplan, bygg for lager og utstyr, letak over uteplasser og sykkelparkering, samt plass for
avfallsbeholdere. Feltet kan også benyttes til bolig.

I situasjonsplan skal skjerming m ot nabo og effekt av dette dokumentere s , eksempelvis
vegetasjonsskjerm. Naboene bør konsulteres om løsning .

2. Utforming (jf. pbl. § 12 - 7 )
Bebyggelsen innenfor BT - 1skal utformes slik at den fremstår som boliger i form av
lavblokker eller kjedet bebyggelse . Ny bebyggelse skal tilpasses bygningsmiljøets karakter,
men bør gis et moderne uttrykk slik at det framgår hva som er nytt. Med tilpasning menes at
plassering, størrelse, materialbruk, detaljering og farger skal harmonere med eksisterende
struktur og beb yggelse i området.

Utnyttelsesgrad for BT - 1er BYA 30 %. Maksimal mønehøyde er kote +93. Det er tillatt med
sokkeletasje eller kjeller. Fraskilling av tomt er ikke tillatt.

3. Universell utforming
Innenfor BT - 1skal universell utforming sikres, slik at al le grupper får god tilgjengelighet til så
vel inne - som utearealer. Tiltak som gir god tilgjengelighet skal integreres i utformingen av
inne - og uteområder på en slik måte at de naturlig benyttes av alle. Bratt terreng på tomta kan
sikres, slik at det er trygt å ferdes der. Eventuelle usikre område må sperres av.



Ved nyplanting skal det plantes vekster med l ite pollenutslipp. Bjørk, or , hassel og salix - arter
skal ikke benyttes.

4. Parkering
Det skal tilrettelegges og oppmerkes e n (1) parkeringsplass for bil p r . boenhet.
Minimum 30 % av parkeringsplassene for bil skal utf ormes for funksjonshemmede (HC). HC -
plassene skal ha god tilgjengelighet til hovedinngang(er) og ha bredde 4,5 m og lengde 6 m.
Det skal anlegges hente/bringeplass(er) i nær tilknytning t il hovedinngang(er).

Det skal opparbeides minimum é n (1) sykkelparkeringsplass p r . boenhet . Minst to (2) av disse
skal utformes for transport - sykkel/HC - sykkel. Sykkelparkeringsplassene skal være under tak.

5. Uteområder
Det skal være minimum 50 m2 uteo ppholdsareal pr. boenhet. Uteområdene skal opparbeides
som ett eller flere fellesarealer og ligge sentralt innenfor feltet .

Uteområder på bakkeplan skal være åpne og tilgjengelige for allmennheten. Takterrasser og
overbygde terrasser tillates medregnet so m uteoppholdsareal.

2. BT - 2
Felt BT - 2 kan benyttes til tjenesteyting eller bolig. Tillatt utnyttelsesgrad er BYA 30 %.

2. Utforming
Ny bebyggelse skal tilpasses bygningsmiljøets karakter. Med tilpasning menes at plassering,
størrelse, materialbruk, detaljering og farger skal harmonere med eksisterende struktur og
bebyggelse i området. For felles uteoppholdsarealer skal settes av minimum 50 m² pr.
boenhet.

For ny bebyggelse som skal romme tjenesteyting gjelder bestemmelsene om univ ersell
utforming og parkering som nevnt under BT - 1 pkt. 3 og 4.

§ 1.2 Offentlig el ler privat tjenesteyting (BOP), B arnehage (BHH)
1. o_BOP , BHH (jf. pbl. § 12 - 7 )
Felt o_BOP skal benyttes til omsorgsboliger med tilhørende anlegg, herunder parkering på
bakkeplan, bygg for lager og utstyr, letak over uteplasser og sykkelparkering, samt plass for
avfallsbeholdere.

Felt BBH skal benyttes som barnehage og uteområde for barnehage med tilhørende bygg for
lager og utstyr, samt areal for parkering, henting og levering.
Det tillates ikke byggverk innenfor en sone på 4 meter til hver side for VA - ledning over tomta
BOP. VA - ledningen kan legges om ved behov.

2. Ut forming (jf. pbl. § 12 - 7 )
Bebyggelsen innenfor o_BOP skal utformes slik at den framstår som boligbebyggelse . Ny
bebyggelse skal tilpasses bygningsmiljøets karakter, men bør gis et moderne uttrykk slik at



det f ramgår hva som er nytt. Med tilpasning menes at plassering, størrelse, materialbruk,
detaljering og farger skal harmonere med eksisterende struktur og bebyggelse i området.

Utnyttelsesgrad for o_BOP er BYA 60 %. Maksimal mønehøyde er kote +100. Det er tillatt
med sokkeletasje eller kjeller.

Utnyttelsesgrad for BHH er BYA 30 %.

3.Universell utforming
Innenfor o_BOP og BBH skal universell utforming sikres, slik at alle grupper får god
tilgjengelighet til så vel inne - som utearealer. Tiltak so m gir god tilgjengelighet skal
integreres i utformingen av inne - og uteområder på en slik måte at de naturlig benyttes av alle.
Bratt terreng på tomta kan sikres, slik at det er trygt å ferdes der. Eventuelle usikre område må
sperres av.

Ved nyplanting s kal det plantes vekster med l ite pollenutslipp. Bjørk, or, hassel og salix - arter
skal ikke benyttes.

4. Parkering
1. o _BOP

Det skal avsettes tilstrekkelig areal til parkering, svarende til é n (1) parkeringsplass for bil
per boenhet innenfor o_BOP. Antall oppmerkede parkeringsplasser kan være behovsprøvd
i forhold til brukergruppe, likevel må minst 15 plasser merkes opp. Eventuelt
overskytende areal avsatt til parkering kan ikke benyttes til tiltak som hindrer fremtidig
opparbeiding av parkeringsplasser på arealet.

Minimum 30 % av opparbeidede parkeringsplasser for bil skal utformes for
funksjonshemmede (HC). HC - plassene skal ha god tilgjengelighet til hovedinngang(er) og
ha bredde 4,5 m og lengde 6 m. Det skal anlegges hente/bringeplass(er) i nær tilknytning
til hovedinngang(er).

Det skal opparbeides minimum é n (1) sykkelparkeringsplass per boenhet innenfor o_BOP.
M inst to (2) av sykkelparkeringsplassene skal utformes for transport - sykkel/HC - sykkel.
Sykkelparkeringsplassene skal være under tak.

2. BHH
Innenfor felt BHH skal det opparbeides ni ( 9 ) parkeringsplas ser for bil og tolv ( 12 )
parkeringsplasser for sykkel. Minst én ( 1 ) av bilparkeringsplassene skal utf ormes for
funksjonshemmede (HC), og minst to (2) av sykkelparkeringsplassene skal utformes for
transport - sykkel/HC - sykkel. Sykkelparkeringsplassene skal være under tak.

3. o_SPP

Parkeringsplassen o_SPP er offentlig og kan benyttes som ekstra parkeringsareal for
feltene BT1 - 2, o_BOP og BHH.



5. Uteområder
For o_ BOP skal det være 50 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet. Uteområdene skal opparbeides
som ett eller f lere fellesarealer og ligge sentralt innenfor feltet. Takterrasser og overbygde
terrasser tillates medregnet som uteoppholdsareal.

§ 1.3 Bolig/forretning/kontor

1. BKB (jf. pbl. § 12 - 7 )
Felt BKB kan benyttes til forretnings - og kontorvirksomhet, eventuelt i kombinasjon med
bolig. Utnyttelsesgraden er BYA 40 %.

Innenfor felt BKB skal universell utforming sikres, slik at alle grupper får god tilgjengelighet
til så vel inne - som utearealer. Tiltak som gir god tilgjengelighet skal integreres i utform ingen
av inne - og uteområder på en slik måte at de naturlig benyttes av alle.

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

1. o_SKV1, o_SKV2 og o_SF1 - o_SF3 (jf. pbl. § 12 - 7 )
For o_SKV1, o_SKV2 og o_SF1 – o_ skal utforming av veier og fortau følge
ko mmunalteknisk norm.

§ 3. Grønnstruktur
1. Friområde (jf. pbl. § 12 - 7 )
Innenfor o_GF1 tillattes ikke oppføring av bygninger eller annen bruk som kan hindre
områdets formål som friområde. I o_GF1 skal det sikres ak ebakke som er minimum ti meter
bred mellom o_BOP og o_BVA.

2. Turveg, (jf. pbl. § 12 - 7 )
Felt o_ GT er turveg /gangveg m ellom felt BBH og felt o_SPP og er regulert med en bredde på
3 meter. Vegen skal minimum opparbeides med standard som grusveg.

3. Vegetasj onsskjerm (jf. pbl. § 12 - 7 )
Felt GV angir vegetasjonsskjerm nord for felt BT - 1 . GV skal fungere som en buffersone
mellom BT - 1 og landbruksarealene i nord. Bredden på vegetasjonsskjermen er 10 m eter .
Eksisterende vegetasjon bevares i størst mulig grad. Det er likevel tillatt med noe uttynning i
ve getasjonsbeltet i vedlikeholdsøyemed.

§ 4. Hensynssoner
1. Båndlegging etter lov om kulturminner
Innenfor gjeldende område (H730_1) ligger automatisk fredet kulturminne. Det må ikke
forekomme noen form for inngrep i grunnen eller andre tiltak innenfor den ne sonen uten
tillatelse fra kulturminnevernmyndighetene.



§ 5. Rekkefølgebestemmelser og vilkår for tiltak

§ 5.1 Før igangsettingstillatelse
Før igangsettingstillatelse kan gis, skal utomhusplan for det aktuelle tiltaket være godkjent.
Behandlingen av planen skal være som for vanlig byggesaksbehandling. Utomhusplan skal
leveres i målestokk 1:200 eller 1:100 og inneholde følgende:

Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet
Utforming av uteområder med høydeangivelser og materialbruk. He runder kommer
utearealer for opphold, lek og beplantning
Eventuelle gjerder/sikring mot skrånende terreng
Utvendig opplegg for renovasjon
Utvendig belysning.
Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder
Atkomstforhold og eventuelle interne veier med snu plasser, parkeringsplass for ansatte og
hente/bringeplasser, eventuell oppstillingsplass for minibusser og maxitaxier og
sykkelparkering.
Varelevering

Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:
o 3D - visualisering, som fotomontasje og/eller perspektivtegninger
o Sol/skyggediagram
o Angivelse av bebyggelsens takform, takvinkel og møneretning
o Angivelse av hvordan estetikk ivaretas
o Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas
o Støyberegninger for utendørs og innendørs støy.
o Identifisering av all eksisterende teknisk infrastruktur og eventuelle omlegginger.

§ 5.2 Igangsettingstillatelse for tekniske anlegg
Det skal foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (vei, vann, avløp og veilys) før
arbeidene kan igangsettes. Teknisk anlegg skal bygges etter den til enhver tid gjeldende
kommunale standard. Vedlagt søknaden om tekniske anlegg skal det foreligge

Lø sning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning.
Lengde - og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fyllinger.
Belysningsplan . For nytt fortau må det avklares om eksisterende belysning kan
videreføres.
Løsning for tilstrekkelig brannv ann for eget tiltak .

§ 5.3 Før brukstillatelse
Før brukstillatelse gis skal følgende være opparbeidet:

Renovasjon
For BT1 og o_BOP: Uteoppholds - og parkeringsareal , inklusive eventuelle
erstatningsarealer i GF1 for barnehagen.
For o_BOP: Parkeringsplasse n o_SPP , turveg mellom o_SPP og BBH, f ortau langs Hov
A llé med tilhørende fasiliteter (eksempelvis tilstrekkelig lyssetting) .
Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før
det blir gitt brukstillatelse for bolige r .



§5.4 Vilkår for tiltak
D ersom man fjerner lekeareal på barnehagetomta, skal man tilrettelegge for lek i GF1.
Dette kan være lek som ikke innebærer særlig grad av installasjoner, men som kan ha en mer
naturlig tilrettelegging, og som kan være til glede for flere enn barnehagebarna. H ensikten er
å oppnå lek som balanselek, klatring, aking mv.
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1. SAM M E N DRAG

Ringerike kommune ønsker å bygge omsorgsboliger på Hov , om lag 2 km fra Hønefoss sentrum,
der planområdet har adkomst fra henholdsvis Hov allé og Harald Hårfagres vei. Planområdet
ligger i et bebygget område med en blanding av en eboliger og sosial infrastruktur, som
barnehage og Hov servicesenter. I dag leier Hov barnehage deler av planområdet fra kommunen,

og deler av dette området er opparbeidet til lekeareal. Øvrige deler av planområdet fremstår som
naturtomt.

I reguleringspl anen er det tatt med et større areal for å justere utdaterte reguleringsformål.
Omsorgsområdet reguleres hovedsakelig til offentlig og privat tjenesteyting for
omsorgsboligbebyggelse , mens d en opparbeidede delen av tomta ( som i dag leies av Hov

barnehage ) reguleres til barnehageformål (offentlig og privat tjenesteyting ) . Høyder og takform
på ny bebyggelse er avstemt mot omgivelsene. Det er vektlagt at omsorgsboligene skal ha en
utforming som gjør at de fremstår som individuelle boenheter. Dette er særlig vi ktig fordi det er
andre bofellesskap nære planområdet og det er ønskelig å unngå at området får et
«institusjonspreg».

I forbindelse med offentlig ettersyn av planen er kommet inn ti merknader. Det har også vært
avholdt planprosesser utover selve høringe n. Etter høringen er det gjort noen justeringer. De
viktigste er knyttet til et lite areal som er tatt ut av plankartet, sti mellom parkeringsplass og
barnehage, bestemmelser om støy, buffersone mot dyrka mark i nord, krav om
erstatningsarealer ved omdispo nering av barnehagens lekeareal, samt dokumentasjon av
brannvanndekning og sikring av VA - ledning.

Planbeskrivelsen er basert på Miljøverndepartementets Veileder T - 1490 Reguleringsplan Vedlegg
2. Sjekkliste for planbeskrivelse (detaljert) . Planbeskrivelsen hører sammen med plankart og
bestemmelser for tiltaket.

Forslag til reguleringsplan for plan området.



6 ( 58 ) HOV OM SORGSOM RÅDE

Rambø ll

2. BAKGRU N N

2.1 Hensikten med planen

Etter bestilling fra Ringerike kommune v/Helse og omsorg er det ønske om å tilrettelegg e for

bygging av omsorgsboliger på Hov. Dette området er valgt på grunn av nærheten til eksisterende
omsorgssenter, en godt egnet tomt som ligger mellom bebygd areal og tilgrensende
landbruksområder i nord, og tomten er i kommunalt eie.

I reguleringsplanen er det tatt med et større areal for å justere utdaterte reguleringsformål.
Dette fører til at planområdet har en større utstrekning enn det planlagte tiltaket, for å kunne

erstatte eldre, lite he nsiktsmessige reguleringsplaner. I figurer i planbeskrivelsen vises i tillegg
grensen som ma rkerer utstrekningen til arealet for de t planlagte tiltaket. Det er det ytterste
(største) planavgrensning som er planforslagets juridiske avgrensning.

Det er utarbeidet en mulighetsstudie for ny bebyggelse i form av omsorgsboliger (Asplan Viak
2016). De nne viser hvordan ny bebyggelse kan arte seg og er benyttet som underlag for

reguleringsplanen. Mulighetsstudien er lagt som vedlegg.

2.2 Forslagsstiller /eierforhold , plankonsulent

For slagsstiller er Ringerike kommune. Prosjektleder er Trond Skogdal , 90 89 13 80 ,
trond.skogdal@ringerike.kommune.no , adresse Rådhuset , Osloveien 1, 3052 Hønefoss .
Ringerike kommune eier tomtene som inngår i reguleringsplanen.

Konsulent er Rambøll. Oppdragsleder er Rune T øndell, telefon 9098 2861, email
rune.tondell@ramboll.no , adresse Erik Børressens allé 7, Pb. 113 Bragernes, 3001 Drammen
http: //www.ramboll.no/

Arkitekt for prosjektet er Asplan Viak, som har laget perspektivtegning er og sol/skygge - analyser.

2.3 Tidligere vedtak i saken

Oppstartsak er behandlet i hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning (møtedato 18.01.2016,
sak 9/16) og formannskapet (møtedato 19.01.2016, sak 8/16) som anbefalte oppstart.

Av vedtakene i hhv. hoved komiteen for miljø - og arealforvaltning og formannskapet fremgår det
at det må gis adkomst til naturområde bak tomt til bruk av beboere i området samt barnehage.

2.4 Utbyggingsavtaler

Det pågår ikke arbeid med utbyggingsavtale i tilknytning til saken.

2.5 Krav om konsekvensutredning (KU)

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet , jamfør Forskrift om
konsekvensutredninger av 26. juni 2009 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis
hva som automatisk føre r til konsekvensutre dning og hva som skal vurderes om bør
konsekvensutredes. Planen er vurdert til ikke å utløse krav til konsekvensutredning .
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3. PLAN PROSE SSE N

3.1 Medvirkningsprosess

Oppstartsmøte med kommunens planavdeling og berørte fagavdelinger ble avholdt 09.02.2016 .
Det ha r vært flere avklaringer og prosjektmøte om planen.

Det er i tillegg avholdt følgende møter:

Avklaringsmøte med Hov barnehage 23.02.2016. Tema for avklaringsmøte barnehagens behov
for utearealer, da barnehagen i dag leier deler av tomten som inngår i p lanområdet og har
opparbeidet denne til lekeareal.

Informasjonsmøte med de nærmeste naboene ble avholdt 01.07.2016. He n sikten var å gi
informasjon om prosjektet og få tilbakemeldinger om forhold som angår naboskapet.

3.2 Varsel om oppstart

Varsel om oppstar t av reguleringsarbeider ble annonsert på kommunens nettsider samt i
Ringerikes blad.

Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter etter adresselister fra
Ringerike kommune. Brev til berørte eiendommer og regionale myndigheter va r datert
17.02.2016 og f rist for uttalelser var 18.03.2016

Det kom inn 10 skriftlige høringsuttalelser. Høringsinnspillene er oppsummert i eget kapittel
« Innkomne innspill » sammen med forslagsstillers kommentarer.

3.3 Offentlig ettersyn

Den 04.05.2017 var slet kommunen om offentlig ettersyn av plan forslaget .

Det kom inn 10 skriftlige høringsuttalelser. Høringsinnspillene er oppsummert i eget notat

«Merknader til høring av planforslag» sammen med forslagsstillers kommentarer.

Det er avholdt egne møter med Hov barnehage og Fylkesmannen. Det er også gjort egne
avklaringer med Statens vegvesen.
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4. P LAN STATU S

I dette kapitlet er relevante utdrag fra andre planer og føringer gjengitt.

4.1 Statlige planer og føringer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Plan - og bygningsloven sier at regjeringen skal utarbeide nasjonale forventinger til planleggingen
hvert 4. år. Gjeldende forventningsdokument er vedtatt 12.06.2015. Når det gjelder utviklingen
av by - og tettstedsområder, peker forventingsdoku mentet bla. på følgende:

Det skal tilrettelegges for tilstrekkelig og variert boligbygging, lokalisert ut i fra hensynet til

samordnet areal - og transportplanlegging
Kommunene skal tilrettelegge for økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet
Kommunene skal sikre trygge og helsefremmende bo - og oppvekstmiljøer
Kommunene skal legge til rette for fysisk aktivitet, bla. ved å sikre sammenhengende grønne
strukturer og nær tilgang til områder for lek, rekreasjon, idrett og nærfriluftsliv
Kommunene skal legge prin sipper om tilgjengelighet og universell utforming til grunn i

planlegging av omgivelser

Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995)
Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal
synliggjøre og styrke b arn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter
plan - og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det avsettes tilstre kkelige,
store nok og egnet areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet
til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging (2014)

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig - , areal - og transport -

planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og
produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds - og byutvik ling.
Målet med retningslinjene er blant annet at:
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å
utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og

fremme helse, miljø og livskvalitet.

Tilgjengelighet for alle
Prinsippene for universell utforming er nedfelt i plan - og bygningsloven. Samfunnet skal utformes
slik at alle kan delta på en mest mulig likeverdig måte, uavhengig av funksjonsnivå. I den fysiske
planleggingen skal bygg, transportsystem og uteområder utformes slik at alle, inkludert

bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede kan bruke dem, uten at det skal
være behov for spesiell tilpasning.
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4.2 Kommunale (overordnede) planer

Kommuneplanen s arealdel
I kommuneplanens arealdel 2007 - 2019 vedtatt 30.08.2007 er området regulert til erverv,

friområde, LN F - område, bolig , bygning med særskilt allmennyttig formål og kommunaltekniske
anlegg. Skravu ren angir «andre restriksjoner».

Kommuneplan .

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 203
I Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030 beskriver kapittel 5, Effektiv arealdisponering,
ønsket arealbruk i Ringerike. Det er viktig å ut nytte fortettingsarealer i Hønefoss og prioriterte
lokalsamfunn, og 70 % av befolkningsveksten skal tas i Hønefossområdet. Arealbruk og transport

skal sees i sammenheng for å redusere transportbehovet.

Folkehelsemeldingen 2012 - 2030
Folkehelsemeldingen 20 12 - 2030 er et strategisk dokument som skal bidra til å bedre den
fremtidige folkehelsen i Ringerike kommune. Satstingen på barn og unge skal prioriteres,
herunder satsning på oppvekstmiljø, barnehager og skoler av høy kvalitet. Fokus på gode levekår

og utj evning av sosiale helseforskjeller anses også som essensielt i kommunens folkehelsearbeid.

Energi - og klimaplan
Ringerike kommunes Energi - og klimaplan (vedtatt 02.12.2010) har som to av sine hovedmål å
stimulere til økt bruk av alternative energikilder, og at kommunale bygg i Ringerike skal være
mest mulig klimavennlige.
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4.3 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner

PLANID PLAN N AVN VEDTAKS -
DATO

218 - 01 Et område ved Hov gård 04.11.1999

49 Hov gård 14.08.1964

Området er med i reguleringspl anene 218 - 01 «Et område ved Hov gård» og reguleringsplan nr.

49 « Hov gård » . «Et område ved Hov gård» regulerer arealer til bolig, lekeplass og friområde
(park, turveg, lekeplass og spesialområde friluftsområde), samt et lite områd e med vei, i
reguleringspl anene, som vist nedenfor

Planområdet er markert med blå stipling , mens planen Et område ved Hov gård ligger til høyre i bildet .
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Plan 49 Hov gård er av eldre dato og regulerer arealer i den vestre deler av planområdet til veg,
boliger o g grøntareal.

Plan 49 Hov gård

Planområdet grenser til følgende planer:

PlanID 0605 335 – FV. 35 Hønengata (vedtatt 30.08.12)
PlanID 0605 143 – Haugom 87/17 (vedtatt 13.06.1980)
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4.4 Temaplaner, analyser og utredninger

Ringerike kommune har k artlagt grønnstruktur i form av rapporten ”Grønn plakat” med

tilhørende kart, vedtatt 30.11.2000. I Grønn plakat er delen av planområdet som planlegges
utbygget registrert som områder med stor verdi. Boligområdene, markert med gult, er angitt
som «områder med mangler i grønnstrukturen».

Fra « Grønn plakat».
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I temakartet for landskap, som inngår i ”Grønn plakat” er trerekke langs Hov allé avmerket.
Deler av planområdet er vist som ”Kategori 2 – Store landskapsverdier”. Dette betyr at
områdene så lang t det er mulig ikke bør omdisponeres. Dersom ingen andre alternativer finnes,
kreves lokale vurderinger. Deler av planområdet faller også inn under kategori 3 b, «Bynære

skogbruksområder». Områdene kan omdisponeres, men det skal legges vekt på
landskapstil pasning og eventuelt styrking av spesielle trekk ved landskapet.

Fra « Grønn plakat – landskap».
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5. E KSISTE RE N DE FORH OLD

5.1 Beliggenhet

Tiltaksområdet ligger på Hov i Ringerike kommune, om lag 2 km nordøst for Hønefoss sentrum.

Tiltakets plassering ved Hov i Hønefoss.

Planområdet avgrenses av veien Harald Hårfagres vei og Hov allé i sør og sørvest. E16
(Hvals moveien) nord for planområdet.
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Flyfoto over området. Planavgrensning er angitt med gul linje og avgrensning for tiltaket er vist med rød

lin je.
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5.2 Dagens arealbruk og eierforhold

Området er av en blandet karakter med boliger, sosial infrastruktur og næringsarealer.

I vest, mot Hønengata er det næringsarealer i form av noe detalj - og byggevarehandel. Sentralt i
planområdet, langs Hov allé og Ha rald Hårfagres gate er det boligbebyggelse, hovedsakelig i
form av eneboliger. Helt øst i området ligger Hov barnehage. Vest og nordvest for barnehagen
ligger friområdet som planlegges benyttet til omsorgsboliger. I dag brukes deler av fri området til
lekeo mråde for barnehagen. Etter avtale med kommunen har barnehagen gjerdet inn og
opparbeidet deler av kommunens tomt til dette formålet. Det fremgår av barnehagens innspill til

varsel om planoppstart at de også benytter resten av tomten til lek og opphold åre t rundt.
Det ikke - opparbeidede området fremstår som naturtomt.

Nord for planområdet ligger det jordbruksarealer mens bosenteret Hov servicesenter ligger øst
for barnehagen. Boligområdene fortsetter også sør for planområdet, og Hønengata avgrenser
planom rådet i vest.

Arealbruk i planområdet. Arealbruks inndelingen følger ikke eiendomsgrenser, men viser hvordan
arealbruken i området fremstår.

Tomten som foreslås utbygget med omsorgsboliger er gårds - og bruksnummer 87/1.
Eiendommen eies av Ringerike kommu ne. Øvrige tomter og eiere innenfor planområdet er gitt

som vedlegg.
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Eiendomsforhold i og ved planområdet. Større eiendommer i og ved planområdet er vist med gårds - og

bruksnu m mer.
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5.3 Stedets karakter

Plan området er en blanding av boligbebyggelse o g sosial infrastruktur i form av blant annet Hov

barnehage og Hov Gård Bofellesskap, med utsyn mot jorder i nord. Dette gir området et landlig
preg. Bebyggelsen er av varierende alder og er en blanding av eneboliger, rekkehus og
lavblokker som er strukture rt rundt interne adkomstveier. Saltak går igjen i boligbebyggelsen.
Vestover mot Hønengata endrer planområdet karakter fra et landlig boligområde til å være
preget av trafikkarealer og næring.

1. Barnehage – Hov allé 30 (google) 2. Hov gård bofel lesskap – Hov allé 48 - 54

(google)

3. Hov gård bofellesskap – Hov allé 56 (google) 4. Harald Hårfagres gate 20 - 28 (google)

5. Hønengata sett mot sør (google) 6. Hov allé 6 (google)
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5.4 Landskap og blå - grønne strukturer

Hov ligger lavt i landskapet, med omkringliggende slake landformer som danner noen lave åser
rundt området. Hov ligger på grensen m ellom et tettbebygd område dominert av eneboliger og
jordbrukslandskap. Mellom jordene er det mindre områder med skog. Ca 200 meter sør ligger

Randselva som er en meandrerende elv som slynger seg gjennom landskapet. Elveløpet med
kantvegetasjon og meanderb uene, sammen med jordbruk - og skogslandskapet er av høy estetisk
og kulturell verdi og har stor betydning for landskapskarakteren. De aktive naturprosessene er
tydelig synlige langs elven. Kontrasten mellom elvelandskapet, jordbrukslandskapet og de
bebygde arealene forteller mye om landskapets utvikling gjennom tidene. I tillegg til å være
viktige elementer for landskapets utvikling og historie, er de også identitetsskapende elementer i

landskapet. Det åpne landskapet sammen med den stedvis tette skogsveget asjonen skaper store
og åpne landskapsrom. Overgangssonen mellom de tettbebygde arealene og jordbruksarealene
viser en endringsprosess der menneskelige inngrep gir preg til landskap på ulike måter, enten
det er å skape bosteder eller å utnytte god jord til dyrking.

De lokalklimatiske forholdene på stedet er typisk for innlandsklima. Det er gode solforhold i og

med at det ikke er noen høye landformer som skjermer for solen. Gjennom året er ikke vinden
særlig sterk, og beveger seg i hovedsak fra nordvest og inn på området, i tillegg til en del vind
som kommer inn fra sør, fra Tyrifjorden. Randselva kan under enkelte klimatiske forhold ta med
s eg kjølig luft innover området. Kartet nedenfor viser uteberedelsen og sammenheng mellom blå
og grønne struk turer og l andbruk. Planområdet i nngår i et grøntbelte som gre nser mot
jordbruksområder i nord.

Grønne og blå
strukturer
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Terrenghøydene innenfor utbyggingsområdet er på kote 91 mot Hov allé og kote 84 mot Harald
Hårfagres vei. Terrenget faller ne d til kote 75 i nordvest og kote 72 i nordøst.

Koter (terrenghøyder)i planområdet .

5.5 Kulturminner og kulturmiljø

Det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner ( www.kulturminnesok.no og
www.miljostat us.no), og det er fire registrerte kulturminner i nnenfor/på grensen til planområdet.
Innenfor planområdet er det registret et t automatisk fredet gravminne fra jernalderen, med

tilhørende sikringssone. Det er også registrert tre lokaliteter, hvorav ett lig ger på grensen til
planområdet, angitt som haug/groplokalitet (ubestemt) og med uavklart vernestatus.
Sør for planområdet er det registrert en gravhaug, Liljekonvallhaugen, fra jernalder en . Denne er
automatisk fredet.
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Registrerte kulturminner i og ved planområdet.

5.6 Naturverdier

Det er et lite område med trær som utgjør «naturen» inne på utb yggingsområdet, i tillegg er det
skråninger med bjørkevegetasjon i overgangen mot dyrkede jordbruksarealer i nord.

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Dire ktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens

artskart. Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning, viktige
artsforekomster eller trekkveier i planområdet. Det er heller ikke registrert nasjonalt eller
regionalt viktige kul turlandskap eller statlig sikrede friluftsområder.

Det er ikke registrert rødlistede arter innenfor planområdet. Om lag 250 sørvest for planområdet
er den nær truede arten tyrkerdue registrert i 2009 ( http : //artskart.artsdatabanken.no/ ).



22 ( 58 ) H OV OM SORGSOM RÅDE

Rambø ll

Vegetasjon på området

Bjørkevegetasjon i skråningen i områdets nordlige del
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5.7 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder

Det er ikke registrert stier eller løyper/skiløyper i planområdet i følge www.ut.no . Men det er
registrert stier sør for jernbanelinjen og rund Hovsenga. Disse er stier som er viktig for dem som
bor i området og brukes mu ligens av barnehage. S tiene ligger ca. 800 meter fra planområdet , se

figuren und er . Planområdet grenser til jorder og det er naturlig å anta at disse brukes til ski om
vinteren. I forbindelse med varsling av planoppstart har det kommet frem at deler av planområde
har blitt brukt som friområde/lekeområde.

Kart som viser stien og ve ien som kobler Hovsenga med planområde

5.8 Landbruk / naturressurser

I følge www.skogoglandskap.no er størstedelen arealene i utbyggingsområdet fulldyrka jord ,
mens øvrige deler er skog av særs høy bonitet . Planomr ådet for øvrig er utbygd.
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Bonitetskart i og ved planområdet.

I følge jord resurs kart hos www. skogoglandskap. no, som viser hvor store begrensninger
jordegenskapene setter for jordbruk , er det små begrensninger. Dette er den nest beste av totalt
fire ka tegorier.

Jord ressurser i og nær planområdet.
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5.9 Trafikkforhold

Det er utført en egen trafikkanalyse for prosjektet (Trafikkanalyse Hov omsorgsboliger, Rambøll,
mai 2016)

Området har adkomst fra Hov allé, som igjen har adkomst via hovedveisystemet, Fv. 35
Hønengata og E16 Hvalsmoveien. Forbi planområde har Hov allé en fartsgrense på 30 km/t og
beregnet ÅDT på ca. 700. Harald Hårfagres har en beregnet ÅDT på ca. 30 Hønengata har en
ÅDT på 17700 (2015) og Hvalsmoveien har en ÅDT på 8600 (2015) (www.vegkart .no).

I krysset mellom Hov allé og Harald Hårfagres vei er det registrert en M C - ulykke i 1996, der en

person ble lettere skadd. I Hønengata og Hvalsmoveien er det registrert flere trafikkulykker på
mange steder langs strekningene. I Hønengata er ulykkene er konsentrert rundt veikryss, og er
for det meste oppgitt å kun ha lettere skadde. Ulykkene er registrert over et lengre tidsrom, fra
70 - tallet og frem til i dag. Det er tyve år siden det ble det registrert en trafikkulykke med
alvorlig skadde. Ulykken skjedde i Hvalsmoveien i 1996. ( www.vegkart.no ).

Det er fortau langs deler av Hov allé.

Ulykkessituasjon i og nær planområdet, vist med punkter. Registrerte ulykker strekker seg fra 70 - tallet

og frem til i dag.

Det ligger to bussholdeplasser i nærheten av utbyggingsområdet , Hov servicesenter og Hov allé,
begge om lag 200 meter fra planområdet, i hvert sin retning. Busstilbudet er dårlig fra disse

holdeplassene. Ved å gå ca. 450 meter, til Hønengata, bedrer bussti lbudet seg med avganger ca.
2 ganger i timen mot Hønefoss sentrum. Turen tar ca. ti minutter fra utbyggingsområdet .
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5.10 Barns interesser

Deler av planområdet er i dag opparbeidet og i bruk som lekeområde av Hov barnehage. I sin

merknad til varsel om oppstart av planarbeid sier barnehagen at de også bruker friområdet
(utenfor den opparbeidede delen av tomten som de leier) hele året. Naboer av området har ved
varsel om oppstart av planarbeid sagt at området tidligere ble brukt av barn til lek, blant annet
som a kebakke.

Det er ikke utført barnetråkkregistreringer i området.

Kartet nedenfor viser lekeområder i og nær planområdet og hva de ulike områdene inneholder.

Lekeplasser i og nær planområdet
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Del av planområde som i dag leies av Hov barnehage og er op parbeidet til lekeområde ( dato

08.02.2016).

5.11 Sosial infrastruktur

Det er sosial infrastruktur i området i form av omsorgssenter og Hov barnehage, som er privat og

har 75 barn. Nærheten til omsorgssenter er en fordel for dette prosjektet (omsorgsboligene).
Skolekapasitet er ikke relevant for hensikten med det t e planarbeidet.

5.12 Universell tilgjengelighet

Utbyggingsområdet består av en skrånende del, med forutsetninger for universell tilgjengelighet
både inne på området og fra Hov allé.
Utbyggingsområdet er ik ke bebygd i dag, med unntak av den delen som er opparbeidet til

lekeområde .
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5.13 Teknisk infrastruktur

Det som er kjent av infrastruktur i den ubebygde delen av området er en avløpsledning som går

ov er området til Hov pumpestasjon. I samme grøftetra se som avløpsledningen ligger også en
signalkabel. Utover dette er ikke omfanget av installasjoner i grunnen kjent.

Avløps - og vannledninger følger veiene i området, og i grøften mellom vegeter t skråning og
dyrket mark.

Teknisk infrastruktur hentet fra Ringerike kommune sin kartløsning.
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Figuren nedenfor viser punktvise el - og VA - installasjoner. Hovedsakelig er
dette belysningspunkt er og kummer som følger veiene i planområdet.

Teknisk infrastruktur, punktinstallasjoner. Data mottatt fra Ringerike k ommune.

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme i Ringerike kommune.
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5.14 Grunnforhold

Om lag en tredjedel av planområdet er angitt med særlig høy aktsomhet for radon. Øvrige

områder er vist som «usikker», noe som angir at det ikke er gjennomført målinger, eller
målingene ikke gir tilstrekkelig grad av sikkerhet for å fastslå grad av aktsomhet (www.ngu.no).

Radonaktsomhet i planområdet

På karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser (skrednett.no) er det ikk e merket av
skredhendelser (steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred eller snøskred) eller fare for

kvikkleire for planområdet (atlas.nve.no). Kvikkleirefaren forholder seg imidlertid kun til
registreringer for arealer større enn 10 daa. Dette må ses i sammenheng når områdestabiliteten
vurderes.

Ca. 25 0 meter nordvest for planområdet, Henshellinga, er det rapportert om et jordskred
04/02.2016. Kilde for innmeldingen er ikke oppgitt (atlas.nve.no).

Løsmasser i planområdet består av elveavsetninger (vis t med gul t i figuren nedenfor) og
fyllmasse r (vist med grått i figuren nedenfor).
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Løsmasser i planområdet.
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5.15 Støyforhold

www.miljostatus.no viser støysonekart med gjennomsnittlig døgnlig v eistøy (riks - og fylkesveier).

De ubebygde delene av planområdet er delvis støyutsatt fra E16 og ligger i gul støysone, 55 – 60
dB. Banestøy fra jernbanen sør for planområdet er ikke kartlagt.

Støysonekart fra www.miljostatus.no

5.16 Luftforurensning og f orurensing i grunn

Utslipp av CO2 fra vegtransport er for Hønefossområdet oppgitt å være 4 - 12 tonn per 5X5 km2.
Dette er den midterste av totalt 9 kategorier.
Utslipp av N Ox fra vegtransport er for Hønefossområdet oppgitt å være 8,5 - 21 tonn per 5X5

km2. Dette er den fjerde kategorien av totalt 9 kategorier, der kategori 1 er best (lavest utslipp)
(www.miljostatus.no).

Det er ikke registrert forurensning i grunn i eller nær planområdet (www.miljostatus.no).

5.17 Næring

Temaet vurderes som ikke relevant fo r planarbeidet.
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6. PLAN FORSLAGE T

6.1 Planens hensikt, avgrensning og reguleringsformål

Hensikten med planen er å planlegge omsorgsboliger , og få ryddet opp i eldre reguleringsplaner
med en samlet plan for hele området .

Avgrensning :
Planområdets utst rekning er for det meste basert på gjeldende eiendomsgrenser og
planavgrensning til eksisterende reguleringsplaner som vil erstattes av planforslaget. Den
offentlige veien Hov allé inngår i planområdet.
Planområdets samlede størrelse er 68 , 2 daa.

Plana vgrensning for området

REGULERIN GSFORMÅL

(PBL §12 - 5)

BETEGN ELSE

(jf. Kart)

STØRRELSE
(daa)

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg

Barnehage BBH 4,2 3

Bolig/forretning/kontor BKB 7,76

Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse ( 4 ) BFS 26,55

Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse BKS 3,9 0

Offen tlig eller privat tjenesteyting BOP 3,76

Bolig/tjenesteyting (2) BT 5,5 6
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Vann - og avløpsanlegg BVA 0,53

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur

Annen veggrunn - grøntareal (2) SVG 0,5

Fortau (3) SF 1,4 4

Gang - /sykkelveg SGS 0,1 3

Kjøreveg ( 3 ) SKV 5,4 2

Parkeringsplasser SPP 0,7 3

Nr. 3 Grønnstruktur

Turveg GT 0,14

Friområde GF 6,96

Vegetasjonsskjerm GV 0,56

T otalt alle kateg orier 68 ,2

6.2 Bebyggelsens plassering og utforming

Områdene som er aktuelle som omsorgsboliger, er delt inn i to felter, BT1 og o_BOP, som
beskrives nedenfor.

BT1

Dette er det vestre feltet for omsorgsboligbebyggelse. Planbestemmelsene åpner for at

bebyggelsen kan utformes som lavblokker eller kjedet bebyggelse .

N aturlig ter reng varierer mellom kote 80 og 84 for den høyestliggende delen av tomta, hvor det
er mest aktuelt å bygge.



HOV OM SORGSOM RÅDE 35 ( 58 )

Rambol l

BT1 får adkomst fra Harald Hårfagres vei, med fem meters byggegrense fra denne.

Utnyttelsesgraden (% BYA) er foreslått til 30 %, noe som er tilsv arende reguleringsplaner for
lavblokkbebyggelse nære planområdet. Maks mønehøyde er satt til kote +93 , noe som muliggjør

lavblokkbebyggelse. Det tillates sokkel/kjelleretasje.

Feltet BT2 er allerede bygget ut, og fanges opp av samme bestemmelser som BT1.

o_BOP

Dette er det østre feltet for
omsorgsboligbebyggelse.
Planbestemmelsene åpner for at
bebyggelsen skal framstå som
boligbebyggelse .
Utnyttelsesgraden (% BYA) er

foreslått til 60 % , som gir rom
for det planlagte bygget og
tilhørende parkeringsplass er på
egen tomt . Maks mønehøyde er
satt til kote +100 . Felt o_BOP
ligger noe høyere i terrenget

enn BT 1. Naturlig terreng
varierer m ellom kote 85 og 91
for den høy e s tliggende delen av
tomta hvor det er mest aktuelt
å bygge. Det tillates
sokkel/kjelleretasj e.

O_BOP2 får adkomst fra Hov
allé, med 12 meters
byggegrense fra denne s

senterlinje . Dette er i tråd med u nderliggende reguleringsplan, 218 - 01 Et område ved Hov gård.

Øvrige arealformål

BBH – Barnehage
Felt BBH skal benyttes som
barnehage og uteomr åde for
barnehage med tilhørende
bygg for lager og utstyr.
Utnyttelsesgrad er BYA

30%.
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O_SPP –

Parkeringsplasser
Dette er arealet er offentlig,
og kan nyttes som ekstra
parkeringsareal for BT 1 - 2 og
o_BOP (i tillegg til
parkeringsplasser som

opparbeide s innenfor disse
to feltene) , samt BHH .
O_SPP er et viktig område i
den samlede
parkeringsløsningen,
spesielt for barnehagen som

mister parkeringsareal til
utbyggingsprosjektet.
Antall parkeringsplasser og
plassering av disse som vist
i plankartet er kun
veiledende.

o_BVA – Øvrige
kommunaltekniske
anlegg
I gjeldende kommuneplan,
vedtatt 30.08.2007, er dette
arealet regulert til

kommunalteknisk anlegg,
og dette arealformålet
videreføres i planforslaget.

o_GF1 - Fri område

Innenfor o_GF1 tillattes de t
ikke oppføring av bygninger
eller annen bruk som kan
hindre områdets formål som
friområde. Det
skal det sikres akebakke

som er minimum ti meter
bred mellom o_BOP og
o_BVA
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o_SKV1 og o_SKV2 –
Kjøreveg
For Hov allé ( o_SKV1 ) og

Harald Hårfagres vei
( o_SK V2 ) samt fortau
o_SF1 – oSF3 skal
utforming av veier og fortau
følge kommunalteknisk
norm.

BFS1 – BFS4 og BKS

Frittliggende og
konsentrert småhus -
bebyggelse
T illatt utnyttelsesgrad er
BYA 30 %.

For BFS1 - 4 er det tillatt med
én boenhet per tomt,
eve ntuelt med tillegg av en
bi - leilighet med maksimal
BRA 65 m2.

BKB
Bolig/forretning/kontor
Reguleringsformålet
viderefører dagens bruk av
området, med en blanding

av boliger, forretning og
kontor. Tillatt
utnyttelsesgrad er BYA 40
%.
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GV

Vegetasjonssk jerm
Felt GV er en buffersone på
10 meter mellom BT1 og
LN F - områder i nord.

O_GT
Turveg

O_GT er en offentlig
turveg / g angveg mellom
feltene SPP og BBH. O _ GT
vil være en grusveg som har
en regulert bredde på 3
meter. G runnen til at det e r

regulert o_GT er at
barnehagen skal kunne
tilgang til o_SPP.

6.3 Boligmiljø, bokvalitet

Den nye bebyggelsen skal ligge i et eta blert boligområde. Bygningsmassen består hovedsakelig

av eneboligbebyggelse, men det er også lavblokkbebyggelse nær planområdet. Ny bebyggelse
skal tilpasses bygningsmiljøets karakter, men bør gis et moderne uttrykk slik at det framgår hva
som er nytt. Med tilpasning menes at plassering, størrelse, materialbruk, detaljering og farger
skal harmonere med eksisterende struktur og bebyggelse i området.

6.4 Parkering

B estemmelsene angir at d et skal avsettes en (1) parkeringsplass for bil pr. boenhe ten . For o_BOP
sk al 15 plasser merkes opp umiddelbart , resten kan være behovsprøvd. For BT - 1 skal alle
plassene oppmerkes umiddelbart. Minimum 30 % av parkeringsplassene skal utformes for
funksjonshemmede, og disse skal ha god tilgjengelighet til hovedinngang(er). For
barn ehagetomta er det angitt konkrete parkeringstall, som er 9 for bil og 12 for sykkel.

o_SPP kan nyttes som ekstra parkeringsareal for tomtene avsatt til bolig/tjenesteyting ,
tjenesteyt ing og til barnehagen som mister parkeringsareal til utbyggingsprosjektet.

Det skal opparbeides minimum én (1) sykkelparkerin gsplass pr. boenhet. Minst to (2) av disse
skal utformes for transport - sykkel/HC - sykkel. Sykkelparkeringsplasser skal anlegges under tak.

6.5 Infrastruktur og trafikk

I plankartet er avkjørsler vist i form av avkjørselspiler. BT 1 skal ha adkomst fra Harald Hå rfagres
vei og o_BOP skal ha adkomst fra Hov allé. Bestemmelsene angir at plassering av avkjørslene
(vist på plankartet med piler) er veiledende, men fra hvilken veg tomten skal ha adkomst er
bindende. Ved justering av plasseringen må det dokumenteres at a vkjøringen ikke kommer i
konflikt med frisikt, kryss, kurvatur o.l.
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6.6 Miljøfokus

Planforslaget forholder seg til enhver tid gjeldende byggetekniske forskrifter.

Innenfor planområdet skal støyforholdene tilfredsstille kravene som er gitt i støyretningslinjen T -

1442/2016. For arealer med tjenesteyting er det tilstrekkelig med soverom eller oppholdsrom ,
eventuelt egnete fellesarealer på stille side eller støyreduserende tiltak i fasade mot
Hvalsmoveien dersom grenseverdiene for støy overskrides.

6.7 Universell utfo rming

Bestemmelsene angir at universell utforming skal sikres i nnenfor o_BOP , BT1 - 2 og BBH , slik at
alle grupper får god tilgjengelighet til så vel inne - som utearealer. Tiltak som gir god

tilgjengelighet skal integreres i utformingen av inne - og uteområd er på en slik måte at de
naturlig benyttes av alle. D et skal plantes vekster med lite pollenutslipp .

6.8 Uteoppholdsareal

For BT 1 og o_BOP sier planbestemmelsene at det skal være minimum 50 m 2 uteoppholdsareal
pr. boenhet innenfor BT 1 - 2 og o_BOP. Uteområdene s kal opparbeides som ett eller flere
fellesarealer og ligge sentralt innenfor BT 1 - 2 og o_BOP.

Takterrasser og overbygde terrasser tillates medregnet som uteoppholdsareal.

Det er gitt i bestemmelsene at uteområder ved BT 1 - 2 og o_BOP skal søkes gjort tilgje ngelige og
åpne, slik at det blir naturlig for alle å skulle ferdes her, ikke kun beboere, ansatte og besøkende.
Graden av åpenhet må vurderes mot beboerne sine behov, slik at beboernes trygghet blir
ivaretatt.

Om lag halvparten av arealet som i dag leie s av Hov barnehage er foreslått som en del av
uteoppholdsarealet til Hov barnehage , og regulert med samme formål. Arealet har en størrelse
på 606 m 2.

6.9 Teknisk infrastruktur

For felt o_BOP er det fjernvarme - trasé i umiddelbar nærhet og tilknytning planlegges . Felt BT 1

har ikke fjernvarme i umiddelbar nærhet og vil mest sannsynlig ikke bli tilkoblet fjernvarme.
Brannvannskrav følger kommunens bestemmelser/ krav og det forutsettes at det etableres
tilstrekkelig kapasitet for brannvann.

6.10 Rekkefølgebestemmelser

Fø r brukstillatelse gis skal følgende være opparbeidet:
Renovasjon

For BT 1 og o_BOP: Uteo ppholds - og parkeringsareal, inklusive eventuelle erstatningsarealer i
GF1 for barnehagen.
For o_BOP: Parkeringsplassen, sti, fortau langs Hov allé med tilhørende fasili teter.
Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert.

Det er et vilkår for tiltak at man må tilrettelegge for lek i grøntområdet GF1 dersom man fjerner

lekeareal på barnehagetomta.



40 ( 58 ) HOV OM SORGSOM RÅDE

Rambø ll

7. VIRKNIN GE R

7.1 Eksisterende planer

Pl anen foreslår å omregulere arealer avsatt til friområde og LN F - område til arealformålet offent lig

eller privat tjenesteyting, og samsvarer derfor ikke med kommuneplanens arealdel. På
reguleringsplannivå vil planen innebære at eldre, lite hensiktsmessige pl aner kan oppheves og at
områder innenfor planområdet som ikke inngår i planlagt tiltak reguleres i sa msvar med dag e n s
bruk.

7.2 Landskap

Utbygging av området vil føre til et mindre terrenginngrep, som i hovedsak vil bestå av å flate ut
terrenget rundt omsorg sboligene for å legge til rette for kjøring og universell tilgjengelighet i
uteoppholdsarealene. Terrenginngrepene sammen med byggene og de opparbeidede arealene, vil
være med på å skape et mer menneskeskapt og konst r uert preg på landskapet. Ny bebyggelse i
BT1 og o_BOP vil bli en kontrast til området med eneboliger som ligger like ved. o_BOP ligger på
toppen av en nordvendt skråning. Dette vil sikre gode utsiktsforhold fra nordsiden av byggene og

ut mot ås - og jordbrukslandskap.

Ny bebyggelse har modera te virkninger på landskapet sett fra avstand. På et mer lokalt nivå vil
byggene og endringene i landskapet være synlige fra boligområdene like ved. Byggene vil også
være synlige fra E18 i og med at de ligger noen meter høyere enn vegen, på toppen av en
skr åning med et åpent jorde nedenfor. Kontrasten mellom jordbrukslandskapet og det bebygde

arealet kommer til å bli tydeligere enn det var, ved at omsorgsboligene bygges i kantsonen
mellom de to ulike landskapene, som før bestod av mye skog. Materialbruk samm en med
vegetasjon rundt byggene og i de hagemessige arealene vil ha innvirkning på hvordan byggene
forholder seg til det rundt. Vegetasjon rundt byggene vil dempe byggene og gjøre at de glir inn i
det omkringliggende landskapet. Valg av stedegne arter kan vær med på å bevare
stedsidentiteten i det endrede og bebygde landskapet.

Mulig b yggehøyde, felt o_BOP

7.3 Stedets karakter, byform og estetikk

Planbestemmelsene angir at bebyggelsen på felt o_BOP skal ha en maksimal gesimshøyde på
kote 100 . B ygningshøyd e n tilsvarende bygningsmassen til Hov servicesenter, og er derfor ikke en

fremmed bygningstype i området. For de aller næreste omgivelsene, eneboliger på 1 - 2 etasjer,
er høyder og typologi i en annen skala enn sine omgivelser. For å imøtekomme dette, gir
p lanbestemmelsene føringer om at ny bebyggelse skal tilpasses bygningsmiljøets karakter, men
bør gis et moderne uttrykk slik at det framgår hva som er nytt. Med tilpasning menes at
plassering, størrelse, materialbruk, detaljering og farger skal harmonere me d eksisterende
struktur og bebyggelse i området.



H OV OM SORGSOM RÅDE 41 ( 58 )

Rambol l

På grunn av planforslaget vil nærområdet i ytterligere grad fremstå som et område der sosial
infrastruktur i form av omsorgsboliger er samlet. Planbestemmelsene sier at boenhetene skal
utformes slik at de fremstår som boligbebyggelse for å motvirke at området får et

institusjonspreg.

Mulig bygningstypologi, felt o_BOP

Mulig opplevelse av ny bygning på felt o_BOP
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Mulig bygningstypologi, felt BT 1

Mulig opplevelse av ny bygning på felt BT 1, s ett fra Harald Hårfagres vei.
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7.4 Sol - og skyggevirkning

Sol - og skyggevurderinger er basert på mulig bygningstypologi, og tar utgangspunkt i
situasjonen ved vå rjevndøgn, 21. mars og sommersolverv, 21.juni. Ved høstjevndøgn (21.
september) står sola likt so m ved vårjevndøgn (med en times tidsforskyvning pga. sommertid).

Situasjonen ved foreslått bebyggelse gir få konsekvenser for omgivelsene på formiddag og
ettermiddag , på grunn av avstanden mellom bebyggelsen. Øvrige sol - skyggeanalyser, bla. for
vintersolve rv 21. desember, er lagt ved som vedlegg. Sol - skyggevirkning på uteoppholdsareal til
ny bebyggelse skal dokumente res i byggesøknad for tiltaket.

For tiltaket i øst er sol - /skyggestudiet basert på bygningshøyde inntil kote 9 8 .

For tiltaket i vest er sol - /s kyggestudiet basert på bygningshøyde inntil kote 91.

Skyggevirkning av ny bygning på felt o_BOP , ved vårjevndøgn .
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Skyggevirkning av ny bygning på felt o_BOP , ved sommersolverv

Skyggevirkning av ny bygning på felt BT 1
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7.5 Kulturminner og kulturmilj ø, eventuell verneverdi

Det er ett automatisk fredet kulturminne innenfor planområdet. Dette er regulert med
hensynssonen «båndlegging etter lov om kulturminner» i plankartet, med en tilhørende
planbestemmelse som sier at det ikke må forekomme noen form fo r inngrep i grunnen eller

andre tiltak innenfor denne sonen uten tillatelse fra kulturminnevernmyndighetene.

7.6 Naturmangfoldloven

Sjekkliste for naturmangfoldloven §§8 - 12 er utfylt av arealplanlegger. Tilgjengelige databaser er
benyttet. Se vedlegg. Område t er ikke befart av naturforvalter.

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Aktuelle databaser er undersøkt, uten funn av spesielle naturverdier. Området er ikke kartlagt for
naturmangfold i forbindelse med reguleringsplanen. Utbyggingsområdene befinner seg i
randsonen a v eksisterende bebyggelse, og er av begrenset størrelse. Som følge av dette
planforslaget, gjør at eksisterende kunnskap vurderes til å være tilstrekkelig.

§ 9 Føre - var - prinsippet
Fordi kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok, er det ikke grunn til å t illegge føre - var -
prinsippet stor vekt.

§ 10 Samlet belastning
Begrensede skogsområder vil gå tapt som følge av planforslaget. Tiltaket er ikke venta å forverre

den samlede belastningen for naturmangfoldet i stor grad

§ 11 Kostnader ved miljøforringelse
D et forutsettes at eventuell skade på miljøet rettes og dekkes av tiltakshaver

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Det forutsettes at det ikke benyttes teknikker eller driftsmetoder som er til skade for
naturmangfoldet.

7.7 Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk

Områder som tidligere har vært i bruk til rekreasjon/lek, foreslås regulert til offentlig/privat
tjenesteyting. Skråningen nord i planområdet er regulert til fri område, en bruk området også har
i dag. I kommuneplanen er arealet på grønnstr uktur (friområde) satt til 7333 m 2. I tillegg er det

avsatt 9,7 daa til LN F (landbruk - , natur - og friluftsområde). I reguleringsplan en er regulert
friområde (tidligere LN F områder) på 766 0 m 2. Noe som er 32 7 m 2 mer enn det som er i
kommuneplanen. Det er ik ke LN F - arealer i reguleringsplanen.

7.8 Folkehelse

Planforslaget legger opp til omsorgsboliger i et område der det allerede ligger bebyggelse

tilsvarende dette. I forbindelse med varsel om planoppstart kom det merknader som fryktet en
«re - institusjonaliserin g» ved at slike funksjoner lokaliseres samlet, og at dets beboere ikke får
delta i samfunnet på lik linje med øvrige, men samles i egne «enklaver». I et
folkehelseperspektiv kan dette være negativt med tanke på å fremme helse og trivsel for alle
deler av b efolkningen.
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Planforslaget ønsker å motvirke et «institusjonspreg» ved at ny bebyggelse skal utformes slik at
de fremstår som boligbebyggelse/leiligheter, og ikke i form av et kompakt institusjonsbygg.

7.9 Kriminalitetsforebygging

Temaet vurderes som ikke relevant.

7.10 Uteområder

Reguleringsbestemmelsene angir at uteområdene kan utformes slik at de er tilgjengelige for

allmennheten. Dette må vurderes opp mot behovene til beboerne, slik at deres trygghet blir
ivaretatt.

7.11 Trafikkforhold og parkering

Utbygging av omsorgsboligene er beregnet til å gi en trafikkøkning på 85 kjøretøy døgnet ved
realisering, fordelt på ansatte og besøkende. Økningen er beregnet å være på c a. 100 kjøretøy i

2036. Hov allé vil da ha en ÅDT på 1695 i vestligste del av veien.

Beregnet årsdøgntrafikk i 2036 med utbygging av omsorgsboliger, etter NTP - prognoser for korte reiser, i

Buskerud.

Ny bebyggelse får adkomst fra henholdsvis Harald Hårfagres vei (Hov vest) og Hov allé (Hov lst).
Det blir derfor ingen nye utkjøringer mot E16 som fø lge av planen. Se rapporten Trafikkanalyse
Hov omsorgsboliger for detaljer knyttet til trafikkforhold.

Hov barnehage får sine parkeringsarealer redusert som følge av planen, både ved at areal som
nyttes til parkering i dag omreguleres, men også ved at de t planforslaget foreslår et lavere antall
parkeringsplasser knyttet til barnehagen enn det nåværende antall parkeringsplasser som ligger
innenfor regulert barnehageareal. Det foreslåtte antallet er i tråd med parkeringsnormen til
Hønefoss kommune, og parke ringsarealet o_SPP kan nyttes for henting og levering. I tillegg

legger planforslaget til rette for sykkelparkering. En reduksjon av parkeringsplassene ved
barnehagen vil være negativt for de som bruker bil til levering og henting, siden parkering ved
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o_S PP innebærer en gangavstand på 250 meter. Dette kan være vanskelig med små barn langs
en vei med biltrafikk.

Parkering for områdene til tjenesteyting vurderes som tilstrekkelig, særlig med tanke på at

parkeringsplassen o_SPP kan benyttes til avlasting. Det vurderes som positivt at planen legger til
rette for sykkelparkering i tilknytning til ny bebyggelse.

7.12 Barns interesser

Hov barnehage vil miste om lag 600 m2 av til sammen 1.200 m2 uteområder som de har leid av
kommunen, og som er opparbeidet til leke område. De øvrige 600 m2 av tidligere leide
uteområder, blir med dette regulert til offentlig eller privat tjenesteyting, og skal benyttes som

uteområde for Hov barnehage i henhold til planbestemmelsene. Dette gir barnehagen
uteområder med en størrelse som tilfredsstiller normtallet. Løsningen gir selvsagt mindre arealer
enn dagens situasjon.

I reguleringsplanen er det angitt at dersom man fjerner lekeareal på barnehagetomta, skal man
tilrettelegge for lek i eksisterende grøntarealer nord for barnehagen (G F1). Dette kan være lek

som ikke innebærer særlig grad av installasjoner, men som kan ha en mer naturlig
tilrettelegging, og som kan være til glede for flere enn barnehagebarna. Hensikten er å oppnå lek
som balanselek, klatring, aking mv. De t er derfor i planen tatt hensyn til å beholde akebakken
innenfor GF1 nordøst for o_SPP .

S e for øvrig ka pittel 5.10 Barns interesser og kapittel 5.7 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk,

uteområder .

7.13 Sosial infrastruktur

Planforslaget legger opp til å bygge omsorgsboliger. Annen sosial infrastruktur, i form av skole -
og barnehagekapasitet anses som ikke relev ant.

7.14 Universell tilgjengelighet

Nye bebyggelse i form av omsorgsboliger og tilhørende uteoppholdsarealer skal være universelt
utformet, jamfør planbestemmelsene.

7.15 Energibehov – energiforbruk

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme i Ringerike kommune og det vil

være aktuelt med påkobling til fjernvarmenett for bebyggelsen i de østre delene av planområdet.
Det er aktuelt å tilrettelegge bygning i vest, slik at den kan kobles på fjernvarmenettet dersom
det blir relevant.

7.16 Naturressurse r

Planområdet er ikke opparbeidet til jordbruk, er delvis bratt med en helning på mer enn 20

grader, og ligger mellom eksisterende bebyggelse. Området er angitt å ha svært høy jordkvalitet
(www.skogoglandskap.no). På grunn av beliggenheten mellom bebygd ar eal og skrånende
terreng ned mot eksisterende jordbruksarealer, anses ikke dette å være et område for potensielle
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jordbruksarealer, og planområdet har heller ingen bruk i dag som tilsier at planforslaget vil gi
negative virkninger for naturressurser.

7.17 Tek nisk infrastruktur

Det er mulighet for å koble seg på kommunale vann - , spillvann - og overvannledninger.

7.18 Avfallshåndtering

Formålet er å etablere en kostnadseffektiv avfallsløsning på nye kommunale formålsbygg,

tilrettelagt for kildesortering og med en så lav andel restavfall som mulig. Prinsipp for
avfallshåndtering er vedlagt.

Kildesorteringen skal følge krav i Forurensningsloven og kommunenes renovasjonsforskrift. For
kommunale formålsbygninger betyr dette at det normalt er nødvendig med sorteringsfrak sjoner
for papp/papir/matavfall/plast/restavfall/glass/metall på det enkelte bygg. Utvendige

samlestasjoner for avfall (avfallsdunker / avfallscontainere) må være plassert med omtanke for
trygg og trafikksikker tilkomst for biler fra renovasjonsselskap. An tall avfallsdunker for de ulike
fraksjoner vurderes i forhold til forventet avfallsmengde.

Illustrasjonen viser følgende muligheter:
Øst: M ulig område for plassering av avfallsstasjoner, helt - eller delvis nedgravd løsning.

Vest: Mulig område for plasser ing av avfallsstasjoner eller søppeldunker/ skur.

Mulig plassering av avfallstasjoner (blå firkanter)
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7.19 Økonomiske konsekvenser for kommunen

Ringerike kommune er byggherre.

7.20 Konsekvenser for næringsinteresser

Temaet er ikke relevant for planforslaget.

7.21 Interessemotsetninger

Se kapittel om i nnkomne innspill.
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8. RISIKO OG SÅRBARH E T

Det er utført en egen ROS - analyse som e r vedlegg til dette dokumentet.

8.1 Metode

ROS - analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps
ve ileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre veiledere og maler og
i tråd med kommunale angivelser av ROS - analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er
tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den til fredsstiller krav om risiko -
og sårbarhetsanalyse gitt i Plan - og bygningslovens § 4 - 3.

8.2 Evaluering av risiko

Følgende hendelser og situasjoner vurderes som aktuelle farer og uønskede hendelser
2 Utglidning
5 Radon i grunnen
12 Kulturminner
37+39 Transport nett til skole/barnehage og forretning

47 Luftforurensning
48 Trafikkstøy

Risikomatrise – en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risikobilde i planområdet

Med utgangspunkt i risikovurderingen i denne analysen anbefales det at følgende tiltak
vurderes innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for prosjektet:
Nr. Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak
2 Utglidning For bygg på tomt øst anbefales det inntil videre ikke å

prosjektere bygg nærmere enn 8 m fra eksisterende
skrentkant. Dette for å sikre tilstrekkelig motvekt for
global stabilitet. Bygg for utsettes prosjektert med
kjeller.

5 Radon i grunnen Ivaretas gjennom teknisk forskrift, TEK 10
12 Kulturminner Kulturminnene berøres ikke av utbyggingsprosjektet for

omsorgsboligene. De sikres gjennom hensynssone og

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1.

Ubetydelig

2. Mindre

alvorlig/en
viss fare

3. Betydelig/

kritisk

4.

Alvorlig/
farlig

5. Svært

alvorlig/
katastrofalt

5. Svært sannsynlig/
konti nuerlig

5 10 15 20 25

4. Meget

sannsynlig/Periodevis,
lengre varighet

4 8 12 16 20

3. Sannsynlig/
flere enkelttilfeller

3 6
5, 48

9
37, 39

12 15

2. Mindre
sannsynlig/kjenner
tilfeller

2 4
47

6 8 10

1. Lite sannsynlig/
ingen tilfeller

1 2 3
2, 12

4 5
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bestemmelser i reguleringsplanen.
37 +39 Transportnett til skole/

barnehage og
forretning

Det reguleres fortau langs Hov allé mellom Hov
barnehage og Hønengata.

47 Luftforurensning Ingen spesielle tiltak gjøres.
48 Trafikkstøy Det tas med bestemmelser for å sikre boliger mot støy.

Risikore duserende tiltak som bør vurderes innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for tiltaket

8.3 Konklusjon

Denne risiko - og sårbarhetsanalysen har identifisert syv aktuelle hendelser som har betydning for
vurdering av risiko - og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen:

2 Utglidning

5 Radon i grunnen
12 Kulturminner
37+39 Transportnett til skole/barnehage og forretning
47 Luftforurensning
48 Trafikkstøy

Det er ingen risikoer som er overhengende store.

Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede
hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller
reduseres på en tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. Gjennomføringen av
planforslaget innebær er at risikoen for uønskede hendelser er uendret eller reduseres i den

permanente situasjonen.
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9. IN N KOM N E IN N SPILL

Den 04.05.2017 varslet kommunen om offentlig ettersyn av plan forslaget .
Følgende merknader har kommet inn under høringen :

1. Statens vegvesen ( 01.06.2017)
2. Fylkesmannen i Buskerud (21.06.2017)
3. Buskerud Fylkeskommune (21.06.2017)
4. Hadeland og Ringerike Avfallsselskap ( 12.06.2017 )
5. Teknisk forvaltning VAR (20.06.2017)
6. Hov barnehage ( 12.06.2017 )

7. Hilde og Tore Bakken ved HELP Forsikring AS (20.06.2017)
8. Hovbo Borettslag (20.06.2017)
9. Geir Halvorsen (21.06.2017)
10. Jon Terje Gilhuus (20.06.2017)

1. Oppsummering av merknadene

Hovedessensen i det som har kommet inn omhandler følgende:
Fortausbredde
Krav om støyverdier
Buffersone mot dyrka mark i nord. Buffersone mellom hus og omsorgsboliger

Kvittere ut Naturmangfoldlovens §§ 8 - 12
Hensynet til estetikk og landskapsforhold. Ruvende nybygg mot barnehagen og nabobygg.
Overvannshåndtering. Eventuell utskiftning av ledning i Hov allé.
Dokumentasjon av brannvann
Lednin ger på tomta og sikringssone.
Tilstrekkelig lekeareal for barnehagen

Utilstrekkelig parkeringsdekning
Samle eller spre omsorgsboliger
Grunnerverv. Omdisponering til grøntareal

F ølgende justeringer er gjort i det endelige planforslaget , sammenlignet med hø ringsforslaget :
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Reguleringskart :

Arealet GF2 utgår.
Buffersone med 10 m bredde mellom BT1 og LN F - område i nord.
Sti med 3 m regulert bredde fra SPP til barnehage.

Reguleringsbestemmelser :
Innenfor planområdet skal støyforholdene tilfredsstille krave ne som er gitt i
støyretningslinjen T - 1442/2016. For arealer med tjenesteyting, herunder BT1, BT2, o_BOP,
er det tilstrekkelig med soverom på stille side eller støyreduserende tiltak i fasade mot
Hvalsmoveien dersom grenseverdiene for støy i tabell 3 overs krides. Kravene til felles
uteareal kan også oppfylles på stille side. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må

være gjennomført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene.
Reguleringsbestemmelse om at det ikke ti llates byggverk innenfor en sone på 4 meter til hver
side for VA - ledning over tomta BOP.
Dokumentasjon på brannvannsdekning
Dersom man fjerner lekeareal på barnehagetomta, skal man tilrettelegge for lek i GF1. Dette
kan være lek som ikke innebærer særlig g rad av installasjoner, men som kan ha en mer

naturlig tilrettelegging, og som kan være til glede for flere enn barnehagebarna. Hensikten er
å oppnå lek som balanselek, klatring, aking mv.
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10. M U LIGH E TSSTU DIE FOR U TVIKLIN G AV P LAN OM R ÅD E T

I forbindelse med pla narbeidet har Asplan Viak utført et mulighetsstudie for utvikling av
omsorgsboliger i planområdet. Planforslaget åpner for noe variasjoner med hensyn til blant annet

boligtype og plassering av bygg. Dette sikrer en viss fleksibilitet i planen og reduserer risikoen
for omregulering. Mulighetsstudiet viser derfor hvordan tiltaket kan se ut etter utbygging.

Vestre tomt ( BT 1)
I mulighetsstudiet planlegges bebyggelsen i BT 1 som 7 toromsleiligheter, i tillegg til fellesarealer
og betjeningsarealer, boder osv . Bebyggelse i BT 1 er vist som en lavblokk (to til tre etasjer) som

er under - delt i mindre volumer, for å være bedre tilpasset omgivelsene og i mindre grad fremstå
som en institusjon. Planlagt ny bebyggelse er ikke vist i plankartet, men i mulighetsstudiet e r
bebyggelsen plassert i overgangen mellom tilnærmet flatt parti og skråning mot nord.

Mu lig konsept for utforming av ny bebyggelse på den vestre tomten, BT 1 , sett fra sørvest .

Mulig opplevelse av ny bygning på felt BT 1, sett fra nordøst.
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Mulig d isponering av tomta, med parkering . Nord er opp . (Asplan Viak 2016).

Mulighetsstudiet viser parkering for BT 1 i den sør - vestre delen av tomten i direkte tilknytning til
ny avkjørsel fra Harald Hårfagres vei.

Østre tomt (BOP)
o_BOP er i mulighetsstudie n planlagt med o msorgsboliger for eldre, utformet med 21 enheter.

Disse skal være for eldre mennesker med psykisk / fysisk utviklingshemming av ulik grad .
Beboerne er bosatt i grupper, antagelig vis syv pr. gruppe. Størrelse på enheter (leiligheter) vil
ant agelig være et sted mellom 35 - 45 m2, og mest sannsynlig med felles inngangsparti. Brutto
areal i foreløpig konsept fra mulighetsstudie er ca. 2300 m2, hovedsakelig fordelt på 1.etg og 1.u
etg, med en ekstra etasje for deler av byggene. Konsept fra mulighe tsstudie tilsier inndeling i to
bygg med en gangforbindelse mellom byggene, enten i form av glassgang eller korridor under

bakken. Det planlegges med felles kjøkken og oppholdsrom, personalrom, kontorer, boder og
felles utearealer.

Det er tenkt fellesarea l for alle boligene i én av bygningene. Forbindelseskorridoren gjør at
bebyggelsen kan ha lavere etasjehøyder, og fremstår derfor med et hjemlig uttrykk heller enn en
institusjon, samtidig som den tilpasser seg eksisterende bebyggelse. De to bygningene og

forbindelseskorridoren utgjør også «veggene» i en felleshage og et felles adkomsttun.
N y bebyggelse tenkes plassert i den østre delen av feltet, i den minst skrånende sonen. Dette
sikrer flate, solfylte utearealer, i le for støykilder.
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3D - modellen, fu gleperspektiv, sett fra nordvest (Asplan Viak 2017)

3D - modellen, fugleperspektiv, sett fra nord - øst (Asplan Viak 2017)
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For o_BOP er parkering foreløpig e skissert som en del av adkomsttunet, i «rommet» som dannes
mellom bygningskropper og forbindelse skorridor. Dette gir kort vei til ny bebyggelse fra
parkeringsplassen.

Adkomsttun dannes mellom bygningskroppene og forbindelseskorridoren, med felleshage på motsatt

side. (Asplan Viak 2016).

I mulighetsstudiet er prosjektet er tilpasset gjeldende forskrifter der det er rullestoltilgjengelighet
fra adkomst og fra parkering, samt til utvendige uteoppholdsarealer. Alle løsninger er iht. krav
der det er prosjektert heis mellom etasjer, og rullestoltilgjengelighet er ivaretatt for alle aktuelle
soner. Ø vrige hensyn og ulike utformingsløsninger vil bli ivaretatt i de kommende
prosjekteringsfasene.
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11. VEDLEGG

11.1 ROS - analyse (Rambøll, 2016)

11.2 N aturmangfoldloven (s jekkliste )

11.3 U tredning : S ol/skygge (Asplan Viak, 2016)

11.4 Utredning: Trafikk (Rambøll, 2016)

11.5 Utredning: G eoteknikk (Arkimedium)

11.6 Prinsipp for avfallhåndtering (Ringerike kommune, teknisk forvaltning)

11.7 Mulighetsstudie Hov Vest (Asplan Viak)

11.8 Støyanalyse (Rambøll, 2017)

11.9 Notat merknader til høring

11.10 Redegjørelse vedrørende valg av tomt (Ringerike kommune, 2017)

IKK E VEDLAGT

- Notat innspill til planoppstart
- Notat oppfølging av støy
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Revisjon 01 Ink luderer beregninger med lavere fartsgrense langs
Hvalsmovegen

Til

Fra Erik Lundgren n

Kontroll ert av Beate Myrstad

V URDE RIN GE R AV STØY PÅ H OV OM SORGSOM RÅDE

1. Innledning
Som følge av utarbeidelse av ny reguleringsplan på Hov Oms o rgsområde har
Rambøll gjennomført en støyutredning til prosjektet. Det har blitt beregnet
hvilken støysone tomten er i, hva fasadenivåene er på de planlagte
omsorgsboligene på Hov Vest og konsekvensene av en st øy skjerm langs
Hvalsmovegen.

Revisjon 01 o mhandler beregninger av støy sonekart m ed endret fartsgrense
langs Hvalsmovegen . Støyutredningen inkluderer også tomten på «Hov øst».

Figur 1 Hov Omsorgsområde
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2. Myndighetskrav

Eksterne støyforhold er regulert av Miljøverndepartementets ”Retningslinje for behandling av støy i
ar ealplanlegging” (T - 1442). Retningslinjen har sin veileder ”Veileder til støyretningslinjen” (M - 128) som

gir en utfyllende beskrivelse omkring flere aktuelle problemstillinger vedrørende utendørs støykilder.
Når det gjelder innendørs støynivå henvises det v idere til grenseverdier gitt i norsk standard N S 8175.

T - 1442 er koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til plan -
og bygningsloven. Denne anbefaler at det beregnes to støysoner for utendørs støynivå rundt viktige
støykilder, en rød og en gul sone:

Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruk s formål, og etablering av ny
støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir
tilfredsstillende støyforhold.

I retningslinjene gjelder grensene for utendørs støynivå for boliger, fritidsboliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Nedre grenseverdi for hver sone er gitt i Tabell 1 . For kontorer
og næringsvirksomhet er ikke grensene gjeldende.

Tabell 1 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltsverdier.

Støykilde

Støysone

Gul sone Rød sone

Utendørs støynivå Utendørs støynivå

i nattperioden kl.

23 - 07

Utendørs støynivå Utendørs støynivå

i nattperioden kl.

23 - 07

Vei 55 Lden 70 L5AF 65 Lden 85 L5AF

3. Metode

Støyberegningene er gjennomført med hjel p av støykartleggingsprogrammet SoundPlan v. 7.4 .
Beregningsmodellen bygger på digitale 3D - kartdata som forelå 03.10.17.

I henhold til grenseverdier i Klima - og Miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging (T -
1442) er det valgt beregnings høyde på 1 , 5 og 4,0 m i støysonekartet.

3.1 Beregningsgrunnlag

Utendørs lydutbredelse er beregnet i henhold til nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy 1. D enne

beregningsmetoden tar hensyn til følgende forhold:

ÅDT (årsdøgntrafikk)
Prosentvis fordeling av veitrafikk for dag, kveld og natt
Andel tungtrafikk

1 « Road Traffic Noise – Nordic Prediction Method», TemaNord 1996:525, Nordic Council of Ministers, Copenhagen 1996.
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Skiltet hastighet på veistrekningene

Alle beregninger gjelder for 3 m/s medvindsituasjon fra kilde til mottaker.

Tabell 2 Veitrafikkdata benyttet i beregningsgrunnlaget

Vei
ÅDT

2017
Andel tungtrafikk Hastighet

Hvalsmovegen 8600 11 % 50/70 km/t *

* Se Figur 2 for forskjellige fartsgrenser langs Hvalsmovegen

Veitrafikkt allene i tabell Tabell 2 er hentet fra N asjonal vegdatabank hos Statens vegvesen 2 03 . 10 .2017.
Trafikkmengden (ÅDT) har blitt fremskrevet til gjeldende år (2017) etter landsdekkende prognoser gitt
av Nasjonal Transportplan (N TP).

I løpet av 2 . kvartal 201 9 skal reguleringsplan som omfatter ny ko rridor av E16, Nymoen – Eggemoen ,
vedtas. I Ringerike kommuneplans §6 – « Viktige Ledd I Kommunikasjonssystemet », står følgende :

« Når en korridor blir endelig vedtatt, vil den få rettsvirkning, mens den andre korridoren automatisk vil
falle bort ». Samtlige korridorer for ny E16 vil føre til at Hvalsmovegen vil få en mindre trafikkmengde
og dermed avgi mindre støy i fremtiden.

Figur 2 Forskjellige fartsgrenser langs Hvalsmovegen . I revisjon 1 (vedlegg 7 - 1 0 ) er det sett på fartsgrense på 50
km/t langs hele s trekningen

2 Inneholder informasjon under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen.
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4. Beregningsresultater

I henhold til T - 1442 skal nedre g renseverdiene for gul støysone være tilf redsstilt for et nærområde som
er avsatt for opphold og rekreasjonsformål. Retningslinjen krever at beregningshøyde for
uteoppholdsareal skal være minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt over balkong - eller

terra ssegulv.

Støysonekartene vises med fargekode som tilsvarer 10 dB - intervaller. Gul sone på figurene
representer grenseverdien 55 Lden < 65 dB, mens verdier Lden 65 dB er markert som rød støysone.
Fasadenivåene på er markert ved hjelp av matriser. Her er første kolonne er etasje, andre Lden nivå og
tredje nivå i Leq.

Det har først blitt beregnet nåværende støysituasjon, så har det blitt sett på en støyskjerm langs det
området av veien som gir mest støybidrag til Hov Omsorgsområde, og til slutt en støys kjerm som også
dekker bebyggelse vest for Hov Omsorgsområde.

Revisjon 0 1 ser på støysituasjonen med fartsgrense på 50 km/t langs hele strekningen i Hvalsmovegen.

Det er først vist nåværende situasjon med lavere fartsgrense, så med støyskjerm og lavere fartsgrense.

Alle figurene ligger vedlagt i større og mer lesbare versjoner.

4.1 Støy utredning – Nåværende si t uasjon

Figur 3 og Figur 4 viser n åvæ rende støy s ituasjon for Hov omsorgsområde. Beregningshøyden er på

henholdsvis 4,0 og 1,5 meter over terreng . Begge situasjonene gir gul støysone i uteareal, og
fasadenivåer over 55 Lden i nordvendt fasade.

Figur 3 Støysonekart , 4 m over terreng . Kartet finnes er lagt ved med større oppløsning i vedlegg 1
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Figur 4 Støysonekart 1,5 m over terreng . Kartet er lagt ved med større oppløsning i vedlegg 2

4.2 Skjermalternativ 1 - Skjerm som dekker området med størst støybidrag

I Figur 5 og Figur 6 er det beregnet med en 100 meter lang skjerm langs området av Hvalsmovegen
som gir størst s tøybidrag til Hov Omsorgssenter. Hele utearealet til eiendommen er i hvit støysone, men
2. og 3. etasje i fasade vendt mot veien vil fortsatt ha Lden - nivå over 55 dB.
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Figur 5 Støysonekart – skjermalternativ 1 - 4,0 m over terreng . Kartet er lagt ved med større oppløsning i vedlegg 3

Figur 6 Støysonekart – skjermalternativ 1 - 1 , 5 m over terreng. Kartet er lagt ved med større oppløsning i vedlegg 4
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4.3 Skjermalternativ 2 - Skjerm langs boligområde

I Figur 7 og Figur 8 har det blitt sett på en skjermsituasjon som dekker mest mulig av eksisterende
bebyggelse langs Hvalsmovegen. Dette fører til at rød støysone blir begrenset mot nærmeste naboer av

veien, men utearealet på Hov Omsorgssenter er tilnærmet likt situasjon uten støyskjerm. Dette er også
konsekvensen for nord - og vestvendt fasadenivå på bygget.

Figur 7 Støysonekart – skjermalternativ 2 - 4,0 m over terreng. Kartet er lagt ved med større oppløsning i vedlegg 5
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Figur 8 Støysonekart – skjermalternativ 2 - 1,5 m over terreng . Kartet er lagt ved med større oppløsning i vedlegg 6

4.4 Støysonekart med lavere fartsgrense langs Hvalsmovegen – uten skjerm

Figur 9 og Figur 10 viser nåværende situasjon, med fartsgrense på 50 km/t langs hele strekningen i
Hvalsmovegen . På nordvendt fasade er nivåene på Hov Omsor gsbolig en d esibel over retningslinje fra T -
1442. U tearealet a v boligen er i hvit støysone.
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Figur 9 Støysonekart – r e dusert fartsgrense langs H va lsmovegen - 4 , 0 m over terreng . Kartet er lagt ved med større
oppløsning i vedlegg 7

Figur 10 Støysonekart – r e dusert fartsgrense langs H va lsmovegen - 1 , 5 m over terreng . Kartet er lagt ved med større
oppløsning i vedlegg 8
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4.5 Støysonekart med lavere fartsgrense langs Hvalsmovegen – m ed skjerm

Støysonekartene i Figur 11 og Figur 12 viser s kjermalternativ 1 , med fartsgrense på 50 km/t langs hele
strekningen i Hvalsmovegen . A lle fasade nivåene på Hov Omsor gsbolig e r under retningslinje fra T - 1442.
U tearealet rundt hele bygget vil være i hvit hvit støysone.

Figur 11 Støysonekart – r e dusert fartsgrense og skjerm langs H va lsmovegen - 1 , 5 m over terreng . Kartet er lagt ved
med større oppløsning i vedlegg 9
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Figur 12 Støysonekart – r e dusert fartsgrense og skjerm langs H va lsmovegen - 1 , 5 m over terreng . Kartet er lagt ved
med større oppløsning i vedlegg 10

5. Vurdering

Uten støyskjerm viser r esultatene at Hov Omsorgssente r vil ligge i gul støysone, med fasadenivåer over
55 Lden . Det har blitt vurdert to forskjellige plasseringer av støyskjerm. Støyskjermalternativ 1 gir

uteareal i hvit støysone, men 2. og 3. etasje på nordvendt fasade vil fortsatt ha Lden > 55 dB . Ettersom
Hov Omsorgssenter befinner seg høyere enn Hvalmoveien vil plan i 2. etasje og høyere være
utfordrende å få utenfor gul støysone.

Støyskjermalternativ 2 har minimal effekt på Hov Omsorgssenter , ettersom det eksisterer en støy voll
langs deler av Hvalsmovegen (se Figur 13 ). Formålet med denne skjermen var å se om det var mulig å

skjerme allerede eksisterende boliger samtidig med det nye bygget på Hov Vest.

V ed å senke hastigheten langs Hvalsmoveien til 50 km/t langs hele strekningen vil fasade nivåene i på 2.
og 3. etasje av nord s i den t il Hov Omsorgssenter være på Lden 56 dB . D ersom både hastigheten senkes
og det bygges en støyskjerm vil alle fasadenivåene være under Lden 55 dB, og uteareal i hvi t sone.

Retningslinjene i T - 1442 angir gul støysone som en vurder ingssone, hvor ny bebyggelse bør tillates
dersom man gjennom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. B oligen har stille side, adgang til
egnet uteoppholdsareal og godkjente innendørs forhold . Soverom vende r mot stille side, hvor
støygrensene i Tabell 1 er tilfredsstilt.
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Støyvoll

Figur 13 Støyvoll langs Hvalsmoveien
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VE D LE G G

VE D LE GG 1 : STØYSON E KART – U TE N STØYSKJE RM , BE R. HØYD E 4,0 M
VE D LE GG 2 : STØYSON E KART – U TE N STØYSKJE RM, BE R . HØYD E 1,5 M
VE D LE GG 3 : STØYSON E KART – SKJE RM ALTE RN ATIV 1, BE R. HØYD E 4,0 M
VE D LE GG 4 : STØYSON E KART – SKJE RM ALTE RN ATIV 1, BE R. HØYD E 1,5 M
VE D LE GG 5 : STØ Y SON E KART – SKJE RM ALTE RN ATIV 2, BE R. HØYD E 4,0 M
VE D LE GG 6 : STØYSON E KART – SKJE RM ALTE RN ATIV 2, BE R. HØYD E 1,5 M

RE VISJON 1 – RE DU SE RT FARTSGRE N SE LAN G S H V ALSM OVEIE N
VE D LE GG 7 : STØYSON E KART – U TE N STØYSKJE RM , BE R. HØYD E 4,0 M
VE D LE GG 8 : STØYSON E KART – U TE N STØYSKJE RM , BE R. HØYD E 1 , 5 M
VE D LE GG 9 : STØYSON E KART – SKJE RM ALTE RN ATIV 1 , BE R. HØYD E 4,0 M
VE D LE GG 1 0 : STØYSON E KART – SKJE RM ALTE RN ATIV 1 , BE R. HØYDE 1,5 M
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Hov Omsorgsområde - Støysonekart med fasadenivåer
Oppdragsnummer: 1350013362

Vedlegg 1
Dato: 14.11.2017

Tegn og symboler:

Høydelinje

Bebyggelse
1 5750
2 5851
3 5952 Nivåtabell

Vei

Støynivå Lden dB(A):

55 <= < 65
65 <=

Beregningsparametre:

Beregningsmetode:
Nordisk beregningsmetode
Enhet fasadenivå:
Lden, Leq
Antall refleksjoner
på fasadenivå: 3
Antall refleksjoner
på støysonekart: 1
Beregningshøyde på
støysonekart: 4,0 m
Oppløsning støysonekart: 5 m x 5 m
Støykilde: Trafikk

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf: 22 51 80 00
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Hov Omsorgsområde - Støysonekart med fasadenivåer
Oppdragsnummer: 1350013362

Tegn og symboler:

Høydelinje

Bebyggelse
1 5750
2 5851
3 5952 Nivåtabell

Vei

Vedlegg 2
Dato: 14.11.2017

Støynivå Lden dB(A):

55 <= < 65
65 <=

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf: 22 51 80 00

Beregningsparametre:

Beregningsmetode:
Nordisk beregningsmetode
Enhet fasadenivå:
Lden, Leq
Antall refleksjoner
på fasadenivå: 3
Antall refleksjoner
på støysonekart: 1
Beregningshøyde på
støysonekart: 1,5 m
Oppløsning støysonekart: 5 m x 5 m
Støykilde: Trafikk



2 52 49
3 54 50

1 54 51
2 56 52
3 56 53

2 49 46
3 50 47

Skala 1 :1 500
0  5  10 20 30 40

m

Hov Omsorgsområde - Støysonekart med fasadenivåer
Oppdragsnummer: 1350013362

Tegn og symboler:

Høydelinje

Bebyggelse
1 5750
2 5851
3 5952 Nivåtabell

Vei

Støyskjerm

Vedlegg 3
Dato: 14.11.2017

Støynivå Lden dB(A):

55 <= < 65
65 <=

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf: 22 51 80 00

Beregningsparametre:

Beregningsmetode:
Nordisk beregningsmetode
Enhet fasadenivå:
Lden, Leq
Antall refleksjoner
på fasadenivå: 3
Antall refleksjoner
på støysonekart: 1
Beregningshøyde på
støysonekart: 4,0 m
Oppløsning støysonekart: 5 m x 5 m
Støykilde: Trafikk
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Hov Omsorgsområde - Støysonekart med fasadenivåer
Oppdragsnummer: 1350013362

Tegn og symboler:

Høydelinje

Bebyggelse
1 5750
2 5851
3 5952 Nivåtabell

Vei

Støyskjerm

Vedlegg 4
Dato: 14.11.2017

Støynivå Lden dB(A):

55 <= < 65
65 <=

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf: 22 51 80 00

Beregningsparametre:

Beregningsmetode:
Nordisk beregningsmetode
Enhet fasadenivå:
Lden, Leq
Antall refleksjoner
på fasadenivå: 3
Antall refleksjoner
på støysonekart: 1
Beregningshøyde på
støysonekart: 1,5 m
Oppløsning støysonekart: 5 m x 5 m
Støykilde: Trafikk
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Hov Omsorgsområde - Støysonekart med fasadenivåer
Oppdragsnummer: 1350013362

Tegn og symboler:

Høydelinje

Bebyggelse
1 5750
2 5851
3 5952 Nivåtabell

Vei

Støyskjerm

Vedlegg 5
Dato: 14.11.2017

Støynivå Lden dB(A):

55 <= < 65
65 <=

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf: 22 51 80 00

Beregningsparametre:

Beregningsmetode:
Nordisk beregningsmetode
Enhet fasadenivå:
Lden, Leq
Antall refleksjoner
på fasadenivå: 3
Antall refleksjoner
på støysonekart: 1
Beregningshøyde på
støysonekart: 4,0 m
Oppløsning støysonekart: 5 m x 5 m
Støykilde: Trafikk
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Hov Omsorgsområde - Støysonekart med fasadenivåer
Oppdragsnummer: 1350013362

Tegn og symboler:

Høydelinje

Bebyggelse
1 5750
2 5851
3 5952 Nivåtabell

Vei

Støyskjerm

Vedlegg 6
Dato: 14.11.2017

Støynivå Lden dB(A):

55 <= < 65
65 <=

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf: 22 51 80 00

Beregningsparametre:

Beregningsmetode:
Nordisk beregningsmetode
Enhet fasadenivå:
Lden, Leq
Antall refleksjoner
på fasadenivå: 3
Antall refleksjoner
på støysonekart: 1
Beregningshøyde på
støysonekart: 1,5 m
Oppløsning støysonekart: 5 m x 5 m
Støykilde: Trafikk
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Hov Omsorgsområde - Støysonekart med fasadenivåer - Fartsgrense på Hvalsmoveien = 50 km/t
Oppdragsnummer: 1350013362

Tegn og symboler:

Høydelinje

Bebyggelse
1 5750
2 5851
3 5952 Nivåtabell

Vei

Wall

Vedlegg 7
Dato: 23.11.2017

Støynivå Lden dB(A):

55 <= < 65
65 <=

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf: 22 51 80 00

Beregningsparametre:

Beregningsmetode:
Nordisk beregningsmetode
Enhet fasadenivå:
Lden, Leq
Antall refleksjoner
på fasadenivå: 3
Antall refleksjoner
på støysonekart: 1
Beregningshøyde på
støysonekart: 4,0 m
Oppløsning støysonekart: 5 m x 5 m
Støykilde: Trafikk



2 49 45
3 50 47

1 55 51
2 56 52
3 56 53

2 54 50
3 55 51

Skala 1 :1 500
0  5  10 20 30 40

m

Hov Omsorgsområde - Støysonekart med fasadenivåer - Fartsgrense på Hvalsmoveien = 50 km/t
Oppdragsnummer: 1350013362

Tegn og symboler:

Høydelinje

Bebyggelse
1 5750
2 5851
3 5952 Nivåtabell

Vei

Støyskjerm

Vedlegg 8
Dato: 23.11.2017

Støynivå Lden dB(A):

55 <= < 65
65 <=

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf: 22 51 80 00

Beregningsparametre:

Beregningsmetode:
Nordisk beregningsmetode
Enhet fasadenivå:
Lden, Leq
Antall refleksjoner
på fasadenivå: 3
Antall refleksjoner
på støysonekart: 1
Beregningshøyde på
støysonekart: 1,5 m
Oppløsning støysonekart: 5 m x 5 m
Støykilde: Trafikk
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Hov Omsorgsområde - Støysonekart med fasadenivåer - Fartsgrense på Hvalsmoveien = 50 km/t
Oppdragsnummer: 1350013362

Vedlegg 9
Dato: 23.11.2017

Tegn og symboler:

Høydelinje

Bebyggelse
1 5750
2 5851
3 5952 Nivåtabell

Vei

Støynivå Lden dB(A):

55 <= < 65
65 <=

Beregningsparametre:

Beregningsmetode:
Nordisk beregningsmetode
Enhet fasadenivå:
Lden, Leq
Antall refleksjoner
på fasadenivå: 3
Antall refleksjoner
på støysonekart: 1
Beregningshøyde på
støysonekart: 4,0 m
Oppløsning støysonekart: 5 m x 5 m
Støykilde: Trafikk

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf: 22 51 80 00
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Hov Omsorgsområde - Støysonekart med fasadenivåer - Fartsgrense på Hvalsmoveien = 50 km/t
Oppdragsnummer: 1350013362

Vedlegg 1 0
Dato: 23.11.2017

Tegn og symboler:

Høydelinje

Bebyggelse
1 5750
2 5851
3 5952 Nivåtabell

Vei

Base line

Wall

2 Facade point with conflict

3 Free field point

4 Free field point with conflict

Facade with conflict

Støynivå Lden dB(A):

55 <= < 65
65 <=

Beregningsparametre:

Beregningsmetode:
Nordisk beregningsmetode
Enhet fasadenivå:
Lden, Leq
Antall refleksjoner
på fasadenivå: 3
Antall refleksjoner
på støysonekart: 1
Beregningshøyde på
støysonekart: 1,5 m
Oppløsning støysonekart: 5 m x 5 m
Støykilde: Trafikk

Hoffsveien 4, 0213 Oslo
Tlf: 22 51 80 00
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Dato 2017/10/31

Rambøll
Erik Børresens allé 7
Pb 113 Bragernes
N - 3001 Drammen

T +47 32 25 45 00
Epost drammen@ramboll.no
www.ramboll.no

N O TA T
Oppdrag Hov omsorgsboliger
Kunde Ringerike kommune
Notat nr. 7
Dato 201 7 - 10 - 3 1

Til Plan
Fra Rune Tøndell
Kopi Eiendom

DETALJREGULERING 419 HOV OMSORGSBOLIGER
MERKNADER TIL HØRING AV PLANFORSLAG

1. Bakgrunn

Ringerike kommune har utarbeidet forslag til reguleringsplan 419
for omsorgs boliger på Hov i Hønefoss . Den 04.05.2017 varslet
kommunen om offentlig ettersyn av plan forslaget .

I det følgende redegjøres det for merknadene som har kommet inn
under offentlig ettersyn .

O ppstart av planarbeidene ble varslet 17.02.2016. Innspillene til

oppstartvarslet er ko m mentert i et eget notat.
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2. Merknader

1. Statens vegvesen (01.06.2017)
2. Fylkesmannen i Buskerud (21.06.2017)

3. Buskerud Fylkeskommune (21.06.2017)
4. Hadeland og Ringerike Avfallsselskap ( 12.06.2017 )
5. Teknisk forvaltning VAR (20.06.2017)
6. Hov barnehage ( 12.06.2017 )
7. Hilde og Tore Bakken ved HELP Forsikring AS (20.06.2017)
8. Hovbo Borettslag (20.06.2017)

9. Geir Halvorsen (21. 06.2017)
10. Jon Terje Gilhuus (20.06.2017)

3. Innhold i merknadene og tiltakshavers kommentarer

Statens vegvesen ( 01.06.2017 )
Anbefaler at antall boenheter konkretiseres i reguleringsbestemmelsene .
Anbefaler at fortau økes fra 2,5 til 3 meters bredde, pga. si kkerhet og flyten for gående og
syklende, samt brøyting vinterstid.
Tiltakshaver har ansvar for å etablere og bekoste støytiltak.

Kommentar : Er svart ut med brev til SVV der kommunen gjør rede for hvorfor fortausbre d-
den på 2,5 met er langs Hov Allé opprettholdes. Det anses ikke som hensiktsmessig å kon k-
retisere antall boenheter i bestemmelsene.

Fylkesmannen i Buskerud ( 21.06.2017 )
1. E r enig med kommunen om viktigheten av å tilrettelegge for omsorgsboliger . Synes

p lasseringen virker fornuftig ut fra at det er etablert omsorgsboliger i området fra før av .
2. F orutsetter at regulerings bestemmelsene blir endret slik at støykravene i støyretningsli n-

jen T - 1442/2016 blir juridisk bindende. B er om at det innarbeides et krav i bestemme l-
sene om at alle boligene/omsorgsboligene skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden
= 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot Hvalsmoveien. Tiltak for å oppnå tilfred s-
stillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse

til de p lanlagte boligene.
3. A nbefale r at det reguleres inn et grøntbelte ved BT1 mot den dyrka marka i nord for å

sikre tilstrekkelig avstand til produksjonsarealene. Dette for å unngå mulige konflikter
mellom drift av landbruksarealene (støy, støv og lukt) og omso rgsboligene.

4. F orutsetter blant annet at utearealet for barnehagen oppfyller lovpålagte krav til utear e-
al. De nye u teområde ne for omsorgsboligene kan ikke regnes som kompensasjon for

dagens uteområde . A realene i nord kan fungere som friområde og akebakke.
5. A nbefale r at planforslaget blir vurdert konkret i forhold til hver enkelt paragraf i §§ 8 - 12,

i tråd med lovens intensjoner.
6. Kommunen må ellers se til at ny bebyggelse i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til

estetikk og landskapsforhold , jamfør Den europ eiske landskapskonvensjonen ( 1. mars
2004. )
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Kommentar :
1. Det anføres at Fylkesmannen støtte r kommunens valg av plassering av nye omsorgsb o-

liger i et område m ed eksisterende omsorgsboliger.
2. Det er nå gjort støyanalyse. Støykilden ( Hvalsmoveien ) er et stykke unna og dersom

man skal komme under krav et om Lden 55 dB på fasade alle steder , blir det nødve n-
dig med kostbare tiltak langs vegen. I skisseprosjektet har a rkitekten hensyntatt støy
med tanke på utforming av bygningsmassen og plassering av soverom (sove rom og stue
vender bort fra støykilden på Hov vest). Mesteparten av uteområdet vil være på frems i-
den av bygget samt at det vil være en svalgang/ glassgang på den støyutsatte siden.
Under rekkefølgebestemmelsene for Utomhusplan, tilføyes «Ivaretakelse av st øykrav og

aktuelle støytiltak». Fellesb estemmelsene justeres med k rav om støyverdier i henhold til
grenseverdiene i støyretningslinjens tabell 3.

3. Det reguleres inn grøntområde som buffersone mot landbruksareal på BT1 , med regul e-
ringsformål «Naturområde». Vi har tatt med en bredde på 10 meter. Det har ikke bety d-
ning for utnyttelses grad, på grunn av tomtas størrelse.

4. Det blir viktig å gjøre andre tiltak for å kompensere for tapet av uteareal, som nevnt i

kommentaren til Hov barnehages uttalelse. Vi legger inn en rekkefølgebestemmelse om
at dersom man fjerner lekeareal på barnehagetomta, skal man tilrettelegge for lek i
GF1. Hensikten er å oppnå lek som balanselek, klatring, aking mv. som ikke krever for
mye installasjoner, men som kan ha en mer n aturlig tilrettelegging, og som kan være til
glede for flere enn barnehagebarna.

5. Utfylt sjekkliste for naturmangfoldlovens §§8 - 12 er vedlagt.

6. Det er tatt med bestemmelse om byggeskikk. Forholdet til omgivelser er beskrevet i
planbeskrivelsen.

Buskerud fyl keskommune ( 21.06.2017 )
Er tilfreds med at det er lagt inn hensynssone og bestemmelser knyttet til automatisk fred e-
te kulturminner .

Kjenner ikke til nyere tids kulturminner innenfor planområdet.
Kommentar : Fylkeskommunens påpekninger er ivaretatt i planfor slaget .

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (12.06.2017)
Gir generelle innspill om renovasjon .
Kommentar : Konkrete løsninger for renovasjon er diskutert med HRA underveis i prosessen

og har ligget til grunn for planforslagets utforming .

Teknisk forvaltning VAR (20.06.2017)
1. Overvann fra området innenfor de offentlige omsorgsboligene ledes til bekk. Lokal for d-

røyning må vurderes ved stor avrenningen fra tette flater.
2. Hov Alle er i dårlig forfatning . Denne ser ut til å være egnet for en flomvei fra øvre del

av Hønengaten samt Hovsmarkveien , ved å tilrettelegge med kantstein og fall . Flo m-
veien bør ledes inn på nedkjøringsveien til pst. V ed større arbeider i Hov Alle bør v an n-
ledning fra 1952 vurderes ut skiftes.

3. Brannvann b ør dokumenteres.
4. Eksisterende pumpeledninger fra Hov pumpestasjon går tvers igjennom området som

foreslås regulert. Byggegrense til disse er minst 4 meter. Om dette ikke lar seg gje n-

nomføre som de ligger må ledningene legges om for å kunne sikre senere vedlikehold
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Kommentar :
1. Planen in neholder bestemmelse om løsning for overvannshåndtering.
2. Dette gjelder overvannshåndtering på et høyere nivå enn behovet for omsorgsboligene.

Det er nok et fornuftig tiltak, som det er lurt av kommunen å vurdere om man skal eta b-
lere i forbindelse med etablering av fortau – men det er ikke riktig å binde tillatelsen for
omsorgsboligene til det. Det er ikke de som utløser behovet. For omsorgsboligene løses
behovet gjennom fordrøyning på egen grunn og ved å lede vannet til bekken langs j o r-
det i nord. Med andre ord , det er ikke riktig med en rekkefølgebestemmelse knyttet til
omsorgsboligene.

3. Kommunens bestemmelser/ krav skal følges, slik at det vil bli etablert tilstrekkelig kap a-
sitet for brannvann. Det er stilt krav om dette i bestemmelse ne for å få byggetillatelse.
Det tas med reguleringsplanbestemmelse om at dette er et krav som må dokumenteres
gjennom byggesaken.

4. Både Hov barnehage og Magne Lohre påpeker at vannledninger går gjennom området
for prosjekt Hov Øst. Det har vært vurdert om man skulle legges inn en hensynssone for

teknisk infrastruktur med 4 meter på hver side av der vannledningen går/skal gå. Imi d-
lertid gir det uønskede føringer for plassering av bygningsmassen. Ved behov, legges
ledningene om, men endelig plassering vet man ikke før senere i prosjekteringen. Derfor
løses det heller med en regulerings bestemmelse, da det ikke er viktig med eksakt pla s-
sering av ledningene – kun at man skal være klar over at de ligger på denne tomta, og
at det må tas hensyn til dem. Reguleringsb estemmelse angir at situasjonsplanen til by g-

gesaken skal påvise plassering av eksisterende ledning og eventuell omlegging.

Hov barnehage (12.06.2017)
1. De andre lekearealene i området er i kke fullverdig erstatning av området som omdisp o-

neres . Det er anbefal t at barnehage r har 6 ganger størrelsen på lekeareal til uteareal,
hvilket utgjør 2100 m 2 uteareal. Det mangler 300 m 2. I forbindelse med at barnehagen

ble etablert i 1998 ble det i godkjenningspapirene spesielt påpekt at lekeområdet var lite
og at det for utsettes at man tar i bruk friarealet rundt barnehage. Skråningen bak ba r-
nehagen er så bratt at den ikke er fremkommelig. Det settes spørsmålstegn ved om
grønn plakats anbefaling om å unngå omdisponering av store landskapsverdier er ti l-
strekkelig tatt hens yn til i planarbeidet.

2. E r bekymret for at det foreslåtte bygget vil bli svært ruvende i forhold til barnehagen.

3. Setter spørsmålstegn ved om antall regulerte parkeringsplasser for bil og sykkel er ti l-
strekkelig med en økning i trafikk - grunnlag på 85 kjøretøy i døgnet i tillegg til reduksj o-
nen i barnehagens parkeringsplasser. Det er ikke gjennomførbart at foreldre skal park e-
re 250 meter unna barnehagen ved henting og levering.

4. Barnehagens tilførselsledning for vann går rett over området. Det var lekkas je på omr å-
det januar 2017.

Kommentar :
1. I regjeringens veileder (2006) er det anbefalt størrelse på uteareal på 24 m 2 per barn

over tre år og 33 m 2 for barn under tre år. Med 74 barn resulterer det i en anbefalt stø r-
relse for uteareal på ca. 2.100 m 2. De ler av det b ratt e friområde nord for barnehagen
kan tilrettelegges slik at det blir brukbart for opphold . I tillegg vil grønt arealet langs SPP

egne seg som akebakke . Det har vært vurdert om det kunne inngås en avtale med ba r-
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nehagen om at denne opparbeidet og vedlikeholdt kommunale lekeplasser i området
mot en økonomisk kompensasjon , eksempelvis gnr/bnr 86/251 i Harald Hårfagres vei og
87/1 i enden av veien Hovsenga. Synspunktet er at d isse er for langt unna til å kunne
benyttes som uteareal for barneha gen, på hensiktsmessig vis slik at det kan inngå i

arealregnskapet. Dette løses som angitt i svarpunkt 4 til Fylkesmannens uttalelse.
2. Bygget vil merkes sammenlignet med dagens si tuasjon hvor det ikke er noen bygning på

tomta. Det ligger på vestsiden av barnehagen, og kaster ikke skygge på barnehagens
arealer på dagtid.

3. Det foreslås å opparbeide en gangsti mellom det ekstra parkeringsarealet (o - SPP) og
barnehagen, nord for omsorgs boligene på Hov Øst . Plassen skal opparbeides samtidig

med omsorgsboligene. Sti tas med på reguleringskartet og krav om etablering tas med i
bestemmelsene. Kvalitetsnivå på stien må sees i sammenheng med utforming av omr å-
det for omsorgsboligene (belysning, asfaltering)

4. Se svar til teknisk forvaltning om tilførselsledning.

Hilde og Tore Bakken ved H ELP Forsikring AS (20.06.2017)

1. Planforslaget problematiserer ikke «øy» med boligbebyggelse i omsorgsboligområde og
økt trafikkbelastning og parkering. Ønsker at kommunen utreder muligheten for å spre
omsorgsboligene til flere områder. Området blir «mettet» med omsorgsboliger på b e-
kostning av omdisponering av dyrket mark og friarealer, og på bekostning av bomiljøet
til eksisterende boligbebyggelse. Eksisterende be byggelse mister alt tilgjengelig friareal .
Avvikende regulering stiller særlige krav til konsekvensutredning.

2. Omsorgsboliger genererer annen trafikkbelastning og parkering enn ordinære boliger.
3. Det tillates konsentrert småhusbebyggelse (BKS) på andre siden av Hov allé
4. Er ikke tilfreds med at Harald Hårfagres veg utvides ved å ta av eiendom 87/574.
5. Ønsker buffer mellom egen eiendom og omsorgsboligene.
6. Ønsker byggehøyde redusert til 1 etasje. Omsorgsboligen bør legges på kote +82,5 m i-

nus 1 meter.

Kommentar :
1. Utfyllende svar om lokalisering fra Helse og omsorg er lagt ved saken. Det anføres at

Fylkesmannen støtter kommunens valg av plassering av nye omsorgsboliger i et område
med eksisterende omsorgsboliger.

2. T rafikkbelastning og parkering er utredet i planarbeidet.

3. Konsentrert småhusbebyggelse (BKS): Dette er ikke ny bebyggelse, men gjenspeiler
dagens situasjon, og legger i tillegg begrensninger på hvilke tiltak som kan tillates i n-
nenfor BKS.

4. Det har vært vurdert om utvidelse av veien ned mot pumpehuset kan justeres slik at
den ikke tar av gnr/bnr 87/574 . Det anses som en dårligere løsning. Arealet berører en
liten del av 87/574 i svingen mellom vegen til pumpehuset og Harald Hårfagres vei. E i-

endommen kan tilføres et omtrent like stort area l som ikke behøves som vegareal. Dette
gjelder små arealer, og det er omtrent identiske i størrelse. Se illustrasjon.
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5. Det er ikke plass til å legge inn vegetasjonsskjerm/ grøntområde . Dette kan heller ikke

sees i sammenheng med å regulere inn vegetasjons skjerm/ grøntområde som Fylke s-
mannen har ønsket mot landbruksarealene i nord – Det er ulike arealer som ønskes som
buffer: Fylkesmannen ønsker buffer mot LN F , mens naboene ønsker buffer mellom eie n-
dommene. Vi tar med en reguleringsbestemmelse om at man i s ituasjonsplan skal d o-
kumentere skjerming mot nabo, for eksempel med vegetasjonsskjerm, og at naboene
bør konsulteres om løsning. Samtidig påpekes det at det nok vanskelig å oppnå full

skjerming, her er man tett på hverandre. Beboere ønsker som regel ikke f or høye he k-
ker.

6. Høyde er satt for å kunne bygge minimum 2 etasjer pluss kjeller, med tilstrekkelig et a-
sjehøyde. Denne er netto minimum 2,6 meter. Terrenget må kunne arronderes slik det
er naturlig uten kunstige forsenkninger, som eventuelt medfører behov f or murer eller
spesiell overvannsbehandling.

Hovbo Borettslag (20.06.2017)
Støtter Tore og Hilde Bakken s merknader .
P lanene for parkering er ikke tilstrekkelig. Sannsynligvis vil deres områder bli benyttet til
parkering .
Kommentar : Parkeringskravene er i tråd med kommunens normer .

Geir Halvorsen (21.06.2017)
Støtter vedlegg .
Kommentar : Det er kommentert under vedlegget .

Jon Terje Gilhuus (20.06.2017)

Protesterer mot at en del av eiendommen deres reguleres til friområde (arealet GF2 i reg u-
leringsplanen) .
Kommentar : D et kan nok være vanskelig å få til en reell bruk av GF2 som friområde . Det er
greit å ta GF2 ut av planområdet , slik at det ikke lenger er en del av detaljreguleringen. Det
vil da opprettholde sin status som LNF - område i kommuneplanen. Arealet tas ut av planen.
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4. OPPSUM M ERIN G
Hovedessensen i det som har kommet inn omhandler følgende:

Fortausbredde
Krav om støyverdier

Buffersone m ot dyrka mark i nord . Buffersone mellom hus og omsorgsboliger
Kvittere ut Naturmangfoldlovens §§ 8 - 12
H ensynet til estetikk og landskapsforhold. Ruvende nybygg mot barnehagen og nab o-
bygg.
Overvannshåndtering. Eventuell utskiftning av ledning i Hov allé.
Dokumentasjon av brannvann

Ledninger på tomta og sikringssone.
Tilstrekkelig lekeareal for barnehagen
Ut ilstrekkelig parkeringsdekning
Samle eller spre omsorgsboliger
Grunnerverv. Omdisponering til grøntareal

F ølgende justeringer er gjort i det endelige planforslaget:

Reguleringsk art :

Arealet GF2 utgår.
Buffersone med 10 m bredde mellom BT1 og LN F - områd e i nord.
Sti med 3 m regulert bredde fra SPP til barnehage .

Reguleringsb estemmelser :
Innenfor planområdet skal støy tilfredsstille kravene som er gitt i støyretningslinjen T -
1442/2016. Boligene/omsorgsboligene skal ha uteareal på stille side som tilfredsstiller
grenseverdiene for støy i tabell 3. Soverom skal vende mot stille side, hvor st øygrensene
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i tabell 3 tilfredsstilles. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjenno m-
ført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene.
Regulerings bestemmelse om at det ikke tillates byggverk innenfor en sone på 4 meter til
hver side for VA - ledning over tomta BOP.

Dokumentasjon på brannvannsdekning
Eventuelle erstatningsarealer for lek for barnehagen og området for øvrig.

Ekstra dokumentasjon :
Støyutredning

Redegjørelse for lokalisering av omsorgsboligene



Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no [noreply.saksbehandling@vegvesen.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 01.06.2017 08:46:35 

Emne: Dokument 16/28904-6 Varsel om høring og offentlig ettersyn - 419 detaljregulering 

Hov omsorgsboliger sendt fra Statens vegvesen 

Vedlegg: 16_28904-6Varsel om høring og offentlig ettersyn - 419 detaljregulering Hov 

omsorgsboliger.pdf 

Til Ringerike kommune 

Vedlagt oversendes dokument 16/28904-6 Varsel om høring og offentlig ettersyn - 419 

detaljregulering Hov omsorgsboliger i sak Hov omsorgsboliger - Ringerike kommune - 

reguleringsplan fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.  

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i 

vårt kontaktskjema.  

Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. 

 

Til Ringerike kommune 

Vedlagt sender vi dokument 16/28904-6 Varsel om høring og offentlig ettersyn - 419 

detaljregulering Hov omsorgsboliger i sak Hov omsorgsboliger - Ringerike kommune - 

reguleringsplan frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i utsendinga.  

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i 

kontaktskjemaet vårt.  

Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på. 

 

Attn. Ringerike kommune 

Enclosed you will find the document 16/28904-6 Varsel om høring og offentlig ettersyn - 419 

detaljregulering Hov omsorgsboliger from the Norwegian Public Roads Administration.  

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no.  

This is an automatically generated email – please do not reply. 
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Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081 9815 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 6/28904 - 6 Ingrid Liseth 01 .06.201 7

Varsel om høring og offentlig ettersyn - 41 9 detaljregulering Hov

omsorgsboliger

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av 2 8 boliger. Området

ligger nordø st for krysset mellom Hønengata/ E1 6 Ådalsvegen/ E1 6 Hvalsmovegen det

såkalte «Gummikrysset». Området har adkomst via den kommunale vegen Hov allé i kryss

med Hønengata.

Det er en differanse i beskrivelse av antall boenheter i utlagte materiale: planbeskrivelsen

beskriver 28 boenheter og trafikkanalysen 25 boenheter. Statens vegvesen anbefaler at

antall boenheter konkretiseres i reguleringsbes temmelsene. Vi forutsetter at det ikke bygges

mer enn 28 boenheter.

Det er planlagt et 2,5 meter bredt fortau langs Hov allé. Vi anbefaler at økes til 3 meter .

Dette pga sikkerhet og flyten for gående og syklende men også at det er enklere å brøyte om

vin teren. Vi forutsetter at dette blir bygd iht. rekkefølge be stemmelsene.

Området BT1 ligger i gul støysone dvs. det er utendørs støy på 55 - 60 dBA. Dette er over

anbefalt støynivå. Hvis kommunen allikevel vil bebygge i det området er det tiltakshaver som

har ansvar for å etablere og bekoste støytiltak som gjør at uteområdet ikke overstiger

anbefalt utendørs støynivå som er 55 dBA.

Vi har ingen ytterligere kommentarer.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen
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Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .



Fra: Brede Kihle [fmbubki@fylkesmannen.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Buskerud fylkeskommune [postmottak@bfk.no]; Statens vegvesen region sør 

[firmapost-sor@vegvesen.no] 

Sendt: 21.06.2017 15:43:47 

Emne: Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Hov omsorgsboliger i 

Hønefoss 

Vedlegg: Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Hov 

omsorgsboliger i Hønefoss.PDF 

Hei 
 
Et brev fra Fylkesmannen følger vedlagt. 
Vi sender brevet kun per e-post. 
 
 
Vennlig hilsen 

Fylkesmannen i Buskerud 
Brede Kihle, seniorrådgiver i plansaker 
tlf: 32 26 68 65 

http://www.fylkesmannen.no/Buskerud/  



Vår dato: 21.06.2017 
Vår referanse: 2016/1164 
Arkivnr.: 421.4 
Deres referanse: 15/9958-28 
Saksbehandler: Brede Kihle 
Innvalgstelefon: 32266865

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Hov 
omsorgsboliger i Hønefoss 
 

Ringerike kommune har oversendt forslag til reguleringsplan for Hov omsorgsboliger i 
Hønefoss hvor det skal tilrettelegges for oppføring av omsorgsboliger. Deler av den 
vestre tomten, BT1, er utsatt for trafikkstøy fra Hvalsmoveien. For å sikre tilstrekkelig 
miljøkvalitet med hensyn til støy vil det være behov for gjennomføring av 
støyreduserende tiltak i form av støyskjerming langs veien eller lokale støyskjermer på 
tomten. Fylkesmannen forutsetter at kommunen innarbeider bestemmelser som sikrer 
at alle boenhetene med tilhørende uteområde får tilfredsstillende støyverdier i henhold 
til grenseverdiene som er bestemt i støyretningslinjen og at dette tydeliggjøres i 
bestemmelsene. For den samme tomten anbefaler vi at det også reguleres inn et 
grøntområde mot jordet i nord for å sikre tilstrekkelig avstand til produksjonsarealene. 
Dette for å unngå mulige konflikter mellom drift av landbruksarealene og 
omsorgsboligene. 
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 4. mai 2017 hvor ovennevnte planforslag er utlagt til offentlig ettersyn. 
 
Det aktuelle området ligger nord i byen avgrenset av dyrka mark i nord, Hvalsmoveien i vest, 
Hov Allé i sør og eksisterende omsorgssenter ved Hov Gård bofellesskap i øst. Planområdet 
omfatter et areal på ca 66 daa som i dag er bebygd med boliger, barnehage og næringsbygg. 
 
Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for bygging av omsorgsboliger på to 
tomter, Hov Vest og Hov Øst. For den vestre tomten er det ønske om å etablere 
omsorgsboliger i bofellesskap for 7 brukere i selveide enheter som borettslag. På den østre 
tomten er ønske om omsorgsboliger i bofellesskap med inntil 21 enheter samt personaldel. 
 
Fylkesmannen har i brev av 8. mars 2016 avgitt uttalelse ved varsel om oppstart av 
planarbeid. Vi ba om at forhold knyttet til støy, klima og energi, naturmangfold, barn og 
unges interesser, grøntstruktur, landskap og universell utforming ble tilstrekkelig ivaretatt i 
tråd med nasjonale føringer. 
 

Fylkesmannens kommentarer  

Vi er enig med kommunen i vurderingene om viktigheten av å tilrettelegge for 
omsorgsboliger og at det er sterke samfunnsinteresser knyttet til å sikre et volum som dekker 
behovet i kommunen. Videre virker plasseringen fornuftig ut fra at det i dag er etablert 
omsorgsboliger i området fra før. 
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Deler av området er imidlertid utsatt for trafikkstøy fra Hvalsmoveien ifølge planbeskrivelsen. 
Det er ikke utarbeidet egen støykartlegging for området, men det er vist til støysonekart fra 
kartklienten til miljøstatus. Her går det frem at store deler av byggeområdet BT1 har 
støyverdier som ligger mellom Lden = 55-60 dB (gul støysone). En detaljert støykartlegging av 
området ville kunne gitt bedre svar på støyproblematikken i området. Ved varsel om oppstart 
anbefalte vi at det ble utarbeidet en støykartlegging og at eventuelle behov for tiltak ble 
innarbeidet i planen. 
 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging står at fortetting med kvalitet 
er en viktig forutsetning for en god by- og tettstedsutvikling. Det er uttrykt en forventning om 
at kommunene skal forebygge nye miljø- og helseulemper i form av støy ved planlegging av 
ny boligbebyggelse. 
 
Om lag 1,7 millioner mennesker er utsatt for støy ved boligen sin. En halv million er mye el-
ler sterkt plaget og ca 200 000 har problemer med nattesøvnen på grunn av støy. Norge har 
som mål at støyplagene skal reduseres med 10 prosent innen 2020 for de som er utsatt for 
utendørsstøy ved boligen sin i forhold til 1999.  
 
Fylkesmannen viser i denne forbindelse også til Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
som trådte i kraft 1. januar 2012. I § 4 gis kommunen blant annet et ansvar for å bidra til å be-
skytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. 
 
I forslag til bestemmelser er det krav om støyberegning og ivaretakelse av støykrav som en 
del av byggesaken. 
 
Fylkesmannen mener det er uheldig at det ikke er gjennomført en egen støykartlegging av 
området slik at eventuelle nødvendige tiltak mot støy kunne vært innarbeidet i 
reguleringsplanen. Det er viktig at dette blir utredet på et så tidlig stadium som mulig for å 
kunne ta stilling til miljøkvaliteten ved boligområdet. 
 
Med bakgrunn i at det er krav om kartlegging og ivaretakelse av støykrav i planforslaget 
fremmer vi ikke innsigelse. Vi forutsetter imidlertid at bestemmelsene blir endret slik at 
støykravene i støyretningslinjen T-1442/2016 blir juridisk bindende. Vi ber om at det 
innarbeides et krav i bestemmelsene om at alle boligene/omsorgsboligene skal ha 
støyverdier som ikke overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot 
Hvalsmoveien. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og 
dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene. 
 
Når det gjelder problemstillingen knyttet til dyrka mark går det frem av saken at ca. 10 daa 
med dyrkbar mark vil bli omdisponert til byggeområde for omsorgsboliger. De aktuelle 
arealene ligger mellom dagens barnehage og boligområdet i vest. Ut fra arealressurskart 
(AR5) er dette definert som fulldyrka jord. 
 
Ut fra flyfoto over området (i perioden 2004-2016) kan det se ut til at det ikke har vært 
produksjon på arealene og at området i mer eller mindre grad har ligget brakk. Området kan 
ha vært brukt til beiteareal eller til grasproduksjon. Det går frem av saken at deler av området 
blir brukt av barnehagen. Terrenget er nordvendt og skråner bratt ned mot jordet i nord og 
ligger inneklemt mellom boliger og barnehage.  
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Etter en samlet vurdering hvor samfunnsnytten av å tilrettelegge for omsorgsboliger bli tillagt 
stor vekt, har vi ingen spesielle merknader til den foreslått omdisponeringen. Vi vil imidlertid 
anbefale at det reguleres inn et grøntbelte ved BT1 mot den dyrka marka i nord for å sikre 
tilstrekkelig avstand til produksjonsarealene. Dette for å unngå mulige konflikter mellom drift 
av landbruksarealene (støy, støv og lukt) og omsorgsboligene. 
 
Når det gjelder barn og unges interesser går det frem av saken at deler av utearealet til Hov 
barnehage vil bli tatt i bruk til de nye omsorgsboligene. Barnehagen har leid arealet fra 
kommunen. Vi forutsetter at representanten for barn og unge har fått mulighet til å delta i 
planarbeidet og at utearealet for barnehagen oppfyller lovpålagte krav til uteareal. Det er i 
saken vist til at arealene som tas fra barnehagen til en viss grad bøtes med at uteområdet ved 
omsorgsboligene skal være åpne og tilgjengelig for allmennheten. Dette mener vi ikke kan 
regnes som noen form for kompensasjon for uteområdet som går tapt ved barnehagen. 
Arealene i nord kan imidlertid fungere som friområde og akebakke.   
 
Når det gjelder prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven, ser 
vi av saken at planforslaget er vurdert til ikke å ha negativ innvirkning på verdifulle naturty-
per eller sårbare arter. Vi har ingen merknader til dette. Vi vil likevel anbefale at planforslaget 
blir vurdert konkret i forhold til hver enkelt paragraf i §§ 8-12, i tråd med lovens intensjoner. 
 
Kommunen må ellers se til at ny bebyggelse i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til estetikk 
og landskapsforhold. Vi viser til Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. 
mars 2004. 
 
   
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 
Kopi til: 
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
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TYLKESKOMMUNE UTVIKLINGSAVDETINGEN

MOTTATT 23JtlIII 2017

Ringerike kommune
Att. lngrid Liseth

Postboks 123 Sentrum

3502 HøNEFOSS

vår dato: 2I.O6.2OL7

Deres dato: 04.05.2Ot7

Vâr referanse:

Deres referanse:
2Or7/13637-2
7s/9958-28

Vår saksbehandler:
lngrid Lamark, tlf. 32 80 87 10

Dokid:
17054475
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PlanlD 4Lg - Hov Omsorgsboliger - gnr 87 bnr 1 m.fl. - 
omsorsboser

detaljregulering - offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner

Vi viser til brev fra Ringerike kommune O4.O5.2O77 med offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan
for Hov omsorgsboliger, jf. pbl. 5 L2-10. Høringsfrist er 27.O6.20L7. Buskerud fylkeskommune
uttaler seg her om kulturminner.

KORTOM PLANEN

Planområdet ligger nord i Hønefoss, avgrenset av veiene Hpnengata, Hov allé og Harald Hårfagres
vei. Planområdet omfatter en del av eiendommen gnr 87 bnr 1, samt omkringliggende
boligeiendommer og veiareal. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av
omsorgsboliger og å justere eldre reguleringsformå1.

AUTOMATISK FREDETE KULTURM INNER

Ved varsel om oppstart (vårt brev 78.03.2016, ref .2OL6/922-41, gjorde vi oppmerksom på at det
er registrert en automatisk fredet gravhaug (1D52650-1) innenfor planområdet, på eiendommen
gnr 87 bnr 104. Vi ba om at denne ble underlagt hensynssone d) båndlagt etter kulturminneloven,
med tilhørende bestemmelse. Hensynssonen med tilhørende bestemmelse er lagt inn i plankartet
og i planbestemmelsenes 5 4.

Vi ba også om at det ble lagt inn en generell bestemmelse om varslingsplikten jf.
Kulturminneloven S 8, 2. ledd. Dette er lagt inn i planbestemmelsenes fellesbestemmelser, g 0.2

Vi er tilfreds med at det er lagt inn hensynssone og bestemmelser knyttet til automatisk fredete
kulturminner, og har ikke videre merknader til planforslaget hva gjelder dette.

NYERE TIDS KULTURMINNER

Vi kjenner ikke til nyere tids kulturminner innenfor planområdet, og har ikke videre merknader
hva gjelder dette.
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Postadresse:

Postboks 3563

NO-3007 Drammen

Besøksadresse:

Hauges gate 89, Drammen

E-postadresse
postmottak@ bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto

2200.07.L3s2?

Foretaksregisteret

NO 954 951 373



Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken

teamleder kulturminnevern

Kopitil:
Statens vegvesen Region SØr

Fylkesmannen i Buskerud

lngrid Lamark

rådgiver bygningsvern

Saksbehandler ørkeologi (ordinært): Lars Hovland, tlÍ.32 80 86 64,lars.hovland@bfk.no
Saksbehandler ørkeologi (stedfortreder): lnger Korlberg, tlf. 32 80 86 68, inqer.karlbers@bÍk.no

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Serviceboks 723

Postboks 1604

ARENDAL

DRAMM EN

4808
3007
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Fra: Gunn M. Johannessen [Gunn@hra.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 12.06.2017 18:27:04 

Emne: 419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger 

Vedlegg: Snuplass og snuhammer.pdf; 1392017.docx 

Hei 
Her kommer våre kommentarer. 
 
Vennlig hilsen 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
Gunn M. Johannessen 
Tlf: 61314726 
gunn@hra.no 

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten 

 
 



KRAV TIL
SNUHAMMER OG SNUPLASS

Mål og kurver på snuhammer og
snuplass i forskjellige retninger.

Rev: 2017



 

Ringerike kommune     J.nr: 139/2017 Ref: gmj 
        Jevnaker, 12. juni 2017 
 
 
 
 
 
 
REGULERINGSPLANER 419 Detaljregulering Hov omsorgsboliger 
 
HRA er opptatt av at renovasjonstekniske løsninger skal planlegges i en tidlig fase av en 
utbygging. Renovasjon er en del av infrastrukturen, og må være med i reguleringsplaner. Skal 
renovasjonsbiler kjøre inn i boområder må krav til vei og fremkommelighet være avklart etter 
forskriftens bestemmelser. Krav må innfris både ved regulering til eneboliger, blokker og hytter. 
 
Det er Forurensningsloven som regulerer avfall fra husholdning og næringsliv. Etter 
Forurensningslovens bestemmelser kan næring benytte hvilke aktør man måtte ønske, bare 
avfall sorteres og gjenvinnes slik det skal. Alt avfall som kan gjenvinnes –skal gjenvinnes. 
Avfall fra husholdning er kommunenes monopoldel (som utføres av HRA) og kan f.t. ikke 
håndteres av andre enn HRA. Avfall fra næringsvirksomhet og husholdning kan ikke blandes, 
dette på grunn av ”faren” for subsidiering. Det betyr at i større bygg hvor næring etablerer seg i 
første/andre etasje, og det etableres leiligheter i øvrige etasjer må avfall fordeles på 2 steder. 
Dette må hensyntaes i forbindelse med bygging i tettbebygde områder.   
 
Næringsavfall kan som nevnt håndteres av private containerfirmaer hvis virksomheter ønsker. 
HRA kan også tømme næringsvirksomheter når disse har næringsavtale med HRA. 
 
Tilgjengelighet 
Dunker/beholdere skal stå lett tilgjengelig, og innenfor 10 meter fra vei. Det er 
Renovasjonsforskriften som regulerer krav til vei og fremkommelighet. Kjørebanen skal være 
min. 3m bred + veiskulder 0,5 på hver side. Veien må tåle en aksellast på 10 tonn, det samme 
må bruer tåle. Snuplass eller snuhammer må etableres til 9,5 meter lange biler. Det er ikke 
forenlig med parkering av biler på snuplass. Rygging skal unngås av sikkerhetsmessige 
årsaker, rygging skal skje kun for å snu. Det er krav til snuplass eller gjennomkjøring som ofte 
mangler i trange boligfelt. Krav til snuplass følger vedlagt. 
Plass til beholdere for avfall skal legges i utkanten av boområder. Det er ikke ønskelig at 
renovasjonsbiler skal kjøre inn på gårdsplasser og tun på grunn av sikkerhet til myke 
trafikanter. 
 
Nedgravde- og delvis nedgravde avfallsløsninger 
Næringsliv kan etablere nedgravde avfallsløsninger hvis dette er ønskelig. Det må søkes HRA 
før utbygging for å sikre planlegging, befaring, tilgjengelig og mengdeberegning slik at HRA har 
mulighet til å tømme beholdere. Utbygger må betale alle utgifter knyttet til etablering av anlegg. 
Renovasjonsgebyr for husholdning med nedgravde- og delvis nedgravde avfallsløsninger blir 
det samme som standart renovasjonsgebyr. 
 
Det er en fordel å ha avfall under bakken i forhold til luktproblemer. Det er kaldere under enn 
over bakken om sommeren. Estetikken er også viktig i et boområde. Nedgravde 
avfallsløsninger er penere enn dunker. Det må regnes større plass til snuforhold hvis nedgravd 
løsning velges da det er kranbiler som tømmer beholdere.  



 
Søknadsskjema for nedgravde- og delvis nedgravde avfallsløsninger finnes på HRAs nettside: 
www.hra.no. Det må søkes i planleggingsfasen slik at man sikrer at krav følges. HRA foretar 
befaring etter søknad, samt følger opp saken frem til driftsfase 
 
 
Det må planlegges og tilrettelegges i et utbyggingsområde slik at HRAs oppgave, kan gjøres 
på en sikker og forsvarlig måte for alle i samfunnet. 
 
Håper våre innspill kan være til nytte i forbindelse med reguleringsplan. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
 
 
Gunn M. Johannessen 
gunn@hra.no 
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Overvann fra området innenfor det røde feltet ledes til bekk. Lokale fordrøyning løsninger må 

vurderes der avrenningen fra tette flater er stor. Asfalterte flater samt taknedløp eksempelvis. 

Flomvei: Hov Alle er i veldig dårlig forfatning og bør gjøre noe med. Denne ser imidlertid ut til 

å være egnet for en flomvei fra øvre del av Hønengaten samt Hovsmarkveien. Om veien 

planlegges utbedret bør denne muligheten tilrettelegges for med kantstein og riktig fall. 

Flomveien bør ledes inn på nedkjøringsveien til pst. 

Brannvann  

Bør sjekkes og dokumenteres. 

Vannledning i deler av Hov Alle er fra 1952 og ved større arbeider i veien bør denne vurderes 

og skiftes ut. 

Eksisterende pumpeledninger fra Hov Pst 

Ledningene er i dag plassert tvers igjennom området som foreslås regulert. Byggegrense til 

disse er minst 4 meter. Om dette ikke lar seg gjennomføre som de ligger må ledningene legges 

om for å kunne sikre senere vedlikehold 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Magne Lohre 

Enhetsleder VAR 

magne.lohre@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 
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Ringerike kommune
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Dokid:
1 7050253
(1 5/9958-33)
Høringsuttalelse

HØRI NGSUTTALELSE <Detaljregulering Hov omsorgsboliger>

Hov barnehage @nsker å benytte seg av retten sin til å uttale seg om detaljreguleringsplan for
Hov omsorgsboliger.

Det er fortsatt med stor bekymring vi ser på planene som foreligger. Planene har vært oppe til
behandling i samarbeidsutvalget 9. mai l7 ogi styret 11. mai 17. Begge instanser ser det som
viktig å påpeke de uheldige konsekvensene som planene gir barnehagen.

I dokumentet står det henvist til rikspolitiske retningslinjer for barn ogunge. <<Ved

omdisponering av arealer som er i bruk eller egnet til lek, skal det skaffes til fullverdig
erstatning>>. I punkt I .I2 er det beskrevet at dette ikke er blitt sett på som relevant fordi det er
flere varierte lekeområder i kort avstand fra planområdet.

De varierte lekeområder det er henvist til, er ikke fullverdig erstatning av området som planen
berØrer. Lekeplassene er i svært dårlige forfatning og tilfredsstiller overhode ikke kravene i
forskrift om miljprettet helsevern i barnehager og skoler mv. Det er svært mangelfull kontroll,
vedlikehold og sikring av lekeapparatene på alle plassene. Eksisterende lekeområdet som er
foreslått fjernet består av apparater som ble investert og opparbeidet i 2005. De har etter
denne tiden vært jevnlig vedlikeholdt og kontrollert av <Aktiv Areal>> i tråd med forskriftens
bestemmelser.

Det er foreslått ä g¡øre de nye uteområdene åpne og tilgjengelige for allmennheten. I punkt
6.8 står det at graden av åpenhet må vurderes mot beboerne sine behov slik at beboernes
trygghet blir ivaretal/. Hvordan skal dette skal kunne la seg g,øre? Hva hvis beboerne
opplever utrygghet ved at barna leker på området?

Det nye bygget på område o-BOP er tegnet svært nær barnehagens lekeområdet. Det er
påpekt at det skal være lavblokker eller kjedet bebyggelse med plassering minst 8 meter fra
skrentkant. Vi er bekymret for at det foreslåtte bygget vil bli svært ruvende i forhold til
barnehagen.

I forbindelse med at barnehagen ble etablert i 1998 ble det i godkjenningspapirene spesielt
påpekt at lekeområdet var lite og at det forutsettes at man tar i bruk friarealet rundt
barnehage. Siden 1998 har området blitt nedbygd med Hov omsorgssenter med tilhørende
boliger. Planområdet er derfor et av de siste områdene som kommer inn under betegnelsen

adresse:

telefon:
mail:

Hov barnehage SA, Hov alle'30, 3515 HØNEFOSS
32 13 09 00

rrost@hov-balnehage.no hjemmeside www.hov-barnehage.no
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bernehage

friareal, bortsett fra skråningen bak barnehagen. Denne er så bratt at det ikke er
fremkommelig hverken for små eller store.

Barnehagens leke- og oppholdsareal er på 350kvm. Det er anbefalt at barnehager har 6 ganger
stØrrelsen på godkjent leke- og oppholdsareal som uteområdet, dvs 2100kvm uteareal for å
komme inn under anbefalt norm med. Det er tatthgyde for at barnehagen skal kunne beholde
600kvm av de 1200 kvm som har vært leid. Det samlede lekearealet er da på 1800kvm. Det
vil si fortsatt 300kvm for lite.

PARKERI NGSPLASSER
I forbindelse med at barnehagen opparbeidet det leide området ble det også utvidet antall
parkeringsplasser. Vi ser at planen legger opp til å fjerne både disse plassene og å redusere
opprinnelig antall plasser til 9 for bil og 12 for sykkel i h t parkeringsnormen til Ringerike
kommune. Det skal opparbeides ekstra parkeringsareal på området O_SPP, men vi setter
spØrsmålstegn ved om dette kan være tilstrekkelig med en @kning i trafikk-grunnlag på 85
kjØretØy i dggnet i tillegg til reduksjonen barnehagen får. Det er i tillegg ikke gjennomførbart
at foreldrene skal kunne bruke parkeringsområdet 250 meter unna barnehagen ved henting og
levering.

TEKNISK INFRASTRUKTUR
Det fremkommer i punkt 5.13 at avl6ps- og vannledning fplger veiene i området. Hov
barnehage mistet i januar 12 vanntllgang og det ble oppdaget lekkasje midt ute på det
planlagte området. Det var bare barnehagen som mistet vannet sitt av de som vi konfererte
med (krisesenteret og noen av naboene). Lekkasjen ble utbedret på bruddstedet, men
tilførselsledningen for vann går fortsatt rett over området. Dette er det viktig at blir tatt hensyn
til i planarbeidet.

Det er også påpekt i punkt 4.4. ad. <<Grønn plakat> at planområdet kommer inn under kategori
2 - <Store landskapsverdier> og at det så langt det er mulig ikke bør omdisponeres. Det stilles
spørsmålstegn ved om dette er tilstrekkelig tatt hensyn til i planarbeidet.

Det er av vesentlig betydning for barnehagens brukere at utearealet er i umiddelbar nærhet av
barnehagen. Vi har full forståelse for at området på utsiden av det leide området ikke kan
være til vår disposisjon. Styret håper hØringsuttalelsen blir tatt hensyn til.

Med hilsen

0 /i l 'l zl
Anette Tronrud
Leder styret Hov barnehage SA
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H E L P
Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123, Sentrum
3502 Hønefoss

Dokid:
170æ121

Oslo,20. juni2017
Vår ref: 106476/KTIF

M E RI(N ADER TI L DETALJREGU LERI N GSPLAN H OV
OM SORGSBOLI GER

Undertegnede representer Hilde og Tore Bakken, hjemmelshavere til eiendommene gff
87lbnr 489 og gnr 87lbnr 574, Ringerike kommune med adresse Harald Hårfagres vei 19. Jeg

er bedt om å bistå mine klienter i forbindelse med det pågående arbeidet med ny
detaljreguleringsplan for Hov omsorgsboliger.

I skrivende stund er det sendt varsel om høring og offentlig ettersyn. Frist for å sende inn
merknader er satt fil21.06.2017. Merknadene er således rettidige. Det gjenstår imidlertid
flere viktige elementer i saksbehandlingen, herunder kartlegging av konsekvenser ved planen
i forhold til bestående boliger og infrastrukturen i området.

Merknader til planprogrammet - generelt
Jeg vil i det følgende komme med merknader til det utarbeidede planforslaget.

Mine klienters eiendomer er 871489 og 871574, Ringerike kommune. Eiendommene omfattes
av reguleringsforslaget som legger opp til ulike reguleringsformål. Planområdet er fraført
regulert i flere ulike reguleringsplaner og området omfatter både private og offentlige
eiendommer. Nytt planforslag er i strid med overordnet plan da det foreslår å omregulere
deler av friområder /LNF-områder til bolig- og tjenesteytingsformål.

Jeg ønsker å påpeke at det er lite fokus i planforslaget på at den faktiske bruken av dette
området er sammensatt og awiker fra det som reguleringsforslaget legger opp til. Området
som reguleringsplanen omfatter består i dag av boliger med LNF-areal i randsonen.
Utfordringen er at planforslaget legger opp til en ensartet utvikling kun med tilrettelegging for
bolig- og tjenesteytingsformåI. Eksiterende bebyggelse mister i praksis alt tilgjengelig
friareal. Utfordringen er videre at det ikke er foreslått ordinær boligutvikling, men
omsorgsboliger, som genererer andre krav til infrastrukturen enn ordinærere boliger gjør.
Jeg tenker her særlig på trafikkbelastningen og et økt behov for å avsette arealer til parkering
mv. Dette innebærer at forslaget ikke er forenelig med det miljøet som er i området i dag og at
forslaget i for stor grad "tar" av gjenværende LNF-områder.

Planforslaget går i meget liten grad inn på problematikken med det å ha "øyet" med ordinær
boligbebyggelse midt i områder for omsorgsboliger. Det er ikke problematisert i forhold til
krav om støyutredning. Øvrige bo-vilkar er heller ikke vurdert. Planprogrammet ser i for liten
grad på ulempene for mine klienters eiendommer (foreslått som BFS4). Eiendommene er i
planforslaget omkranset av omsorgsinstitusjoner (BTl, BT2) samt økt trafikkbelastning mot
øst og mot sør. I tillegg kommer det parkeringsplass mot øst.

t

HELP Forsikrlng AS
Org.nr 981 877 BBB

Kundeservice: 22 99 99 99
post@help.no
www.help no

Postadresse:
Postboks 1870 Vika
0124 Oslo

Besøksadresse:
Essendrops gate 3
0368 Oslo



HELP

I sør legger planforslaget opp til en fortetting ved at det tillates bygget konsentrert
småhusbebyggelse (BKS) på andre siden av Hov allé.

Mine klienter er ikke tilfredse med at planforslaget legger opp til at adkomstvegen Harald
Hårfagres veg utvides ved at den tar av eiendom 871574. Kommunen burde i stedet trekke
belastingen vekk fra mine klienter bolig ved at utvidelsen av vegen i sin helhet legges mot
vest, mot BT2 og SPP. Utvidelsen av vegen børe altså ikke skje på mine klinters eiendom
871s74.

Jeg kan ikke se at planarbeidet i tilstrekkelig grad vurderer planene opp mot eksisterende
omsorgsboliger som allerede er etablert i området. Hensikten med planen er å tilrettelegge for
bygging av omsorgsboliger på to tomter. På tomten Hov Vest (vestre del av
utbyggingsområdet) er det foreslått omsorgsboliger i bofellesskap for 7 brukere i selveide
enheter som borettslag. På tomten Hov Øst (østre del av utbyggingsområdet) er det foreslått
omsorgsbotiger i bofellesskap med inntil 21 enheter samt personaldel. Ä ha tilstrekkelig med
omsorgsboliger tilgjengelig er et samfunnsbehov som kommunen er ansvarlig for å dekke.
Kommunen glemmer imidlertid å se på helheten i området. I Harald Hårfagres vei er det
allerede etablert to bygg på to etasjer som brukes til bofelleskap med egen personaldel. Mot
øst, langs Hov allé, er det fra îør krisesenter samt Hov Servicesenter. Hov Servicesenter bestar
av Hov gård bofellesskap med 30 omsorgsleiligheter som er døgnbemannet. I området rundt
bofellesskapet er det etablert 41 omsorgsboliger.

Den foreslåtte reguleringsplanen vil innebære at området blir "mettet" med omsorgsboliger på
bekostning av omdisponering av dyrket mark og friarealer. Dette går også på bekostning av
bomiljøet til eksisterende boligbebyggelse. Det ville vært mer nærliggende om de planlagte
omsorgsboligene ble lagt til andre områder.

Nar kommunedelplanen har avsatt området til boligformål med LNF i randsonen så innebærer
det at awikende regulering, som det legges opptil med dette forslaget, stiller særlige krav til
konsekvensutredningen av planforslaget. Jeg mener at dette i for liten grad har blitt belyst i
planarbeidet frem til nå.

Konkrete merknader
Det er behov for å utrede konsekvensen planforslaget har for min klients eiendom samt
område for øvrig. Jeg tenker da særlig på utfordringen med å samle institusjonsbygg og
boliger med tjeneste yting på ett område. Planen vil innebære trafikale problemer og dessuten
medføre at friarealer vil bli redusert i omfang og i liten grad være tilgjengelige for den
eksisterende boligbebyggelsen.

For eiendom.men til min klient vil forslaget være særlig negativt. Eiendommen vil bli liggende
som en øy omkranset av institusjoner og trafikk. Eiendommen blir i realiteten frarøvet alle
eksiterende friområder.

HELP Forsikring AS
Org nr 981 817 888
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0124 Oslo
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HELP

Min klient ønsker primært at kommunen utreder muligheten for å spre omsorgsboligene til
flere områder. De er allerede etablert mange omsorgsboliger i området. I Hønen allé, som ikke
er langt rlma, er det et ubebygd areal som ville passet bedre. Arealet er fra før omkranset av

høy bebyggelse. De planlagte omsorgsboligene ville fått en bedre plassering der.

Det er uansett nødvendig ä g¡øre konkrete tiltak for å sikre at min klients eiendom ikke ender

opp omkranset av omsorgsboliger og trafikk uten mulighet for tilgang til friarealer. En ønsker
derfor at kommunen endrer plankartet slik at mine klienters eiendom får friareal som buffer
mellom seg om omsorgsboligene.

Mine klienter mener at foreslått bebyggelse for planforslaget for tomt vest (BTl) blir
voldsomt stort. Dersom planen vedtas ber en kommunen begrense bebyggelsen på BTI til 1.

etasjes byggehøyde. Dette vil passe bedre inn med omkringliggende bebyggelse og redusere
den negative effekten planen har for eiendommene 871 489 og 871574.

På mulighetsstudie er det oppgitt en nivåforskjell på mine klienters eiendommer og planlagt
omsorgsbolig mot vest. Eiendom 871489 har beliggenhet angitt som *84. Planlagt
omsorgsbolig (mot vest) er oppgitt til å være +82,5 t l. Dersom planforslaget gar igjennom
som foreslått bør differansen i alle fall bli lavere og ikke mer enn 1,5. Omsorgsboligen bør
derfor legges på +82,5 -l hvis reguleringsplanen gjennomføres uendret. På denne måten vil
kommunen sikre at belastingen for eiendom 871489 i det minste reduseres noe selv om planen
for øvrigvedtas.

Jeg ber om å bli holdt løpende orientert i saken.

Med vennlig hilsen

nr/\,(__
Kathrine Hagen Finrud
Advokat MNA

khf@help.no
direkte tlf:22 98 52 75

Kopi: Klient

ñ.y^- Kl"*'(
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Fra: Gjermund Bruvik [gje-br@online.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 20.06.2017 21:46:37 

Emne: VS: Merknader detaljregulering Hov Omsorgsboliger - Frist 21.06.2017 

Vedlegg: merknader_detaljreguleringsplan HOV omsorgsboliger.pdf; ATT00007.htm 

 
Detaljregulering Hov Omsorgsboliger. 
Styret i Hovbo Borettslag har mottatt kopi av  Tore og Hilde Bakken sine merknader til planforslaget. Vi støtter deres synspunkter og sender vår kommentar 
videre sammen med deres uttalelse. 
Hovbo vil føye til planene for parkering ikke er tilstrekkelig for det antall biler som til enhver tid vil være tilstede. Sannsynligvis vil da våre områder bli 
benyttet til dette formål. 
 
For styret i Hovbo Borettslag 20.06.17 
Gjermund Bruvik  
(leder)  
 

Fra: toreba19@gmail.com [mailto:toreba19@gmail.com]  
Sendt: 20. juni 2017 16:26 
Til: geirhalvorsen@hotmail.com 
Emne: Merknader detaljregulering Hov Omsorgsboliger - Frist 21.06.2017 

 

Hei 

 Som dere vet er Plan-ID 419 "Detaljregulering Hov Omsorgsboliger" sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for og 
sende inn merknader til planforslaget er onsdag 21. Juni 2017. 
 

Vi har sendt inn våre merknader til planforslaget, hvis dere ønsker å stille dere bak vår uttalelse i saken. Send da inn vårt vedlegg 
og bekreft at dere er enig i våre merknader. 
 

Har du/dere andre kommentarer ut over våre merknader, send da deres merknader i samme Mail eller som eget vedlegg. 
 

Merknader sendes til postmottak@ringerike.kommune.no 



 

Mvh Tore og Hilde Bakken 

         Harald Hårfagres vei 19 

         3515 Hønefoss 

         Mobil 909 21 938 

 

Vedlegg merknader..... 















Fra: geir halvorsen [geirhalvorsen@hotmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 21.06.2017 11:48:08 

Emne: VS: Merknader detaljregulering Hov Omsorgsboliger - Frist 21.06.2017 

Vedlegg: merknader_detaljreguleringsplan HOV omsorgsboliger.pdf 

Hei  
Jeg støtter dette vedlegget. 

Mvh 
Geir Halvorsen 
Harald Hårfagresvei 18 
3515 Hønefoss 



Ringerike Kommune, Areal og by plankontor
v/ Ingrid Liseth
postmottak@ringerike.kommune.no

419 Detaljregulering Hov Oms o r gsboliger – Uttalelse til planforslag

Tilsvar til brev Saknr 15/9958 - 28 , Løpenr 15765 /17 på vegne av Jorunn Gilhuus som eier G br 87 ’ 104
med innsigelse på regulering av denne tomtens NØ del til friområde ( GF2) . Innsigelsen begrunnes i at
reguleringen vil begrense framtidig bruk av tomten og at GF2 som friområde vurderes som lite egnet
og ikke er i samsvare r me d dagens bruk av GF2 eller G br 87 ’ 104 .

Gbr 87 ’ 104 ble kjøpt og bebygd tidlig på 1950 - tallet og er en romslig villatomt med stor kjøkkenhage
frukthage og et skoghol t . Delen som er foreslått regulert til GF 2 , omfatter deler av frukthage,
tidligere kjøkkenhage og deler av skogholtet. Den er omkranset av landbruksareal og bolig tomter og
er /har vært inngjerdet for å holde beitedyr unna.

GF2 er således et område hvor allmennheten ti dligere ikke har hatt fri tilgang. Det foreligger ingen
naturlig adkomst til GF2 da eventuelle b rukere må ta seg over boligtomter eller dyrket mark for å
komme til området.

SØ avgrensing av GF2 framstår ikke som et naturlig skille i ter reng eller ve getasjon. Grensen vil derfor
være vanskelig å forholde seg til både for eier av tomta og for bruker n e av friområdet. Dersom man
tilrettelegger for adkomst og får publikum til å bruke friområdet, vil dette kunne før e til trafikk tett
innpå boligen og på den måte være til sjenanse for b åde brukere og beboere.

Den foreslåtte r eguleringen av GF2 vil legge begrensninger på bruken av arealet i framtida. Dette er
økonomisk sett en ulempe fordi muligh eter og handlingsrom for G br 87 ’ 104 begrenses. Friområder
skal være et gode for fellesskapet og d et framstår unde r lig at man velger å legge begrensninger på
privat eiendom, all den tid det er ko mmunal grunn i direkte nærhet som er egnet .

På vegne av Jorunn Gilhuus

Jon Te r je G ilhuus



Fra: Gilhuus Jon Terje [Jon.Terje.Gilhuus@banenor.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Ingrid Liseth [ingrid.liseth@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 20.06.2017 14:27:16 

Emne: 419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger – Uttalelse til planforslag 

Vedlegg: Ringerike Kommune reguleringsplan.pdf 

419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger. Uttalelse til planforslag er vedlagt. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jon Terje Gilhuus 
Mobil: 908 61 347 
E-post: jon.terje.gilhuus@banenor.no 
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Dato 2017/ 12 / 0 5

Rambøll
Erik Børresens allé 7
Pb 113 Bragernes
N - 3001 Drammen

T +47 32 25 45 00
Epost drammen@ramboll.no
www.ramboll.no

N O TA T
Oppdrag Hov omsorgsboliger
Kunde Ringerike kommune
Notat nr. 8
Dato 201 7 - 1 2 - 0 5

Til R in gerike kommune Planavdelingen v/Ingrid Liseth
Fra Rune Tøndell
Kopi Ringerike kommune Eiendom savdelingen v/Trond Skogdal

DETALJREGULERING 419 HOV OMSORGSBOLIGER
OPPFØLGING AV MERKNAD OM STØY

1. Bakgrunn

Ringerike kommune har utarbeidet forslag til reguleringsplan 419
for omsorgs boliger på Hov i Hønefoss . Den 04.05.2017 varslet
kommunen om offentlig ettersyn av plan forslaget .

Fylkesmannen har gitt uttalelse, datert 21.06.2017 med referanse
2016/1164. I brevet står blant annet følgende:
«Med bakgrunn i at det er krav om kartlegging og ivaretakelse av
støykrav i planforslaget fremmer v i ikke innsigelse. Vi forutsetter

imidlertid at bestemmelsene blir endret slik at støykravene i stø y-
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retningslinjen T - 1442/2016 blir juridisk bindende. Vi ber om at det inna r beides et krav i
bestemmelsene om at alle boligene/omsorgsboligene skal ha støyverd ier som ikke overst i-
ger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot Hvalsmoveien. Ti l tak for å oppnå
tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det blir gitt brukstill a-

telse til de planlagte boligene.» .

Uttalelsen presiseres i epost datert 29.09.2017 fra Fylkesmannen v/Brede Kihle til Rambøll
v/Rune Tøndell.
« For at grenseverdiene i støyretningslinjen skal bli juridisk bindende må det gå frem av b e-
stemmelsene at det er Lden = 55 dB som gjelder. Før hadde vi innsigel ser til dette, siden

dette er mere å anse som tekniske endringer av bestemmelsene, har vi valgt å prøve med
planfaglige forutsetninger for å gi kommunen mulighet til å rette opp uten formaliteter i
etterkant hvor kommunen må be om at innsigelsen trekkes et ter endringer i planen.

Skjønner at det kan bli noen misforståelser rundt dette. Men det er altså ikke bare en anb e-
faling, men også et krav. »

2. Vurderinger av støysituasjonen

Vi har nå utført en støyanalyse for å avklare støyproblematikken. Støyanalyse er vedlagt.
I det følgende fokuserer vi på de planlagte omsorgsboligene på den vestre tomten (GT1 i

reguleringsplanen) , fordi plassering og utforming av bebyggelsen på den østre tomten
(o_BOP i reguleringsplanen) ikke er avklart ennå.

Resultatene viser at uten støyskjerm har den planlagte omsorgsboligen på Hov Vest fasade
mot Hvalsmovegen som ligge t i gul støysone, med fasadenivåer over 55 Lden. Ettersom
bygningen befinner seg høyere enn Hvalsmoveien, vil plan i 2. etasje og høyere være u t-

fordrende å få ut enfor gul støysone. Dersom man etablerer en støyskjerm med 2,5 meters
høyde over en strekning på 100 meter langs Hvalsmoveien oppnår man at uteareal og 1.
etasje kommer i hvit støysone, men 2. og 3. etasje på nordvendt fasade vil fortsatt ha Lden
> 55 dB.
For å få lave støyverdier ved hele boligen, må enten skjermen være en del høyere eller man
må ha en kombinasjon av støyskjerm og nedsatt fartsgrense på Hvalsmovegen.

«Brukbart» uteareal er i hvit sone allerede ved dagens situasjon. Det er i all hovedsak ut e-
området som ikke vil være i praktisk bruk som blir skjermet av en eventuell støyskjerm og
eventuell lavere fartsgrense.

Retningslinjene i T - 1442 angir gul støysone som en vurderingssone, hvor ny bebyggelse bør

tillates dersom man gjennom avbøtende tilt ak gir tilfredsstillende støyforhold.

Boligen har stille side, adgang til egnet uteoppholdsareal og godkjente innendørs forhold.
Soverom vender mot stille side, hvor støygrensene i Tabell 1 er tilfredsstilt. Følgende avb ø-
tende tiltak for HOV vest er hens yntatt i skisseprosjektet:

Plassering av boligen på tomten som sørger for at brukbare uteområder i all hovedsak er

skjermet fra støy.



\ \ drm - s12 \ oppdrag \ Drm \ 1350013362 \ 7 - PROD \ D - Areal \ DOK \ Notat - Oppfølging av støy.docx

3 / 4

Utforming av planløsning som medfører at kun trafikkarealer (samt noe areal i kjeller)
havner på mest støyutsatte fasade .

I avsnitt 3.1 av T - 1442 står følgende:

Det er gjort en vurdering av støysituasjonen dersom hastigheten på E16 Hvalsmoveien er
50 km/t over en lengre strekning. Støysonekartet viser at hele bygget på HOV øst vil være

godt innenfor gjeldende grenseverd ier med nedsatt hastighet. Dersom dette ble gjennomført
ville det ikke være behov for støytiltak knyttet til omsorgsboligene på Hov Øst. Saken er
diskutert mellom Ringerike kommune v/Joakim Gjersøe og Trond Skogdal og Statens vegv e-
sen v/Anne - Mette Bjertnæs pr. telefon og epost 04. og 05.12.2017.

Statens vegvesen sier i epost datert 05.12.2017 følgende:

« Vi har mottatt en forespørsel om å sette ned hastigheten på E16 nord for «Gummikrysset».
Vi har behandlet dette og kan ikke sette ned hastigheten. Kriterie for nedsettelse av hasti g-
het er mange avkjørsler og utrygg skoleveg. Her er det separat gang/sykkelveg og ikke
mange avkjørsler. Vegens beliggenhet, topografien tilsier at vegen er ute av tettbebygge l-
sen og unaturlig å redusere hastigheten.
Det er riktig at hastighet og støy henger sammen, men vi kan ikke sette ned hastigheten for

støy. Tiltak som ønskes lagt inn til veger må redusere støyen på eget område. »

Fartsnedsettelse er dermed ikke en aktuell løsning.

3. Forslag

På bakgrunn av vurderinge ne, håper vi det kan være tilstrekkelig med følgende bestemme l-
se for prosjektet:

§ 0.1 Stø y
Innenfor planområdet skal støyforholdene tilfredsstille kravene som er gitt i støyretningsli n-

jen T - 1442/2016. For arealer med tjenesteyting, herunder BT1, BT2, o_BOP, er det tilstre k-
kelig med soverom på stille side eller støyreduserende tiltak i fasade mot Hvalsmoveien
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dersom grenseverdiene for støy i tabell 3 overskrides. Kravene til felles uteareal kan også
oppfylles på stille side .

Det er et stort ønske om å komme i havn med reguleringssaken og kunne starte realis e-

ringen av omsorgsboligene på Hov.

VEDLEGG
C - not - 001 - 01 Støyvurdering Hov Omsorgsområde



SAK : Dialogmøte, P lan 419 Hov O msorgsboliger

STED: Follum , Ringerike kommune

TID: 17.11.2017 kl. 11 – 12.30

TIL STEDE: Kari Haugerud Dahl, Adeline Arnesen (HB)
Trond Skogdal, Line Østvold, Ingr id Liseth (RK)

RK = Ringerike k ommune
HB = Hov barnehage

Nr. Dagsorden

D iskutere konsekvenser av planforslaget for Hov barne hage, samt se på
ulike løsningsforslag

Kommentar

1 Temaer
Status planprosess
Utforming av n ye bygninger på Hov øst ( felt o_BOP) og deres
forhold til omgivelsene
Barnehagens akebakke
Parkeringsforhold
Befaring

2 Status planprosess
Planforslaget har vært på offentlig høring, og det jobbes nå med
gjennomgang av høringsuttalelsene
Det ses på mulige løsnings forslag for å imøtekomme uttalelsene
Planforslaget justeres
Et revidert planforslag vil deretter komme til politisk behandling
for vedtak

3 Utforming av nye bygninger på Hov øst
Det har vært gjennomført brukerprosess i forhold til utforming
av de nye b ygningene
På bakgrunn av brukerprosessen vil det utarbeides et nytt
skisseprosjekt
Nytt skisseprosjekt vil foreligge i løpet av 1. kvartal 2018
Viktige føringer i nytt skisseprosjekt, basert på barnehagens
kommentarer:
- Omgivelsene i området må også tegne s inn i skissene, så det
synliggjøres hvordan de nye bygningene passer inn i/forholder
seg til det fysiske miljøet de blir en del av
- Se nærmere på brukere av omsorgsboligenes behov
(eksempelvis demente) og barnas behov gjennom utfoldelse i
barnehagen (e ksempelvis støyende lek)
- Se nøye på parkeringssituasjonen i området, inkludert
barnehagens parkeringsbehov
- Viktig at prosjektleder for detaljstyring og gjennomføring av
byggeprosjektet opprettholder tett dialog med barnehagen
gjennom hele prosessen
- E t høyt antall boenheter i planlagte boliger må ikke gå på



bekostning av kvaliteten i prosjektet, hverken med tanke på
brukerne av boligene, barnehagebarna eller nærmiljøet som
helhet

4 Barnehagens akebakke
Eksisterende akebakke ligger delvis inne på o mr ådet for
omsorgsboliger på Hov øst (felt o_BOP)
Det kan bli nødvendig å flytte traséen for akebakken
Flytting av akebakken kan medføre at det blir behov for noe
tilrettelegging som f. eks fjerning av vegetasjon
Akebakken må ha en viss bredde. Dette må sik res i planarbeidet.

5 Parkeringssituasjon
Barnehagen disponerer i dag rundt 16 parkeringsplasser i
umiddelbar nærhet av inngangsparti
Planforslaget legger opp til redusert mulighet for parkering nær
inngangen til barnehagen
Planforslaget har satt av eks tra p - areal (felt o_SPP) lengre unna
barnehagen . Det kan være behov for å utvide dette arealet noe.
Det foreslås å etablere en gan gsti mellom o_SPP og barnehagen
Utbyggingsprosjektet vil etablere stien
Hvem som skal ha ansvaret for eventuell drift av stien blir ikke
avgjort i planarbeidet. Her må det eventuelt utformes en
privatrettslig avtale.

6 Befaring
Det planlegges felles befaring i løpet av nov./des.
På befaringen skal det blant annet ses nærmere på
- parkeringskapasitet
- lokalisering av sti mellom ek stra p - areal og barnehagen
- trasé for akebakken

Neste møte: Etter avtale

Referent: Ingrid Liseth , 23.11.2017

T elefon: 40 90 96 95
E - post: ingrid. liseth @ringerike.kommune.no



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Statens Vegvesen, Region Sør  

Postboks 723  Stoa 

 

4808 ARENDAL 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/9958-42 21966/17 PLN 419 Anne-Mette Bjærtnes 23.06.2017 

 
Svar på høringsuttalelse - 419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger 

 

Viser til deres høringsuttalelse av 01.06.2017 vedrørende plan 419 – Detaljregulering Hov 

Omsorgsboliger. 

 

I uttalelsen anbefaler dere at bredden på planlagt fortau i Hov Allé økes fra 2,5 til 3 meter. 

Ringerike kommune ønsker herved å orientere Statens vegvesen om at kommunen ikke vil 

bygge fortauet bredere enn 2,5 meter på bakgrunn av følgende forhold: 

 

1.  Eksisterende fortau langs deler av Hov Allé har en bredde på 2,5 meter. 

2.  De fleste av kommunens maskiner er tilpasset ut i fra en fortausbredde på 2,5 meter. 

3.  Trafikkanalysen som er utarbeidet av Rambøll i forbindelse med planarbeidet anbefaler ikke 

3 meters fortausbredde. Her anbefales å etablere fortauet med en standard bredde på 2,5 meter. 

4. Kommunen ønsker ikke å måtte erverve grunn fra naboeiendommer, hvilket vil være påkrevd 

dersom fortausbredden økes til 3 meter.  

5. Så langt vi kjenner til er det ingen fortau i tilsvarende boligstrøk i Ringerike kommune som 

har fortau bredere enn 2,5 meter. 

6. Endringer av kommunens praksis i forhold til fortausbredder på kommunale veier i boligstrøk 

bør tas på overordnet plannivå, ikke i en spesifikk detaljregulering. 

 

Ut fra de nevnte forhold opprettholder Ringerike kommune planlagt fortausbredde på 2,5 meter 

for fortauet som skal etableres i Hov Allé i forbindelse med byggingen av omsorgsboligene. 
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Med hilsen   

    

Grethe Tollefsen   

Leder, Areal- og byplankontoret   

  Ingrid Liseth 

  Rådgiver 

  ingrid.liseth@ringerike.kommune.no 

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

Trond Skogdal, Ringerike kommune 

Rune Tøndell, Rambøll  

 



Fra: Sveinung Homme [mailto: Sveinung.Homme@ringerike.kommune.no]
Sendt: 11. september 2017 13:55
Til: Trond Skogdal; Rune Tøndell
Emne: SV: Hov reguleringsprosess - Redegjørelse vedr. valg av tomt.

Ringerike kommune baserer all planlegging av botilbud for omsorg/bistandstrengende med
omfattende tilsynsbehov ut i fra at den enkelte selv i størst mulig grad skal kunne velge hvor i
kommunen man vil bo og hvem man eventuelt ønsker å bo sammen med dersom man velger
bo/boligfellesskap.
Ringerike kommune erfar er at de yngre brukerne som nå skal etablere seg i egen bolig
(førstegangsetablerere) uten unntak ønsker å bo i byen, et ønske som deles av pårørende og
eventuelle verger. Kommunen har derfor fokusert på slike løsninger i første omgang. Men velger
man å bo i byen, er det også visse forhold som man må ta i betraktning.

Bl.a. så er antall byggbare områder er begrenset. Dette fører til visse krav om utnyttelse av tomtene,
fortetting og flere etasjer. Om man ikke ønsker dette, må man søke ut i fra byen. Det bl ir derfor noe
paradoksalt når man på den ene siden ønsker å bo i by, men også ønsker å etablere småhus i
«tunløsninger» (ønske fra brukerorganisasjoner) som klart skiller seg ut i fra det institusjonelle. Det
er vanskelig å bygge boligblokker i dag som ikk e en eller annen vil kalle for institusjon og at
kommunen dermed institusjonaliserer boligene til våre brukergrupper. Ønsker man litt liv og røre
rundt seg, må man også akseptere noe støy til visse tider av døgnet.

HOV er for tiden et av de mest attrakti ve områdene for slik bebyggelse. Etterspørselen for å
disponere området har vært stort, og mange har arbeidet hardt og lenge for å sikre dette området
nettopp til dette formålet. Dette fordi:

Område Hov har basis i den gamle storgården Hov Gård. Ringerike kommune har lagt ned
mye ressurser for å ivareta dette image. Den gamle hovedbygningen er erstattet av et stort
nytt interkommunalt krisesenter (trebygning der en rekke arkitektoniske detaljer er ivaretatt
fra tidligere tider). Stabburet er resta urert og bevart, og den gamle låven er erstattet med et
stort bemannet bofellesskap med 30 leiligheter, stor kafeteria (som også huser klubbtilbud
til utviklingshemmede fra Ringerike, Hole og Jevnaker), store fellesarealer og
personalfasiliteter. Rundt Hov Gård er det etablert 41 omsorgsboliger organisert som
borettslag.
Hele området (se kartutsnitt) er flatt, og egner seg utmerket til egentransport, enten med
rullestol/rullator. Området har butikker, kiosker, bensinstasjon, apotek og lett adgang til
kollektivtransport
Det er etablert barnehage på området.
Det er ingen institusjoner i området.
Området har lett tilgang til flotte tur/rekreasjonsområder, og ny vei som er planlagt
(Nymoen) reduserer også trafikken gjennom Hønengaten og mot Jevnaker.
Adaptor as (VTA - plasser) er etablert på området, likeens omsorgsboliger tilhørende tidligere
Hønen Gård.
Kommunen har to mindre bofellesskap (4 + 4) i to hus på området fra før.
Det er etablert fas t bussforbindelse 3 ganger/dag til og fra sentrum av Hønefoss by.
Det er ingen kjente naboinnsigelser i området.

Det bor mange mennesker i dette området/kvartalet. Innbyggerne spenner over hele feltet. Vi har
eldre som greier seg selv, eldre ple ietrengende med hjemmesykepleie, yngre bistandstrengende i
omsorgsboliger, noen psykisk utviklingshemmede, mennesker som oppfattes som vanskeligstilte på
boligmarkedet. Men kanskje viktigst av alt, - her bor svært mange funksjonsfriske oppegående
mennesker og barnefamilier.



Det er et faktum at vi i nær framtid kommer til å mangle mennesker som kan bistå og hjelpe
brukerne, - spesielt med nødvendig fagutdanning. Vi er antagelig nødt til å optimalisere
turnusordninger og innrette oss etter krav om større sti llingsprosenter. Dette kan bli svært vanskelig
dersom man blir hindret i å ta ut stordriftsfordeler ved å etablere litt større bofellesskap, og ikke
måtte redusere disse ytterligere. Hov som område legger forholdene godt til rette for dette.

Det er ikke b yggekostnader som truer tilbudet til denne gruppen, men driftskostnadene og
mangelen på fagfolk. Større boenheter gir større fagmiljø, og et stort nok fagmiljø er
selvrekrutterende. Her kan de gode intensjoner om at «smått er godt» ødelegge tilbud og livsk valitet
for mange. Det handler om å kunne få til mest mulig effektiv tjenesteutøvelse. Hensynet til ansatte
er et sentralt argument for kommunen og knyttes til muligheten for å etablere gode fagmiljøer,
styrke rekrutteringen av personell og kunne ha en kos tnadseffektiv og brukervennlig
tjenesteorganisering.
Kommunen har et genuint ønske om at bistandstrengende innen disse brukergruppene selv skal
kunne få velge hvem de vil være sammen med på fritiden og eventuelt ha som nabo. Allikevel ser vi
at enkelte ald ri har vært så ensomme som når de flytter inne i boligfellesskap. Dette kommer som
regel av at boligfellesskapene er for små. Noen brukere ønsker fellesskap med naboer, andre
brukere ønsker ikke det. Større boligfellesskap gir flere beboere, og dette øker sjansen for at den
enkelte finner noen han eller hun kan trives sammen med.

For å imøtekomme det behovet som tildelingskontoret ser, samt de signaler vi får fra
avlastningsavdelingen ved Austjord Behandlingssenter og foreldre med hjemmeboende barn i
alder sgruppen 16 - 19 år har Ringerike kommune behov for å øke antall omsorgsboliger med mulighet
for fast bemanning. Foreldrene til 7 av disse ønsker hjelp til etablering etter en borettslagsmodell, og
er innstilte på et nært samarbeid, både under etableringsfas en og i framtiden. Kommunen har
vedtatt å stille opp på dette, og har stilt tomt på Hov til disposisjon.

Vi er oppmerksom på at mange stiller spørsmål om plassering under samme tak, da dette igjen
«trigger» diskusjonen i forhold til institusjonslignene o g institusjonalisering. Dersom personell skal
alternere mellom boenheter og er nødt til å bevege seg utendørs mellom oppdragene, utløser dette
igjen krav om glassganger eller kulverter slik at man slipper å kle på og av seg mellom oppdragene. Vi
ønsker å u nngå dette. Ved å benytte personalgruppen tverrfaglig og fleksibelt, gir dette også større
stillinger, færre pleiere å forholde seg til og muligheter for gode turnusløsninger.
Ut over disse to prosjektene (Hov Vest og Hov Øst) vil det ikke være plass til andre utbygginger i
forhold til disse gruppene på dette området, og vi planlegger ikke andre prosjekter.

Arbeidet med planer om å bygge disse boligene på HOV var i utgangspunktet begrunnet i et alt for
stort innslag av nattevakter i eksisterende boliger f or psykisk utviklingshemmede (etablert før og
under HVPU - reformen), samt det faktum at disse boligene var uhensiktsmessige og hadde i stor grad
behov for oppussing. Disse boligene er eide av Ringerike Boligstiftelse og kommunen leier disse for
framleie.
I løpet av de siste årene har ting endres seg. Oppussingsbehovet er fremdeles stort, men
bemanningen er redusert. Kommunen har vedtatt å bosette et stort antall flyktninger, og ser disse
som et naturlig alternativ til å bebo disse gamle leilighetene i stedet for å bygge nytt til flyktningene
og la de psykisk utviklingshemmede fortsette å bo der. Mange av disse begynner å bli eldre, og
trenger større tilgang til alternative faggrupper enn ordinært miljøpersonell. De vil også trenge en
annen type bolig.

Som ti dligere skrevet, er kommunen opptatt av å gi brukerne reell valgfrihet, og derfor kan vi ikke
med sikkerhet si hvem som blir beboere av det nye tilbudet. En ting er sikkert, - skal man flytte



personer i denne gruppen, må det nye tilbudet framstå som klart mer attraktivt enn det de flytter
fra.
Med bakgrunn i tidligere planlegging ble i oppdragsbeskrivelsen for mulighetsanalysen skrevet:
«På disse eiendommene ønsker vi satt opp omsorgsboliger i bofellesskap, tilrettelagt for psykisk
utviklingshemmede».
Dette innebærer ikke at boenhetene er øremerket psykisk utviklingshemmede, men boligene vil
kunne være et reelt valg for denne gruppen dersom de ønsker det.
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419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hov Omsorgsboliger sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

  

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999.  

 

 

 

Sammendrag 

Etter bestilling fra Ringerike kommune ved Helse og omsorg har Ringerike kommune ved 

Utbyggingsenheten tatt initiativ til å starte opp en detaljreguleringsplan for omsorgsboliger 

ved Hov Allé. Planområdet ligger sentralt nord i Hønefoss og består hovedsakelig av 

boligområder, næringseiendommer, kommunale eiendommer hvor deler er utleid til 

barnehage, samt friområder. Deler av det kommunale området som foreslås utbygget til 

omsorgsboliger brukes i dag til lekeareal for Hov barnehage, som er nabo i øst.  

 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av omsorgsboliger på to tomter.  

På tomten Hov Vest (vestre del av utbyggingsområdet) er det ønske om å etablere 

omsorgsboliger i bofellesskap for 7 brukere i selveide enheter som borettslag. På tomten 

Hov Øst (østre del av utbyggingsområdet) er det ønske om omsorgsboliger i bofellesskap 

med inntil 21 enheter samt personaldel. Rådmannen ser positivt på at det legges til rette for 

bygging av omsorgsboliger. Å ha tilstrekkelig med omsorgsboliger tilgjengelig er et 

samfunnsbehov som kommunen er ansvarlig for å dekke. Rent prinsipielt synes rådmannen 

det er uheldig å omdisponere dyrkbar mark til utbyggingsformål. Omdisponeringen av 

dyrkbar mark vil i dette tilfelle være til gagn for samfunnet. Rådmannen vurderer saken til at 

samfunnsnytten i dette tilfellet veier opp ulempene. Rådmannen ser at Hov barnehage vil 



miste noe av dagens lekearealer utendørs. Dette bøtes til en viss grad ved at uteområdene for 

omsorgsboligene planlegges åpne og tilgjengelige for allmennheten, samt at de eksisterende 

grøntarealene nord for barnehagen videreføres som friområde og akebakke i planforslaget. 

 

Rådmannen er positiv til planene om bygging av Hov omsorgsboliger og anbefaler at 

planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Bakgrunn 

Etter bestilling fra Ringerike kommune ved Helse og omsorg har Ringerike kommune ved 

Utbyggingsenheten tatt initiativ til å starte opp en detaljreguleringsplan for omsorgsboliger 

ved Hov Allé. Dette området er valgt på grunn av nærheten til eksisterende omsorgssenter, 

en godt egnet tomt som ligger mellom bebygd areal og tilgrensende landbruksområder i 

nord, og at tomten er i kommunalt eie. Innenfor planavgrensningen er det også tatt med et 

større areal for å justere utdaterte reguleringsformål. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) og formannskapet (FS) anbefalte 

oppstart av planarbeidet i sine respektive møter 18.01.16, sak 9/16, og 19.01.16, sak 8/16. 

 

Følgende vedtak ble fattet:  

«1. Kommunen anbefaler oppstart av detaljregulering for Hov Omsorgsboliger.  

 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. Dette 

gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et område ved Hov 

gård», egengodkjent i 1999.  

 

3. Det må gis adkomst til naturområde bak tomt til bruk av beboere i området samt 

barnehage.» 

 

Beskrivelse av saken 

 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger sentralt nord i Hønefoss, med innkjøring via Hov allé. Det består 

hovedsakelig av boligområder, næringseiendommer, kommunale eiendommer hvor deler er 

utleid til barnehage, samt friområder. Deler av det kommunale området som foreslås 

utbygget til omsorgsboliger brukes i dag til lekeareal for Hov barnehage, som er nabo i øst. 

Utbyggingsområdene for øvrig framstår som naturarealer. 

  

Når det gjelder infrastruktur har kommunen en avløpsledning som går gjennom området til 

Hov pumpestasjon. I samme grøftetrasé ligger også en signalkabel. Veiene i området er 

kommunale.  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra forslagsstiller ved konsulent Rambøll 13.03.2017. 

Planforslaget som foreligger til behandling er merket 1. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

 

Plantype 



Planen fremmes som en detaljregulering. Ringerike kommune ved Utbyggingsenheten er 

forslagstiller. Konsulent er Rambøll. 

 

Utviklingsbehov og mulige planformål  

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av omsorgsboliger på to tomter. Se 

oversiktskart i vedlegg 1, hvor utbyggingsområdet er markert med rødt.  

På tomten Hov Vest (vestre del av utbyggingsområdet) er det ønske om å etablere 

omsorgsboliger i bofellesskap for 7 brukere i selveide enheter som borettslag. På tomten 

Hov Øst (østre del av utbyggingsområdet) er det ønske om omsorgsboliger i bofellesskap 

med inntil 21 enheter samt personaldel. I tillegg kommer felles fasiliteter, uteområde og 

parkering på begge tomtene. For nærmere beskrivelse av utbyggingsplanene, se 

planbeskrivelsen, vedlegg 4. 

 

Trafikkforhold 

Veiene i planområdet er kommunale, foruten Hønengata og E16 som er tilhører Statens 

Vegvesen. Omsorgsboligene vil får adkomst fra henholdsvis Harald Hårfagres vei (Hov 

Vest) og Hov Allé (Hov Øst). Det blir derfor ingen nye utkjøringer mot E16 som følge av 

planen.  

I planbestemmelsene § 5.3 er det lagt inn et rekkefølgekrav om at fortau langs Hov Allé skal 

være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for omsorgsboligene på tomt Hov Øst.  

Se rapporten Trafikkanalyse Hov Omsorgsboliger (vedlegg 8) for detaljer knyttet til 

trafikkforhold for øvrig. 

 

Parkering 

Parkering for bil for omsorgsboligene skal håndteres på de respektive tomtene. Minst 30 % 

av disse skal være tilrettelagt for funksjonshemmede. I tillegg skal det opparbeides 

sykkelparkeringsplasser, inkludert plasser for transport/HC-sykler, under tak.  

 

Ekstra parkeringsareal for bil settes av på området o_SPP. Dette området skal være offentlig 

tilgjengelig, og kan benyttes av ansatte ved omsorgsboligene, barnehagen, besøkende og 

andre. 

 

Infrastruktur 

Det skal foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (vei, vann, avløp og veilys) før 

arbeidene på omsorgsboligene kan igangsettes. Tekniske anlegg skal bygges etter den til 

enhver tid gjeldende kommunale standard. 

 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

innunder tilknytningsplikten. 

 

Tilknytningsplikt omfatter: 

 Nye bygninger over 1000 m2 BRA, eller flere nye bygninger med samlet utbygging 

over 1000 m2. 

 Eksisterende bygninger over 1000 m2 BRA hvor det skal foretas en hovedombygging. 

 

 

 

 

 

Barns interesser 



Hov barnehage vil miste om lag 600 m² av til sammen 1.200 m² uteområder som de har leid 

av kommunen, og som er opparbeidet til lekeområde. De resterende 600 m² av 

uteområdene skal fortsatt benyttes som uteområde for Hov barnehage i henhold til 

planbestemmelsene. Løsningen gir noe mindre opparbeidet uteareal enn dagens situasjon. 

Avbøtende tiltak vil være at området nord for barnehagen videreføres som friområde i 

planforslaget, samt at uteområdene til omsorgsboligene foreslås offentlig tilgjengelige. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Med utgangspunkt i risikovurderingen i vedlagte ROS-analyse (vedlegg 5) er det konkludert 

med at ingen risikoer er overhengende store. Det er foreslått gjennomføring av avbøtende 

tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede hendelsene. Ved å gjennomføre de 

foreslåtte tiltakene vil risikonivået holdes uendret eller reduseres på en tilfredsstillende måte 

når planen skal gjennomføres. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er med i reguleringsplanene 218-01 «Et område ved Hov gård» og 

reguleringsplan nr. 49 «Hov gård». «Et område ved Hov gård» fra 1999 regulerer arealer til 

bolig, lekeplass og friområde (park, turvei, lekeplass og spesialområde friluftsområde), samt 

et lite område med vei. Plan 49 «Hov gård» er av eldre dato (stadfestet 1965) og regulerer 

arealer i den vestre delen av planområdet til vei, boliger og grøntareal (se planbeskrivelsen, 

vedlegg 4, s. 10).  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter en rekke private og offentlige eiendommer. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 17.02.16 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 19.02.16, 

samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 4, planbeskrivelsen, s. 52 – 

56.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 beskriver kapittel 5, Effektiv arealdisponering, 

ønsket arealbruk i Ringerike. Det er viktig å utnytte fortettingsarealer i Hønefoss og 

prioriterte lokalsamfunn, og 70 % av befolkningsveksten skal tas i Hønefossområdet. 

Arealbruk og transport skal sees i sammenheng for å redusere transportbehovet (se 

planbeskrivelsen s. 9).  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er planområdet avsatt til formålene erverv, 

friområde, LNF-område, bolig, bygning med særskilt allmennyttig formål og 

kommunaltekniske anlegg (se planbeskrivelsen s. 9). 

Planforslaget er i strid med overordnet plan, da det foreslår å omregulere deler av friområder 

og LNF-områder til bolig- og tjenesteytingsformål.  

 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 



Folkehelsemeldingen 2012-2030 er et strategisk dokument som skal bidra til å bedre den 

fremtidige folkehelsen i Ringerike kommune. Satstingen på barn og unge skal prioriteres, 

herunder satsning på oppvekstmiljø, barnehager og skoler av høy kvalitet. Fokus på gode 

levekår og utjevning av sosiale helseforskjeller anses også som essensielt i kommunens 

folkehelsearbeid.  

 

Energi- og klimaplan 

Ringerike kommunes Energi- og klimaplan (vedtatt 02.12.2010) har som to av sine 

hovedmål å stimulere til økt bruk av alternative energikilder, og at kommunale bygg i 

Ringerike skal være mest mulig klimavennlige. 

 

Grønn plakat 

Ringerike kommune har kartlagt grønnstruktur i form av rapporten ”Grønn plakat” med 

tilhørende kart, vedtatt 30.11.2000. I Grønn plakat er de delene av planområdet som 

planlegges utbygget registrert som områder med stor verdi. 

 

Universell utforming, Regional plan – Buskerud mot 2025 

Planen ble vedtatt av fylkestinget i Buskerud 28.04.2011. Den har som ett av sine hovedmål 

at universell utforming skal være et integrert prinsipp i alle nye utbyggingsprosjekter. Dette 

gjelder både utvendige- og innvendige bygningskonstruksjoner samt inngangssoner og 

uteområder.  

 

Juridiske forhold  

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

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken er i strid med kommuneplanen og 

legges fram for Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet, jf. 

gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Jordlova 

I kommuneplanen er arealene på tomt Hov Vest (BT1) avsatt til LNF-område, mens arealet 

for tomt Hov Øst (o_BOP) samt ekstra parkeringsareal (o_SPP) er avsatt til friområde. I 

følge jordressurskart hos www. skogoglandskap.no (se vedlegg 4, planbeskrivelsen s. 24) 

består disse arealene av jord med god kvalitet som setter små begrensninger for jordbruk. 

Det dyrkbare arealet som planforslaget foreslår å omdisponere er på ca. 10 dekar. I 

Ringerike kommunes jordpolitiske arealvurdering (JAV) er områdene imidlertid ikke tatt 

med som arealer med sterke landbruksinteresser. JAV er tilgjengelig i kommunens 

kartløsning.  

 

 

 

 

Økonomiske forhold 



Planen er en offentlig plan, og dette innebærer at det ikke kan tas saksbehandlingsgebyr. 

Ringerike kommune er forslagsstiller til planforslaget og bekoster utredninger og annet i 

forbindelse med planarbeidet. Kommunen er også byggherre for prosjektene. Planforslaget 

vil således medføre betydelige kostnader for kommunen. Kommunen vil få støtte fra 

Husbanken for deler av kostnadene. De detaljerte økonomiske forholdene for øvrig går 

planforslaget ikke nærmere inn på.  

 

Behov for informasjon og medvirkning 

I forbindelse med varsling av planoppstart kom det inn uttalelser fra naboer til 

utbyggingsområdene. Disse uttalelsene viste at det var behov for samarbeidsmøter. 

Det har vært gjennomført to samarbeidsmøter, ett med Hov Barnehage 23.02.16 og et med 

naboer til tomt Hov Vest 01.07.16. Møtereferatene kan leses i vedleggene 23 og 24. 

Ut over dette legges det opp til normal medvirkningsprosess gjennom ordinært offentlig 

ettersyn av planforslaget. 

 

Alternative løsninger 

Forslag til alternativt vedtak: 

 

1. «Det vedtas at forslag til detaljregulering for Hov Omsorgsboliger ikke sendes på 

høring eller legges ut til offentlig ettersyn.» 

 

Et slikt vedtak vil blant annet kunne begrunnes i de store økonomiske konsekvensene 

utbyggingsplanene vil medføre for kommunen. Videre vil det være i tråd med de 

argumentene som anføres fra Norsk Forbund for Funksjonshemmede i deres merknad til 

planoppstart (se vedlegg 22), hvor det hevdes at lokaliseringen og utformingen av 

omsorgsboligene vil være med til segregering av mennesker med ulike støttebehov og føre 

til kollektiv sosial isolering.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Byggeplanene 

Rådmannen ser positivt på at det legges til rette for bygging av omsorgsboliger. Å ha 

tilstrekkelig med omsorgsboliger tilgjengelig er et samfunnsbehov som kommunen er 

ansvarlig for å dekke. Rådmannen mener kravene som stilles til prosjektet i forhold til for 

eksempel utnyttelsesgrad, estetisk utforming og universell utforming er rimelige og 

nødvendige for å oppnå at den nye bebyggelsen faller godt inn i nærmiljøet samt oppfyller 

sin funksjon som boliger med gode bokvaliteter. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av planbeskrivelsen (vedlegg 4) s. 52 – 

56. Omfanget av innkomne merknader til planoppstart er beskjedent. De viktigste 

merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. Overordnede samfunnsmessige 

hensyn har måtte gå foran private hensyn i stor grad, men visse justeringer er foretatt for å 

imøtekomme merknadene. 

 

 

 

 

Omdisponering av dyrkbar mark og forholdet til Jordlova 



Rent prinsipielt synes rådmannen det er uheldig å omdisponere dyrkbar mark til 

utbyggingsformål. Når rådmannen likevel foreslår å tillate arealene omdisponert er dette 

først om fremst på grunn av at de i den jordpolitiske arealvurderingen (JAV) ikke er 

klassifisert som arealer med sterke landbruksinteresser. 

 

Videre er utbygging til omsorgsboliger et stort samfunnsbehov. Omdisponeringen av 

dyrkbar mark vil i dette tilfelle være til gagn for samfunnet generelt ved at det får flere 

omsorgsboliger til rådighet. Når vi snakker om samfunnsgagn snakker vi gjerne om tiltak 

som har betydning for en større gruppe mennesker. Den foreslåtte utbyggingen vil komme 

mange grupper i samfunnet til gode.  

 

Rådmannen vurderer saken til at samfunnsnytten i dette tilfellet veier opp for det relativt 

beskjedne arealet dyrkbar mark som omdisponeres. 

 

Trafikkforhold 

Siden omsorgsboligene vil får adkomst fra henholdsvis Harald Hårfagres vei (Hov Vest) og 

Hov Allé (Hov Øst) vil det ikke bli nye utkjøringer mot E16 som følge av planen. Dette ser 

rådmannen som svært positivt. Likeledes sikrer rekkefølgekravet om at fortau langs Hov 

Allé skal være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for omsorgsboligene på tomt Hov 

Øst at trafikksikkerheten for myke trafikanter blir bedre som følge av planforslaget enn hva 

situasjonen er i dag.  

 

Parkering 

Rådmannen er godt tilfreds med at planforslaget legger til rette for at alle brukergrupper skal 

kunne ha gode parkeringsmuligheter, også dersom man velger å bruke sykkel som 

transportmiddel. Dette bygger opp under Hønefoss som sykkelby. Ekstra parkeringsareal 

som er offentlig tilgjengelig sørger for ryddige parkeringsforhold i nærområdet.  

 

Barns interesser 

Rådmannen ser at Hov barnehage vil miste om lag 600 m² av de til sammen 1.200 m² 

uteområder som de leier av kommunen i dag, og som er opparbeidet til lekeområde. Dette er 

ikke en optimal løsning for barnehagen, men bøtes til en viss grad ved at uteområdene for 

omsorgsboligene planlegges åpne og tilgjengelige for allmennheten, samt at de eksisterende 

grøntarealene nord for barnehagen videreføres som friområde og akebakke i planforslaget. 

 

Utredningskrav og ROS-analyse 

Planen har ikke utløst krav om full konsekvensutredning. Likevel er en rekke temaer belyst 

og gjort rede for i planbeskrivelsen. Rådmannen anser dermed utredningsplikten er oppfylt. 

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

foreslåtte avbøtende tiltakene vil medføre at risikonivået holdes uendret eller reduseres i 

forhold til dagens situasjon.   

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til planene om bygging av Hov Omsorgsboliger. Disse vil dekke et 

viktig samfunnsbehov.  Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at 

planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannen avventer for 

øvrig innspill til planforslaget ved offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 



 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til planbestemmelser 

4. Planbeskrivelse inkl. oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

5. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

6. Grunnundersøkelser 

7. Avfallshåndtering 

8. Trafikkanalyse 

9. Naturmangfold, sjekkliste 

10. Mulighetsstudie Hov Vest 

11. Sol/skyggeanalyse Hov Vest 

12. Sol/skyggeanalyse Hov Øst 

13. Uttalelse Fylkesmannen Buskerud 

14. Uttalelse Buskerud fylkeskommune 

15. Uttalelse Statens Vegvesen 

16. Uttalelse Jernbaneverket 

17. Uttalelse Karianne Berg 

18. Uttalelse Hov Barnehage v/Amund Gravdal 

19. Uttalelse Tore Bakken 

20. Uttalelse Naboer Tomt Hov Vest 

21. Uttalelse Kommuneoverlegen v/Unni Suther 

22. Uttalelse NFU Ringerike og Hole lokallag, NFU Buskerud fylkeslag 

23. Møtereferat, Hov Barnehage 

24. Møtereferat, Naboer Hov Vest 

25. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet 

26. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

27. Gjeldende reguleringsplaner  

 

 

 

 

 

Ringerike kommune, 21.03.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning:  Heidi Skagnæs  

Saksbehandler:     Ingrid Liseth 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9958-26  Arkiv: PLN 419  

 

Sak: 25/17 

 

Saksprotokoll - 419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Hov Omsorgsboliger sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

  

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.04.2017: 

 

Arnfinn Baksvær (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

«Saken utsettes. Hovedutvalget (HMA) ønsker befaring før vedtak fattes» 

 

Tor Bøhn (FrP) fremmet rådmannens alternative forslag: 

«Det vedtas at forslag til detaljregulering for Hov Omsorgsboliger ikke sendes på høring eller 

legges ut til offentlig ettersyn.» 

 

Avstemming: 

Arnfinn Baksvær (Ap) utsettelsesforslag oppnådde 4 stemmer (Nancy Amundsen (Ap), Stein-

Roar Eriksen (Ap), Nena Bjerke (FrP) og Hilde Maria Steinhovden (MDG).) og falt. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot 3 stemmer (FrP og MDG) som Hovedutvalgets 

(HMA) innstilling til formannskapet. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9958-27  Arkiv: PLN 419  

 

Sak: 15/17 

 

Saksprotokoll - 419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Hov Omsorgsboliger sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

  

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999.  

 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 25.04.2017: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 





RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER
1. GANGSBEHANDLING

0605_419 Detaljregulering for
HOV OMSORGSBOLIGER

Utarbeidet av Ringerike kommune / konsulent 2016 - 11 - 16
Sist revidert 2017 - 0 3 - 1 3

1.gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO .
2.gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
2. gangsbehandling i formannskapet DATO , sak SAKNR
Vedtak i kommunestyret DATO , sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
planendringer, både ordinære og mindre endringer.

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg
Feltnavn

1. Boligbebyggelse -
frittliggende småhusbebyggelse BFS1 - 4

2. Boligbebyggelse -
konsentrert småhusbebyggelse BKS

3. Offentlig elle r privat tjenesteyting BOP

4. Barnehage BBH

5. Vann - og avløpsanlegg BVA

6. Bolig/tjenesteyting BT1 - 2

7 . Bolig/forretnin g/kontor BKB



2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

1. Kjøreveg SKV1 - 3

2. Fortau SF1 - 3

3. Gang/sykkelveg SGS

4. Annen veggrunn - grøntareal SVG

5. Parkeringsplasser SPP

3. Grønnstruktur

1. Friområde GF1 - 2

Hensynssoner
Det reguleres inn hensynssone, jf. pbl. § 12 - 6:

d) Båndleggingssoner -
Båndlegging etter lov om kulturminner H703_1

§ 0. Fellesbestemmelser

§ 0.1 Støy
Innenfor planområdet skal støy til enhver tid tilfredsstil le kravene som er gitt i gjeldende
lovverk, forskrifter og retningslinjer.

§ 0.2 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer
automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses og kulturvernmyndigh etene
varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8, 2.ledd.

§0.3 Avkjørsler
Plassering av avkjørslene (vist på plankartet med piler) er veiledende, men fra hvilken veg
tomten skal ha adkomst er bindende. Ved justering av plasseringen må det dokumenteres at
avkjøringen ikke kommer i konflikt med frisikt, kryss, kurvatur o.l.

§0.4 Uteoppholdsareal (MUA)
Uteoppholdsareal (MUA): Arealer som kan regnes inn i krav til MUA kan ikke være brattere
enn 1:3, og skal ha dokumentert gode solforhold. Det skal være sol på 50% av arealene kl.
15.00 ved vår - og høstjevnjevndøgn.

§0.5 Tilknytning til fjernvarmeanlegg
Innenfor planområdet skal nye bygg tilrettelegges for tilkobling til fjernv armeanlegg.



§ 1. Bebyggelse og anlegg

§. 1.1 Fellesbestemmelse
Bebyggelsens takform skal tilpasses strøkets karakter.

§ 1.2 Boligbebyggelse
1. BFS1 - 4
Inne felt BFS 1 - 4 tillates oppført tomannsboliger og eneboliger, sistnevnte eventuelt med
tillegg av bi - leilighet på maksimalt BRA 65 m2. Tillatt utnyttelsesgrad er BYA 30 %.

Ved eventuell fraskilling av tomt skal ingen tomt få areal mindre enn 700 m². For
tomannsboliger kreves minimum tomtestørrelse 900 m².

2. BKS
Innen felt BKS er maksimalt fem (5) boenheter tillatt. Pr. boenhet kan tillates tilbygg inntil 30
% av hovedbygningens BYA. Samlet utnyttelsesgrad for hele felt BKS må likevel ikke
overstige BYA 30 %. Tilbygg skal tilpasses hovedbygningens uttrykk så disse harmoniserer.
Påbygg tillates ikke. Takvinduer kan tillates.

§ 1.3 Bolig/tjenesteyting
1. BT - 1
Felt BT - 1 kan benyttes til omsorgsboliger med tilhørende anlegg, herunder parkering på
bakkeplan, bygg for lager og utstyr, letak over uteplasser og sykkelpar kering, samt plass for
avfallsbeholdere. Feltet kan også benyttes til bolig.

2. Utforming (jf. pbl. § 12 - 7 )
Bebyggelsen innenfor BT - 1skal utformes slik at den fremstår som separate boenheter i form
av lavblokker eller kjedet bebyggelse. Ny bebyggelse skal tilpasses bygningsmiljøets
karakter, men bør gis et moderne uttrykk slik at det framgår hva som er nytt. Med tilpasning
menes at plassering, størrelse, materialbruk, detaljering og farger skal harmonere med
eksisterende struktur og bebyggelse i området.

Utnyttelsesgrad for BT - 1er BYA 30 %. Maksimal mønehøyde er kote +93. Det er tillatt med
sokkeletasje eller kjeller. Fraskilling av tomt er ikke tillatt.

3.Universell utforming
Innenfor BT - 1skal universell utforming sikres, slik at alle grupper får god ti lgjengelighet til så
vel inne - som utearealer. Tiltak som gir god tilgjengelighet skal integreres i utformingen av
inne - og uteområder på en slik måte at de naturlig benyttes av alle. Bratt terreng på tomta kan
sikres, slik at det er trygt å ferdes der. Ev entuelle usikre område må sperres av.

Ved nyplanting skal det plantes vekster med l ite pollenutslipp. Bjørk, or , hassel og salix - arter
skal ikke benyttes.

4. Parkering
Det skal tilrettelegges og oppmerkes e n (1) parkeringsplass for bil p r . boenhet .
Minim um 30 % av parkeringsplassene for bil skal utf ormes for funksjonshemmede (HC). HC -
plassene skal ha god tilgjengelighet til hovedinngang(er) og ha bredde 4,5 m og lengde 6 m.
Det skal anlegges hente/bringeplass(er) i nær tilknytning til hovedinngang(er).



Det skal opparbeides minimum é n (1) sykkelparkeringsplass p r . boenhet . Minst to (2) av disse
skal utformes for transport - sykkel/HC - sykkel. Sykkelparkeringsplassene skal være under tak.

5. Uteområder
Det skal være minimum 50 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet. Uteområdene skal opparbeides
som ett eller flere fellesarealer og ligge sentralt innenfor feltet .

Uteområder på bakkeplan skal være åpne og tilgjengelige for allmennheten. Takterrasser og
overbygde terrasser tillates medregn et som uteoppholdsareal.

2. BT - 2
Felt BT - 2 kan benyttes til tjenesteyting eller bolig. Tillatt utnyttelsesgrad er BYA 30 %.

2. Utforming
Ny bebyggelse skal tilpasses bygningsmiljøets karakter. Med tilpasning menes at plassering,
størrelse, materialbruk, detaljering og farger skal harmonere med eksisterende struktur og
bebyggelse i området. For felles uteoppholdsarealer skal settes av minimum 50 m² pr.
boenhet.

For ny bebyggelse som skal romme tjenesteyting gjelder bestemmelsene om univ ersell
utforming og parkering som nevnt under § 1.3.1. BT - 1 pkt. 3 og 4.

§ 1.2 Offentlig el ler privat tjenesteyting (BOP), B arnehage (BHH)
1. o_BOP , BHH (jf. pbl. § 12 - 7 )
Felt o_BOP skal benyttes til omsorgsboliger med tilhørende anlegg, herunder parkering på
bakkeplan, bygg for lager og utstyr, letak over uteplasser og sykkelparkering, samt plass for
avfallsbeholdere.

Felt BBH skal benyttes som barnehage og uteområde for barnehage med tilhørende bygg for
lager og utstyr, samt areal for parkering, henting og levering.

2. Utforming (jf. pbl. § 12 - 7 )
Bebyggelsen innenfor o_BOP skal utformes slik at den fremstår som separate boenheter i
form av lavblokker eller kjedet bebyggelse. Ny bebyggelse skal tilpasses bygningsmiljøets
karakter, men bør gis et moderne uttrykk slik at det framgår hva som er nytt. Med tilpasning
menes at plassering, størrelse, materialbruk, detaljering og farger skal harmonere med
eksisterende struktur og bebyggelse i området.

Utnyttelsesgrad for o_BOP er BYA 45 %. Maksimal mønehøyde for er kote +100. Det er
tillatt med sokkeletasje eller kjeller.

Utny ttelsesgrad for BHH er BYA 30 %.

3.Universell utforming
Innenfor o_BOP og BBH skal universell utforming sikres, slik at alle grupper får god
tilgjengelighet til så vel inne - som utearealer. Tiltak som gir god tilgjengelighet skal
integreres i utforming en av inne - og uteområder på en slik måte at de naturlig benyttes av alle.
Bratt terreng på tomta kan sikres, slik at det er trygt å ferdes der. Eventuelle usikre område må
sperres av.



Ved nyplanting skal det plantes vekster med l ite pollenutslipp. Bjørk , or, hassel og salix - arter
skal ikke benyttes.

4. Parkering
1. o _BOP

Det skal avsettes tilstrekkelig areal til parkering, svarende til é n (1) parkeringsplass for bil
per boenhet innenfor o_BOP. Antall oppmerkede parkeringsplasser kan være behovsprøvd
i forhold til brukergruppe, likevel må minst 15 plasser merkes opp. Eventuelt
overskytende areal avsatt til parkering kan ikke benyttes til tiltak som hindrer fremtidig
opparbeiding av parkeringsplasser på arealet.

Minimum 30 % av opparbeidede parkeringspla sser for bil skal utformes for
funksjonshemmede (HC). HC - plassene skal ha god tilgjengelighet til hovedinngang(er) og
ha bredde 4,5 m og lengde 6 m. Det skal anlegges hente/bringeplass(er) i nær tilknytning
til hovedinngang(er).

Det skal opparbeides mini mum é n (1) sykkelparkeringsplass per boenhet innenfor o_BOP.
M inst to (2) av sykkelparkeringsplassene skal utformes for transport - sykkel/HC - sykkel.
Sykkelparkeringsplassene skal være under tak.

2. BHH
Innenfor felt BHH skal det opparbeides ni ( 9 ) parkeringsplasser for bil og tolv ( 12 )
parkeringsplasser for sykkel. Minst én ( 1 ) av bilparkeringsplassene skal utf ormes for
funksjonshemmede (HC), og minst to (2) av sykkelparkeringsplassene skal utformes for
transport - sykkel/HC - sykkel. Sykkelparkeringsp lassene skal være under tak.

3. o_SPP

Parkeringsplassen o_SPP er offentlig og kan benyttes som ekstra parkeringsareal for
feltene BT1 - 2, o_BOP og BHH.

§ 1.3 Bolig/forretning/kontor

1. BKB (jf. pbl. § 12 - 7 )
Felt BKB kan benyttes til forretnings - og kontorvirksomhet, eventuelt i kombinasjon med
bolig. Utnyttelsesgraden er BYA 40 %.

Innenfor felt BKB skal universell utforming sikres, slik at alle grupper får god tilgjengelighet
til så vel inne - som utearealer. Tiltak som gir god tilgjengelighet skal i ntegreres i utformingen
av inne - og uteområder på en slik måte at de naturlig benyttes av alle.

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

1. o_SKV1, o_SKV2 og o_SF1 - o_SF3 (jf. pbl. § 12 - 7 )
For o_SKV1, o_SKV2 og o_SF1 – o_ skal utforming av veier og fortau følge
kommunalteknisk norm.



§ 3. Grønnstruktur
1 . Friområde (jf. pbl. § 12 - 7 )
Innenfor o_GF1 og GF2 tillattes ikke oppføring av bygninger eller annen bruk som kan hindre
områdets formål som friområde.

§ 4. Hensynssoner
1. Båndlegging etter lov om kulturminner
Innenfor gjeldende område (H730_1) ligger automatisk fredet kulturminne. Det må ikke
forekomme noen form for inngrep i grunnen eller andre tiltak innenfor denne sonen uten
tillatelse fra kulturminnevernmyndighetene.

§ 5. Rekkefø lgebestemmelser og vilkår for tiltak

§ 5.1 Før igangsettingstillatelse
Før igangsettingstillatelse kan gis, skal utomhusplan for være godkjent. Behandlingen av
planen skal være som for vanlig byggesaksbehandling. Utomhusplan skal leveres i målestokk
1:200 eller 1:100 og inneholde følgende:

Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet
Utforming av uteområder med høydeangivelser og materialbruk. Herunder kommer
utearealer for opphold, lek og beplantning
Eventuelle gjerder/sikring mot skrånende terreng
Utvendig opplegg for renovasjon
Utvendig belysning.
Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder
Atkomstforhold og eventuelle interne veier med snuplasser, parkeringsplass for ansatte og
hente/bringeplasser, eventuell oppstillingsplass for minib usser og maxitaxier og
sykkelparkering.
Varelevering

Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:
3D - visualisering, som fotomontasje og/eller perspektivtegninger
Sol/skyggediagram
Angivelse av bebyggelsens takform, takvinkel og møneretning
Angivelse av hvordan estetikk ivaretas
Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas
Støyberegninger for utendørs og innendørs støy
I varetakelse av støykrav og aktuelle støytiltak
Identifisering av all eksisterende teknisk infrastruktur

§ 5.2 Byggetillatelse for tekniske anlegg
Det skal foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (vei, vann, avløp og veilys) før
arbeidene kan igangsettes. Teknisk e anlegg skal bygges etter den til enhver tid gjeldende
kommunale standard. Vedlagt søknaden om tekniske anlegg sk al det foreligge

Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning.
Lengde - og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fyllinger.
Belysningsplan
Løsning for tilstrekkelig brannvann for alle bygningene i området.



§ 5.3 Før bruksti llatelse
Før brukstillatelse gis skal følgende være opparbeidet:

Renovasjon
Nødvendige tiltak i forhold til støykrav
For BT1 og o_BOP: Uteoppholds - og parkeringsareal
For o_BOP: F ortau langs Hov allé
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5952-68  Arkiv: PLN 417  

 

Sak: 10/18 

 

Saksprotokoll - 417 Færden gård - boligområde - Klage på vedtak av plan Gnr/bnr 

137/1 

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Else-Marie Modalen til følge. 

2. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9. 

 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 20.03.2018: 

 

Helge Stiksrud (Uavh.) fremmet følgende forslag p.v.a. Uavh. og Hans-Petter Aasen 

(Sp): 

«Klagen fra Else-Marie Modalen tas til følge.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming. 

Alternativ avstemning mellom Hovedutvalgets (HMA) innstilling og Stiksruds (Uavh.) p.v.a. 

Aasen (Sp), ble Hovedutvalgets (HMA) innstilling vedtatt mot 3 stemmer (Sp og Uavh.), som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5952-67  Arkiv: PLN 417  

 

Sak: 15/18 

 

Saksprotokoll - 417 Færden gård - boligområde - Klage på vedtak av plan Gnr/bnr 

137/1 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Else-Marie Modalen til følge. 

2. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.03.2018: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG) som Hovedutvalgets (HMA) innstilling 

til Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/5952-64   Arkiv: L12  

 

 

417 Færden gård - boligområde - Klage på vedtak av plan Gnr/bnr 137/1 
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Else-Marie Modalen til følge. 

2. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

3. Saken oversendes Fylkesmanne i Buskerud i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9. 

 

 

 

 

Sammendrag 
i desember 2017 vedtok kommunestyret detaljreguleringen for plan 417 Færden gård. Denne 

planen tilrettelegger for bygging av inntil 15 boenheter fordelt på frittliggende 

småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse på et sentralt og attraktivt område på 

Færdentoppen i Haugsbygd. Gjennomføring av planen medfører fortetting, da LNF-området 

tilnærmet grenser til boligområder i nord, øst og sør. Rådmannen anser utnyttelsen av området 

som høy og mener utformingen av boligene og plasseringene av disse innenfor planområdet vil 

være viktig for å tilrettelegge for gode bokvaliteter. 

Det klages på at eiendommene gnr/bnr 137/62 og 137/64 er en del av planen. Dette er forhold 

Modalen har spilt inn i forbindelse med planoppstart og 1. gangsbehandling. Innspillene er 

kommentert og vært en del av planprosessen fra oppstart til vedtak av plan.                          

Disse eiendommene vil ikke miste verdi eller få innskrenkede utbyggingsmuligheter som følge 

av denne planen. Fullstendig klage og tilsvar ligger vedlagt saken. 
 

Tidligere behandlinger og vedtak 

1. Administrativ oppstart av detaljregulering for Færden gård, varslet 18.01.2016. 



- 

2. 1. gangsbehandling, hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 03.04.2017, bh.nr 

24/17. 

3. 1. gangsbehandling, formannskapet 2, 25.04.2017, bh.nr 14/17. 

4. 2. gangsbehandling, hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 06.11.2017, bh.nr 

71/17. 

5. 2. gangsbehandling, formannskapet 2, 21.11.2017, bh.nr 29/17. 

6. 2. gangsbehandling, kommunestyret 05.12.2017, bh.nr 138/17.  

 

Beskrivelse av saken  

Kommunestyret vedtok i møte 05.12.2018, sak 2015/5952 detaljregulering for Færden gård. 

Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn én klage på vedtaket, fremsatt av Else-

Marie Modalen. Klagen er mottatt innenfor utsatt klagefrist. Hun eier to eiendommer innenfor 

plangrensen og er dermed part i saken. Klagen er oversendt forslgastiller COWI AS på vegne 

av Henrik Færden Petersen, og de har gitt tilsvar på klagen. COWI på det planfaglige i klagen, 

Færden på det privatrettslige. 

 

 

Klage fra Else-Marie Modalen, datert 09.01.2018  

Modalen eier to eiendommer innenfor plangrensen, gnr/bnr. 137/62 og 137/64. Disse ønsker 

hun fjernet fra planen. Dette begrunnes i at det ikke var nødvendig med ny reguleringsplan da 

hun bygde huset og dermed trengs det heller ikke nå. 

Det påpekes at planen ikke vil bli noen naturlig utvidelse av boligområdet i Haugsbygd 

ettersom det både er høyspentledninger, gangvei og en åpen bekk mellom nåværende boliger 

og nytt utbyggingsområde. Klager mener også at avkjøringen, av hensyn til barn i området, 

ikke er ønskelig der den er lagt i planen.  

 

Det blir tatt opp en privatrettslig avtale for området som i ny plan omtales som G2.  Klager 

mener også at de tre eiendommene gnr/bnr 137/62, 137/63 og 137/64 ikke er en naturlig del av 

utbyggingen, da de ligger vesentlig høyere i terrenget, og at hvis de tas ut vil en større andel av 

planen bli omdisponert dyrka mark. 

Til sist i klagen antar Modalen at utbygging vil være en belastning for Vang skole. 

 

  

Sammendrag av COWI AS sin kommentar til påklagede forhold: 

Forslag til planavgrensning, som også omfattet gnr.137 bnr.62, 63, 64, ble avklart med 

kommunen tidlig i prosessen, og ble diskutert i oppstartsmøte med Ringerike kommune 

13.11.15. Avgrensning ble bekreftet av kommunen, med små justeringer, i påfølgende 

møtereferat datert 13.11.15. Bakgrunn for valg av planavgrensning var bl.a. ønske om at den 

gjeldende reguleringsplanen ikke deles opp i flere mindre planer. For gnr 137 bnr.62, 63, 64 

skulle boligformålet videreføres, men plankart og bestemmelser skulle oppdateres i tråd med 

faktisk situasjon. Bakgrunnen for dette var at reguleringsplan for Færdenmarka vedtatt 1985 

viste en utdatert løsning. Antall hus, tomteutforming, husplassering og g/s vei var ikke i tråd 

med dagens situasjon. Det ble vurdert som viktig å se på helhetlige løsninger i området for å 

kunne legge til rette for et helhetlig og god utvikling av nordre del av området. 

 



- 

Avkjøringen til vei f_SV1 er begrunnet med områdets topografi og den skisserte 

bygningsstrukturen. Hensikten er å gi flest mulig boenheter tilkomst med best mulig 

tilgjengelighet ved hjelp av minst mulig kjøreareal. Avkjøringen ligger i slak yttersving med 

god avstand til nærliggende avkjørsler. Den gir god oversikt og sikkerhet. 

 

I planforslaget er plassering av (eksisterende) gangvei i nordøst begrunnet med hensyn til 

trafikksikkerhet, plassering av bygg i det nye boligområdet og betydelig bedre stigningsforhold 

enn tidligere regulert løsning fra 1985. Det er forøvrig lagt inn et smett gjennom boligfeltet 

som gir fotgjengere en snarvei lik gangveien som er vist i reguleringsplan fra 1985. 

 

 

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

reguleringsplan påklages. Klagen er fremsatt innen utsatt klagefrist og vurderes å ha rettslig 

klageinteresse etter Forvaltningsloven § 28. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak 

etter denne lov, og har delegert ansvaret til Fylkesmannen. Klage på reguleringsvedtak 

forelegges Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA), formannskapet og 

kommunestyret iht. Ringerike kommunes delegeringsreglement. Dersom HMA finner grunn til 

å ta klagen til følge, legges saken fram for formannskapet og kommunestyret med forslag til 

endring av vedtaket. Hvis ikke Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen til følge, fatter 

kommunestyret vedtak og sender saken til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 

Rådmannens vurdering 

Ut i fra et helhetsperspektiv er eiendommene gnr/bnr 317/62 og 137/64 tatt med i planen. 

Gammel plan for de to eiendommene er plan nr. 170 Færdenmarka. Her er eiendommene avsatt 

til boliger. Det er også en gangvei gjennom området i gammel plan. Denne ønsker kommunen å 

avregulere, siden gangveien har fått en annen plassering. Rådemannen ser det som naturlig at 

alle eiendommene på vestsiden av Færdenveien tas med i den nye planen for ikke å få en 

oppstykking av gammel plan. I ny plan, plan 417 Færden gård, er eiendommene avsatt til 

frittliggende småhusbebyggelse, en videreføring fra gammel plan.   

Rådmannen anser planen å være god og en naturlig utvidelse av boligområdet i Haugsbygd. En 

gangvei er ikke en barriere. Derimot er det en trygg måte å komme seg rundt i nabolaget. 

Avkjøringen er lagt i en slak bakke med god oversikt begge veier i Færdenveien og anses ikke 

som farlig for barn i nabolaget. 

Reguleringsplaner tar ikke for seg privatrettslige forhold. Eventuelle avtaler som er gjort 

omkring område G2 er irrelevante for arealplanen. 

Kommuneplanens samfunnsdel legger opp til utbygging av tettstedene i kommunen. 

Haugsbygd er en av disse. Fortetting er positivt ved at man opprettholder den sosiale 

infrastrukturen og rådmannen mener det er positivt at Vang skole styrkes med større tilfang 

med vedtak av planen.  

 

 



- 

  
Bilde av gammel og ny plan 

 

Oppdatert arealplaner til gjeldene plan- og bygningslov (pbl) er et gode for kommunen. 

Endringer for bestemmelsene til eiendommene til Modalen vil ikke innskrenke 

utnyttingsmulighetene hun har på sin eiendom. Derimot vil utnyttelsen øke fra 20 % til 40 %. 

Vedtak av detaljregulering for Færden gård vil ikke ha innvirkning på bygg som allerede er på 

tomten til klager. Bestemmelser om byggehøyde for BF1-2 følger pbl § 29-4 og anses ikke å 

innskrenke mulighetene for de nevnte eiendommene. 

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

anbefaler at klagene ikke tas til følge. 

 

 

Vedlegg 

Tilsvar til klage - Reguleringsplan for Færdentoppen boligområde 22.1.18.pdf 

E-post vedlegg 1 - Tilsvar Henrik Færden Petersen. 

Klage vedrørende sak 138 

Saksprotokoll - 417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling 

Saksprotokoll - 417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling 

Saksprotokoll - 417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling 

417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling 

Plankart 5.10.17.pdf 

Vedlegg 6 - Illustrasjonsplan 26.9.17.pdf 

Planbeskrivelse 5.10.17.docx 

Reguleringsbestemmelser 

Plankart plan 170 
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 Ringerike kommune, 24.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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REF mato

PROJEKTNR A071608

0605_41 7 D ETALJREGU LERIN G FOR FÆRD EN GÅRD -
U TTALELSE TIL KLAGE

Viser til oversendelse datert 10.1.18, av klage på vedtak i Ringerike kommune-

styre sak 2015/5952; 0605_417 Detaljregulering for Færden gård. Klagen ble

oversendt tiltakshaver, med kopi til COWI AS og det ble informert om anled-

ning til å uttale seg til klagen innen 31.1.18.

COWI uttaler seg til de deler av klagen som er knyt tet til utarbeidelse av plan-

saken. For tilsvar knyttet til andre privatrettslig e forhold, vises til vedlegg 1,

tilsvar fra Henrik Færden Petersen.

Tilsvar til klage

Prosess og medvirkning:

Et hovedpoeng i klagen er manglende involvering og mulighet til medvirkning.

Planforslaget er utarbeidet i tråd med føringer git t i plan- og bygningsloven, og

føringer gitt av Ringerike kommune ifm. utarbeidels e av planforslag. Det er

sikret medvirkning i tråd med gjeldende lovverk. Al le innspill er vurdert og

kommentert i planarbeidet. De løsningene som er vid ereført, er valgt etter en

bred utredningsprosess og i samråd med bl.a. Ringer ike kommune.

Forslag til planavgrensning, som også omfattet gnr. 137 bnr.62, 63, 64, ble av-

klart med kommunen tidlig i prosessen, og ble disku tert i oppstartsmøte med

Ringerike kommune 13.11.15. Avgrensning ble bekreft et av kommunen, med

små justeringer, i påfølgende møtereferat datert 13 .11.15.

Bakgrunn for valg av planavgrensning var bl.a. ønsk e om at den gjeldende re-

guleringsplanen ikke deles opp i flere mindre plane r. For gnr 137 bnr.62, 63,

64 skulle boligformålet videreføres, men plankart o g bestemmelser skulle opp-

dateres i tråd med faktisk situasjon. Bakgrunnen fo r dette var at regulerings-

plan for Færdenmarka vedtatt 1985 viste en utdatert løsning. Antall hus, tom-

teutforming, husplassering og g/s vei var ikke i tr åd med dagens situasjon. Det

Ringerike kommune

Miljø og arealforvaltning

PB 123 Sentrum

3502 Hønefoss

CVR 44623528
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ble vurdert som viktig å se på helhetlige løsninger i området for å kunne legge

til rette for et helhetlig og god utvikling av nord re del av området.

Utsnitt av reguleringsplan for Færdenmarka, vedtatt 1985.

Det ble sendt ut varsel om oppstart av plansaken de n 18.1.2016, med avtalt

planavgrensning. De innkomne innspillene og merknad ene ble oppsummert og

kommentert. Plansaken ble så utarbeidet og oversend t kommunen til 1. gang-

behandling 12.05.16. Saken ble behandlet av Ringeri ke kommune og lagt ut til

offentlig ettersyn etter politisk behandling i Form annskapet 25.04.17, med den

planavgrensning som var avtalt og brukt både i vars el om oppstart og ved

oversendelse av planforslaget til kommunen.

I saksfremlegget til kommunen datert 16.03.17, støt ter rådmannen forslagstil-

lers planforslag, og skriver følgende kommentar til merknaden fra Else-Marie

Modalen datert 12.02.16: "Nabo sin eiendom er allerede regulert til boligfor -

mål, noe som anses viktig å videreføre i ny plan sli k at nabo ikke blir skadeli-

dende av planforslaget."

I etterkant av offentlig ettersyn ble merknadene ov ersendt fra kommunen til

forslagsstiller den 26.06.17. Her fremkommer at Els e M. F. Modalen har inn-

sendt merknad til offentlig ettersyn datert 09.06.1 7. Her fremmes bl.a. forslag

om at utbygging kan foregå på et annet sted på eien dommen (antas eiendom-

men Færden gård), som ikke berører landbruksareal.

Forslagsstiller oppsummerte og kommenterte merknade ne i plansaken som

oversendes politisk behandling 04.10.17. Forslagsst iller kommentar til Moda-

lens merknad var da følgende: "Planforslaget er i tråd med gjeldende planer,

og vil for eksisterende boliger i hovedsak være en vi dereføring av gjeldende si-

tuasjon."
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Planforslaget ble deretter sendt til politisk behan dling. I saksfremstillingen da-

tert 17.10.17 videreføres de vurderinger som tidlig ere er gjort, og i en samlet

vurdering uttalte rådmannen bl.a.: "Rådmannen er positiv til utvikling av Fær-

den boligområde som vil kunne gi tilbud av boliger i attraktive deler av kom-

munen. Planene kan forventes å gi positive ringvirkni nger for Ringerike kom-

mune i form av sysselsetting i forbindelse med utby gging og et mer variert bo-

ligtilbud. Arealet som foreslås omdisponert fra ful ldyrket jord til boligformål er

ca. 1daa, men vil bidra til å skape et helhetlig bol igområde." Planen ble vedtatt

av kommunestyret 05.12.2017.

Øvrige forhold:

Utover ønsket om å utelate gnr.137 bnr.62, 64 fra n y reguleringsplan, samt

merknad til medvirkningsprosessen, vurderer vi at d et ikke er noen konkrete

forhold ved planen som omtales. Klager nærmer seg p lanens materielle løs-

ninger med følgende påstander; "Av hensyn til barn i området er det (heller)

ikke ønskelig med avkjøring der denne er lagt i planka rtet … Dagens gangvei …

vil (derfor) skille omsøkte område fra resten av fel tet." Klager informerer der-

imot ikke om hvorfor løsningene gir grunnlag for kl age og hva som ville vært

en god løsning. Selv om det her kan stilles spørsmå l om forvaltningslovens

krav til begrunnet klage er tilfredsstilt, ønsker v i likevel å begrunne planforsla-

gets valg av løsning:

I planforslaget er plassering av avkjøringen til ve i f_SV1 begrunnet med områ-

dets topografi og den skisserte bygningsstrukturen. Hensikten er å gi flest mu-

lig boenheter tilkomst med best mulig tilgjengeligh et ved hjelp av minst mulig

kjøreareal. Avkjøringen ligger i slak yttersving me d god avstand til nærlig-

gende avkjørsler. Den gir god oversikt og sikkerhet .

I planforslaget er plassering av (eksisterende) gan gvei i nordøst begrunnet

med hensyn til trafikksikkerhet, plassering av bygg i det nye boligområdet og

betydelig bedre stigningsforhold enn tidligere regu lert løsning fra 1985. Det er

forøvrig lagt inn et smett gjennom boligfeltet som gir fotgjengere en snarvei lik

gangveien som er vist i reguleringsplan fra 1985.

Oppsummering

Vi ber om at oversendte klage fra Else Marie Færden Modalen ikke tas

til følge. Planforslaget er utarbeidet i tråd med f øringer gitt i plan- og

bygningsloven, og føringer gitt av Ringerike kommun e ifm. utarbei-

delse av planforslag. Det er sikret medvirkning i t råd med gjeldende

lovverk. Alle innspill er vurdert og kommentert i p lanarbeidet. De løs-

ningene som er videreført, er valgt på bakgrunn av medvirkningspro-

sess, planfaglige utredninger og vurderinger og er utarbeidet i samråd

med bl.a. Ringerike kommune.
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Planforslaget sikrer en god og helhetlig løsning fo r et nytt og attraktivt

boligområde, samtidig som det sikrer oppdatert regu leringsstatus for

gnr 137 bnr.62, 63, 64. Områdene som i planforslage t er avsatt til bo-

ligformål ligger i tilknytning til eksisterende bol igområder og kan sees

på som en naturlig utvidelse av disse.

Vedlegg

Vedlegg 1: Tilsvar fra Henrik Færden Petersen, date rt 15.1.18.



1

Magnus Torp

From: Henrik Færden Petersen <h-fp@online.no>
Sent: 15. januar 2018 19:14
To: Magnus Torp
Subject: Svar til klage
Attachments: IM G.pdf; IM G_0001.pdf

Hei.
Det ble skrevet en leieavtale mellom Henrik Færden Petersen og Else-Marie Færden Modalen på er område på ca.
10 daa, som også var litt av området G2.
Da denne avtalen ikke ble overholdt av Else-Marie F ærden Modalen, ble den sagt opp ved at det ble send t et
rekommandert brev 20.10.2015, og en påfølgende mail for opplysning, med ett års varsel som var etter k ontrakten.
Området var dermed helt fritt for heftelser 20.10.2 016.
Det har aldri vært noen muntlig avtale om at dette arealet skulle bli en utvidelse av 62/64

Mvh
Henrik Færden Petersern



LEI EAVTALE

Mellom Henrik Færden petersen, t, L7. Og.tg7g, som utleier

Og

Else-Marie Færden Modalen, f .tZ. O7. Lgg0, som leier

l- Henrik eier landbrukseiendommen gnr. !37,bnr l iRingerike.
Else-Marie eier boligeiendommen gnr. !37, bnr 62 i Ringerike

2 Som eier av 137/62 i Ringerike leier Else-Marie et areal på ca. L0 dekar av Henrik,
som eier av 137/1. Arealet er vedlagt med bilder og kart.

3 Arealet skal benyttes til blant annet dyrehold

4 Else-Marie har rett til å fylle ut areal som vist på bildet, over eiendomsgrensen

5 Årlig leie er kr. 1000,- og betales årlig etter avtale

6 Det leide arealet skal holdes i orden, uten skrot og forsøpling, til enhver tid. Det
skal også anlegges adkomst for grunneier mellom jordene nedenfor fylling.

7 Eventuelle naboklager på dyrehold er leiers ansvar og utleier uvedkommende.

8 Utleier og leier har rett til å si opp leien med ett års varsel.

\/ 9 Leieforholdet opphører automatisk dersom gnr. 137 , bnr 62 eies av andre enn
Else-Marie, hennes ektefelle i uskiftet bo, eller deres livsarvinger i rett
nedstigende linje.

1 0 Ved opphør av leieforholdet overtar utleier leiearealet tilknyttet jorde, inklusive
det utfylte arealet slik det fremstår ved opphør av leieforholdet. Ved salg av
137/62, selges utfyllingsområde til kjøper.

1 1 , Denne avtalen tinglyses ikke, men er bindende mellom partene. Utleier og leier
plikter på forhånd å gjøre rettsetterfØlgere oppmerksom på denne avtalen.

tZ Denne avtale er opprettet ito eksemplarer hvorav partene har hvert sitt.

Henrik Færden Petersen Else-Marie Færden Modalen
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Klage vedrørende sak 138/17

Viser til tidligere innsendte klager 12/2-16 og 9/6 -17 samt flere samtaler med Ringerike kommune for
møte angående planarbeidet og forslag til endringer .

I klage av 12/2-16 blir det av min advokat krevd at tomter gnr.137 bnr.62/64 tas ut av planen for
detaljreguleringsarbeid for Færden boligområde. Kom munen svarer med at de ikke ønsker at
gjeldende reguleringsplan ikke blir oppdelt i mindr e planer. Til det vil jeg si at det ikke tidligere er
søkt om endringer i reguleringsplan, da vi har forh oldt oss til gjeldende plan ved bygging. Jeg finner
det derfor underlig at vi, etter å ha fått godkjent og gjennomført bygging av Ringerike kommune,
plutselig skal innlemmes i en ny plan som vi ikke e ngang er blitt tatt med i planarbeidet for
utforming. Dersom vi hadde bedt om endringer fra gj eldende plan og vært med på utarbeidelse av
ny, ville jeg kunne forstått hvorfor vi skulle innl emmes i ny plan. Jeg har i flere omganger vært i
kontakt med kommunen med et ønske om samarbeid for å kunne lage en best mulig løsning både for
meg som nabo og utbygger. Jeg har tidligere blitt l ovet at det vil komme mange muligheter for å
delta i planarbeidet og komme med innspill og forsl ag.

Det skal også sies at bruken av området som i plank artet omtales som G2, er omdiskutert og ikke
avklart da denne er gitt tillatelse til å disponere av undertegnede og etter muntlig avtale skulle bli en
utvidelse av 62/64 dersom det skulle søkes om endri ng av reguleringsplan.

Planen vil ikke bli noen naturlig utvidelse av boli gområdet i Haugsbygd ettersom det er både
høyspentledninger, gangvei og åpen bekk mellom nåvæ rende boliger i nord og planforslag, det er
anlagt gangvei i øst og en betydelig høydeforskjell mot boliger i sør. Det er andre områder langs
Færdenveien som er bedre egnet til boligformål som ville gi en mer naturlig utvidelse av
boligområdet og da uten å måtte omdisponere fulldyr ket mark. Av hensyn til barn i området er det
heller ikke ønskelig med avkjøring der denne er lag t i plankartet, dette håper jeg uansett vil være
mulig å se på en endring av. Da den gjeldende regul eringsplan ble vedtatt, med tre tomter i omsøkte
planområde som nå er utvidet til 15, var også gangv eien tilpasset disse. Dagens gangvei er lagt lenger
opp mot eksisterende boliger og vil derfor skille o msøkte område fra resten av feltet.

Rådmannen har lagt til i sin vurdering de to bolige ne med bnr 62/63/64, som ikke ønsker å være en
del av endingen i det hele tatt. Dessuten vil ikke disse boligene bli en naturlig del av utbyggingen, da
de ligger vesentlig høyere i terrenget. Dersom bnr 62/63/64 tas ut av planforslaget, vil det kun være
omdisponering av fulldyrket mark som er gjeldene fo r forslaget noe som ikke ser spesielt heldig ut. Vi
tar gjerne imot representanter fra Ringerike Kommun e til befaring i området for å se hvordan
utbyggingen med fordel kunne vært endret uten å nek te for utbygging – noe som sannsynligvis ville
være helt umulig.

Jeg vil likevel anta at det vil være en belastning for Vang skole med betydelig utbygging i området
rundt, da det allerede foregår mye utbygging i skol ekretsen tilpasset familier med barn i skolepliktig
alder.

Mvh

Else-Marie Modalen



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5952-50  Arkiv: L12  

 

Sak: 138/17 

 

Saksprotokoll - 417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling Gnr/bnr 137/1 

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. 0605_417 Detaljregulering for Færden boligområde vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 170 Færdenmarka (vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd 

felt A-B (vedtatt 30.08.1972), som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 05.12.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling som er i samsvar med Rådmannens forslag ble vedtatt mot 10 

stemmer. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5952-49  Arkiv: L12  

 

Sak: 29/17 

 

Saksprotokoll - 417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling Gnr/bnr 137/1 

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
1. 0605_417 Detaljregulering for Færden boligområde vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 170 Færdenmarka (vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd 

felt A-B (vedtatt 30.08.1972), som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 21.11.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling som er i samsvar med Rådmannens forslag ble vedtatt mot 

2 stemmer (V og SP) som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5952-48  Arkiv: L12  

 

Sak: 71/17 

 

Saksprotokoll - 417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling Gnr/bnr 137/1 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. 0605_417 Detaljregulering for Færden boligområde vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 170 Færdenmarka (vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd 

felt A-B (vedtatt 30.08.1972), som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (MDG, V og SP) som Hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/5952-46   Arkiv: L12  

 

 

417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling Gnr/bnr 137/1 
 

Forslag til vedtak: 

1. 0605_417 Detaljregulering for Færden boligområde vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 170 Færdenmarka (vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd 

felt A-B (vedtatt 30.08.1972), som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Forslag til detaljregulering tilrettelegger for bygging av inntil 15 boenheter fordelt på 

frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse på et sentralt og attraktivt 

område på Færdentoppen i Haugsbygd. Området planforslaget omfatter er delvis regulert til 

boligformål i eksisterende plan 170 Færdenmarka. Deler av planområdet og nytt 

utbyggingsområde er regulert til LNF-område. Gjennomføring av planen vil medføre fortetting, 

da LNF-området tilnærmet grenser til boligområder i nord, øst og sør. Et lite grøntareal i nord 

er regulert i 56-03 Haugsbygd Felt A-B og vil videreføres som grøntareal.  Rådmannen anser 

utnyttelsen av området som høy og mener utformingen av boligene og plasseringene av disse 

innenfor planområdet vil være viktig for å tilrettelegge for gode bokvaliteter.  

 

Fylkesmannen kom med innsigelse etter 1. gangsbehandling av saken, for omdisponering av 

landbruksjord. Etter møte med tiltakshaver og justering av plankartet ble innsigelsen trukket. 

Det er i det reviderte forslaget tatt ut 2,7 daa landbruksjord. 

 

Omdisponering av fulldyrket mark til boligformål er generelt uønsket, men plasseringen av den 

dyrkbare jorden gjør den godt egnet som fortetting av området, og det vil være en naturlig 

utvidelse av boligområdet i Haugsbygd. Rådmannen anbefaler at planen blir vedtatt. 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Forslag til detaljregulering tilrettelegger for bygging av inntil 15 boenheter fordelt på 

frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse på et sentralt og attraktivt 

område på Færdentoppen i Haugsbygd. Østre del av planområdet ligger i eksisterende plan nr. 

170 Færdenmarka. Her er det satt av noe areal til bolig og noe til leke-/friluftsområde. Det er 



- 

også regulert en vei som kobler Færdenveien med G/S nord for planområdet. Forslagsstiller 

ønsker å regulere ytterligere del av sin eiendom til boligområde for å skape et helhetlig og nytt 

boligområde. Den nye delen som skal reguleres er i sin helhet i dag i LNF-område. I 

eksisterende plan nr. 170 Færdenmarka er det allerede regulert for 7 boliger i det aktuelle 

området.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 03.04.2017, Bh. 24 NR. 17. 

 Planforslaget ble 1. gangsbehandlet av Formannskapet 2 og vedtatt sendt på høring og 

lagt ut til offentlig ettersyn 25.04.2017, Bh. 14 NR. 17. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 2,7 daa dyrka mark er tatt ut av planforslaget.  

 

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

imøtekomme høringsuttalelser.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25.04.2017 – 12.06.2017. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg. 

 

Innsigelser 

Fylkesmannen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. For nærmere 

informasjon om innsigelsen, se oppsummering av og kommentarer til høringsuttalelsene. 

Innsigelsen gikk på omdisponering av 2,7 daa dyrka mark. Etter dialog og videre justeringer i 

planforslaget er innsigelsen nå trukket, og kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen. 

Justeringene innebærer at mindre dyrka mark blir omdisponert, samtidig som et grønntbelte 

reguleres mot jordet.  

  

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 170 Færdenmarka vedtatt 31.01.1985 

(se planbeskrivelse s.12). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, gangvei 

og friområde/lek. Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 56-03 Haugsbygd 



- 

Felt A-B vedtatt 30.08.1972. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til friområde. 

En mindre del av planområdet er uregulert. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Planen ivaretar kommuneplanens samfunnsdel gjennom å legge til rette for variert boligtilbud i 

lokalsamfunn utenfor Hønefoss sentrum. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål, friområde og 

LNF. LNF-området er planlagt omdisponert til bolig og grøntareal. Ellers er planen i tråd med 

overordnede planer. 

 

Juridiske forhold  

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

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet 2 jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca 1 dekar utover allerede godkjent 

areal på 3,4 daa i plan 170 Færdenmarka. 

 

Ved avgjørelse om det kan gis samtykke til omdisponering skal det blant annet tas hensyn til 

godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket 

i området, kulturlandskapet og eventuelle fordeler (samfunnsgagn) som en omdisponering vil 

kunne gi. Det skal også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres og på ny brukes til 

jordbruksproduksjon. Andre momenter enn det som er nevnt i jordloven § 9 kan også 

vektlegges, men dette må da vurderes opp mot jordlovens formålsbestemmelse.  

 

Økonomiske forhold 

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

privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr 

jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Området har fra før to boliger fordelt på tre tomter, samt noe LNF-område nordvest i 

planområdet. Det åpnes for å utvikle boliger i form av eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus 

og firemannsboliger, avhengig av tomtens størrelse. Totalt antall vil da bli maksimalt 17 



- 

boenheter, avhengig av boligtypen man velger. Det er positivt å beholde det bygningsestetiske 

som er rundt i området, med eneboligbebyggelse.  

 

Det legges opp til en utnyttelsesgrad på 40%. Dette er i tråd med kommunenplanen. Grad av 

utnytting i uregulerte områder er 25%, men siden dette blir regulert er 40% utnyttelse både 

akseptabelt og ønskelig.  

 

Det er lagt opp til mye grønntområder i planen, noe rådmannen ser positivt på. Lekeplassen har 

fått en solrik plassering vest i planområdet i tilknytning til en turveg i forbindelse fra 

boligområdet til skole og idrettsanlegg. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. Alle uttalelsene er 

kommentert av forslagsstiller og tatt hensyn til i planforslaget og planens foreslåtte 

bestemmelser. Innsigelsen fra Fylkesmannen er kommentert over. Landbrukskontoret mener 

fortsatt at det er uheldig å bygge ned dyrka mark til boligformål. Når det er sagt, mener 

landbrukskontoret det er positivt at planavgrensningen er endret slik at mindre dyrka mark går 

tapt. I tillegg ser det nå ut til at det er lagt inn en større buffersone mellom planlagt bebyggelse 

og dyrka mark.  

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

utenfor tilknytningsplikten. 

 

Vann- og avløpsledning i området må legges om i henhold til utarbeidet VA-plan. Denne viser 

at ledningen legges i ny adkomstvei, f_SV1. Eksisterende anlegg er vurdert til å ha tilstrekkelig 

kapasitet for nye boliger. Det vil være behov for å koble seg til eksisterende vannkum i 

Færdenveien for å oppfylle kravet fra Ringerike kommune vedrørende slukkevann. 

 

Færdenveien i sørøst er kommunal vei og det er planlagt adkomst til denne. Det vurderes av 

forslagsstiller at den økte trafikkmengden på den kommunale veien ikke vil medføre noen 

konsekvenser for det planlagte krysset sin kapasitet og geometriske utforming. Parkering og 

adkomst for de eksisterende boligen forandres ikke. Trafikkanalysen som er utført konkluderer 

med at det ikke er behov for tiltak knyttet til utbygging av planområdet. Det er gang- og 

sykkelvei langs Færdenveien. 

 

Lekeplasser 

Det er satt av areal for lekeplass i planforslaget. Planen har også bestemmelser som sikrer 

opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene. 

 

ROS-analyse 

Planområdet ligger innenfor større felt med alunskifer. Det er ikke registrert radon i grunnen i 

planområdet, men det kan ikke utelukkes at radon kan forekomme. Avbøtende tiltak ved 

radonforekomster er vurdert av forslagsstiller til å foregå i forbindelse med 

byggesaksbehandling.  

 

Ved en eventuell ulykke på Færdenveien så vil framkommeligheten reduseres noe. Færdenveien 

har ifølge forslagsstiller adkomst fra FV 241 fra to ulike steder, så sannsynligheten for redusert 



- 

framkommelighet er liten. Boligområdet er planlagt med en adkomst for brannbil, med en 

lokasjon mot Færdenveien. Dette er vurdert til en viss fare i tilfelle brann i området. 

 

Konklusjonen til ROS-analysen er at risikonivået er lavt. 

 

Interessemotsetninger: 

Det er interessemotsetninger mellom eier av naboeiendom 137/62 og forslagsstiller. 

Motsetningene går ut på at eiendommen til nevnte nabo og deler av 137/1, som nabo leier av 

forslagstiller, er tatt med i planforslaget. Området vedrørende det leide arealet er en 

privatrettslig sak, som ikke vurderes nærmere i denne plansaken. 

 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Færden boligområde som vil kunne gi tilbud av boliger i 

attraktive deler av kommunen. Planene kan forventes å gi positive ringvirkninger for Ringerike 

kommune i form av sysselsetting i forbindelse med utbygging og et mer variert boligtilbud. 

Arealet som foreslås omdisponert fra fulldyrket jord til boligformål er ca. 1 daa, men vil bidra 

til å skape et helhetlig boligområde.  

 

Da planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan, må planen innarbeides ved neste 

revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

Vedlegg 

Plankart 5.10.17.pdf 

Vedlegg 6 - Illustrasjonsplan 26.9.17.pdf 

Planbeskrivelse 5.10.17.docx 

Reguleringsbestemmelser 

Ringerike kommune - Fylkesmannen trekker innsigelsen til planforslag for Færdentoppen.PDF 

Merknader kommentert 

Vedlegg 3 - Merknader til offentlig ettersyn - samlet.pdf 

Vedlegg 4 - ROS_Analyse 26.09.17.pdf 

Vedlegg 5 - VA notat 26.9.17.pdf 

Saksprotokoll - Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling 

Saksprotokoll - Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling 

Vedlegg 1 - Arealtabell .csv 

Plankart plan 56-03 

Plankart plan 170 

Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling 

Planbeskrivelse 

Reguleringsbestemmelser 

Plankart Færdentoppen 2.5.16 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.10.2017 

 



- 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

konstituert leder: Line Østvold 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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Sammendrag 

Planforslaget legger til rette for frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, i 

et sentralt og attraktivt boligområde på Færdentoppen i Haugsbygd. Boligene skal være attraktive, og 

tilgjengelige, med gode og tilgjengelige uterom og lekeplasser av høy kvalitet. Det legges til rette for ca. 

10-15 nye boenheter, avhengig av etterspørsel og boligtype. Planforslaget vil sikre en god og helhetlig 

fortetting i et allerede etablert boligområde, og i kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til 

fremtidig boligområde.  

Områdene som i planforslaget er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til eksisterende boligområder 

og kan sees på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, skal 

det sikres at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse. 

 

Planforlsaget omfatter også to eksisterende boliger som er relativt nyoppført og som har en naturlig 

tilhørighet til arealet. Reguleringsstatus oppdateres for disse.  

 

Det legges til rette for gode og trafikksikre løsninger for adkomst  mot Færdenveien.  

 

Boligene er godt tilknyttet omkringliggende områder via gang- og sykkelveg, både mot Klekken og mot 

offentlig tjenesteyting, handel, kollektivtilbud og friluftsområder.  
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1 Innledning 

COWI AS fremmer planforslaget på vegne av grunneier Henrik Færden Petersen.  

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for frittliggende/konsentrert småhusbebyggelse med 

tilhørende anlegg, på Færdentoppen i Haugsbygd. Planforlsaget omfatter også to eksisterende boliger 

som er relativt nyoppført og som hører naturlig til arealet. Reguleringsplanstatus oppdateres for disse.  

Planområdet ligger i et attraktivt bolig og landbruksområde. Planområdet er på ca. 18,3 daa, og er i 

kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål, friområde, samt et begrenset areal til landbruks, 

natur- og friluftsformål. 

Planområdets beliggenhet. Ill: COWI 2016 
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2 Planprosess og medvirkning 

 

Det ble avholdt et oppstartsmøte med Ringerike kommune den 13.11.2015. I møtet orienterte 

forslagsstiller om sine tanker for utvikling av planområdet, herunder at det planlegges for konsentrert 

småhusbebyggelse i form av eneboliger/rekkehus. Kommunen orienterte om overordnede planer, 

rammer og føringer. Kommunen opplyste om hvilke tiltak det vil være hensiktsmessig å gjennomføre i 

forbindelse med utbyggingen. Videre ble plantype og planprosess avklart. Det ble ansett ikke å være 

behov for utarbeidelse av planprogram eller utvidet opplegg for økt medvirkning. Det ble fremlagt 

dokumentasjonskrav ved innlevering til 1. gangs behandling. Videre saksbehandlingsprosess ble 

avklart. Diagrammet til høyre viser planprosessen i henhold til plan- og bygningsloven. 

Oppstart av planarbeid ble varslet per brev, i lokalavis 

og på kommunens nettsider den 18.01.2016, med frist 

for innsending av merknader 20.02.2016. 

Forslagsstiller har mottatt 7 merknader per brev og e-

post. Sammendrag av, og kommentarer til, 

merknadene følger i eget vedlegg. Merknadene er 

også vedlagt i fullversjon. 

Planforlsaget ble behandlet i Planutvalget 25.4.17, og 

lagt ut på offentlig ettersyn i perioden 25.4.17-

12.6.17. Det kom inn 7 merknader til offentlig 

ettersyn, bl.a. en innsigelse fra fylkesmannen knyttet 

til jordvern. Revidert planforslag ble oversendt til 

Fylkesmannen 13.9.17, med påfølgende tilsvar 

20.9.17, hvor innsigelsen ble trukket, forutsatt at 

revidert planforslag ble videreført. 

 

Oppstartsmøte 

Ringerike kommune, Henrik Færden 
Petersen og COWI AS

Varsel om oppstart

• brev / annonse med plangrense og 
hensikt med planarbeid

• 3 ukers høringsfrist

Utarbeide planforslag 

Politisk behandling av planforslaget i 
hovedkomiteen for miljø og areal og 

formannskapet. 

• Planforslag legges ut på høring med 6 
ukers høringsfrist

Revidering av planforslaget iht. 
merknader. 

2. gangs politisk behandling av 
planforslaget i  HMA og 

formannskapet, før egengodkjenning i 
kommunestyret 
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3 Dagens situasjon 

3.1 Planområdets avgrensing 

Under vises utsnitt av planområdet, slik det ble varslet ved oppstart.  

 
Illustrasjon som viser planområdets avgrensning ved varsel om oppstart. COWI 2015. 

I forbindelse med offentlig ettersyn og innsigelse fra fylkesmannen ble planormådet redusert i revidert 

planforslag. I figuren under vises deler av planormådet som ble tatt ut i etterkant av offentlig ettersyn 

(skravert), til sammen 2,7 daa.  
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Illustrasjon som viser planområdets avgrensning i etterkant av offentlig ettersyn. Arelaet som er tatt 

ut, er skravert.  COWI 2017. 

3.2 Beskrivelse av planområdet 

3.2.1 Beliggenhet og adkomst 

Planområdet ligger sentralt i Haugsbygd og består av dyrket mark, to eksisterende boliger med 

tilhørende tomter og tilliggende araler som i hovedsak består av vegetasjon. Området ligger ca. 6,5 km 

øst for Hønefoss, sør for Færdenveien der denne gjør en sving i retning øst ved nr. 29-31. Området er 

omkranset av eneboligbebyggelse i retning nordøst. Mot sør og vest ligger dyrket mark tilhørende 

Færden gård, mot nord ligger et grøntbelte med ski/turtrasé og et bekkefar.  

Adkomst til planområdet er fra Færdenveien, en kommunal vei som knytter boligfeltene i 

Færdenmarka med Fylkesveien 241 ved Klekken.  

3.2.2 Eiendomsforhold 

Planområdet består av del av eiendommen Færden gård gnr/bnr. 137/1 med tilliggende tomter gnr/bnr. 

137/62, 63 og 64.  
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3.2.3 Eksisterende bebyggelse og bruk 

Det finnes to eksisterende eneboliger, fordelt på tre tomter, sør i planområdet. Den ene boligen er 

under oppføring, den andre er relativt nyoppført.   

Planområdet, sett i retning sørvest mot Klekken. I forgrunnen, jordet som planlegges bebygget, i 

bakgrunnen er et av de relativt nyoppførte husene  påhøydedraget sør i planområdet. COWI 2015. 

3.2.4 Landskap, natur og grønnstruktur 

Planområdet ligger i den vestvendte lia som preger landskapet i Haugsbygd. Området har en flott 

utsikt mot vest, mot Hønefoss og Norefjell. Planområdet preges av småkupert landskap, med 5 – 10 

meter høydeforskjell mellom øvre og nedre del. På høydedraget mot sør ligger de to eksisterende 

eneboligene. Boligene ligger langs Færdenveien, og det nordligste huset ligger på en liten 

kolle/høydedrag med synlig beliggenhet. Her er det i den senere tiden etablert en stor fylling nord og 

vest for huset.  

Den delen av planormådet som skal utvikles med nye boliger ligger i nordvestvendt terreng. Dette 

arealet består i dag av dyrket mark som ligger lavere i landskapet enn områdene rundt. Terrenget er 

lavest i øst og vest, mens et høydrag preger nordlig del av planområdet.  

Planområdet ligger over den marine grense på kote +171 og befinner seg innenfor et område med 

løsmasse av forvitringsmateriale. I berggrunnen finnes i hovedsak leirskifer og kalkstein, jf. 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/.  

Det er ikke registrert skred eller flomfare i området, jf. NVEs kartdatabase.  
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3.2.5 Trafikkforhold 

Nordre del av planområdet har i dag ingen regulert adkomst for bil eller fotgjengertrafikk. De to 

eneboligene har atkomst mot Færdenveien.  

Planområdet har atkomst fra Færdenvegen og Linnerudvegen som tar av fra Fv. 241 Hadelandsvegen. 

Det eksisterer ingen trafikktellinger for Færdenvegen og Linnerudvegen, men basert på antall boliger i 

området antas det at Linnerudvegen har en ÅDT på 5-600, mens Færdenvegen har en ÅDT på 180..  

Krysset Linnerudvegen x Færdenvegen er utformet som et uregulert T-kryss. Krysset Fv. 241 x 

Linnerudvegen er derimot utformet som et oppmerket kanalisert T-kryss med eget venstresvingefelt på 

ca. 50 meter. Det er tilstrekkelig plass til to ventende kjøretøy ved vikelinja ut fra Linnerudvegen.  

3.3 Planstatus 

3.3.1 Gjeldende reguleringsplaner 

Hoveddelen av planområdet er regulert i reguleringsplan for Færdenmarka, vedtatt 31.01.85. Området 

er i denne reguleringsplanen avsatt til bolig, gangvei og friområde/lek.En mindre del av planområdet, i 

retning vest, er uregulert.  

 
Utsnitt av eksisterende reguleringsplan for Færdenmarka, hvor planområdet vises.  
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Ifølge Ringerike kommunes kartløsning finnes ingen tilstøtende reguleringsplaner eller planforslag 

p.d.d.  

3.3.2 Kommuneplan 

I gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019, vedtatt 13.08.2007, er planområdet 

avsatt til boligformål (nåværende), friområde (nåværende), og Landbruks, natur,- og friluftsområder 

(LNFR).   

Utsnitt av gjeldende kommuneplan, hvor varslingsgrense for Færdentoppen er markert med rød 

heltrukken linje, og revidert plangrense etter offentlig ettersyn vist med rød stiplet linje.. COWI 2017. 

 

Det er angitt noen generelle bestemmelser i kommuneplanen som gir føringer for området:  

Plankrav: I områder avsatt til byggeområder, kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og 

bygningslovens§ 81, 86a), 93 a), b), c), f), g), h), i) og j), ikke finne sted før området inngår i 

reguleringsplan. 

- Utnytting av området må vurderes i hvert tilfelle ut fra strøkets karakter. 

Utbyggingsrekkefølge: I byggeområder for bolig kan utbygging ikke finne sted før følgende forhold er 

sikret i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer; tekniske anlegg, dvs. 
veg, vann- og avløpsanlegg, brannvann, strømframføring, 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.  
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Lekeareal: Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i områder avsatt for boliger, skal det avsettes felles 

lekeplasser. I boligområder skal minimum 25m2 pr. bolig avsettes til lekeplasser, og være 

støyskjermet ihht. T-1442. Lekeplassene skal være av tre ulike typer: Sandlekeplasser 2-6 år, 

Nærlekeplasser 5-13 år og Områdelekeplasser 10 år og oppover. Lekeplassene skal skjermes mot 

biltrafikk. I plan- og byggesaksbehandling av boligområder skal konsekvenser og barns interesser i 

forhold til lekearealer vurderes. Annet felles uteoppholdsareal kommer i tillegg. 

3.3.3 Pågående planarbeid i nærområdet 

Ringerike kommune arbeider med å revidere kommuneplanen. Kommuneplanens samfunnsdel for 

Ringerike ble vedtatt i kommunestyret 30.4.15. Kommuneplanens arealdel er under revisjon, og 

forslag til revidert arealdel var på høring og offentlig ettersyn i perioden mai - september 2017. 

Formannskapet fikk mottatte høringsuttalelser til orientering i sitt møte 26.09.2017. 

3.3.4 Andre relevante planer / føringer 

Kommunal planstrategi 2012-2015 er en oversikt over kommunens planlegging og er retningsgivende 

for prioritering av planoppgaver. 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og tranpsortplanlegging. 

Et utdrag av mål med disse retningslinjene er “Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de 

fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge 

lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et 

langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen.” 

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Disse retningslinjene, sammen med veilederen “T1513 Barn og unge og planlegging etter plan- og 

bygningsloven”, stiller krav om at barn og unge blir i varetatt i plan- og byggesaksbehandling etter 

plan- og bygningsloven. Videre stilles det krav til fysisk utforming slik at barn og unge skal være 

sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare.  

Retningslinjer for behandling av støy i planleggingen T-1442/2012 

Formålet med denne retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som 

forebygger støyproblemer. 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 24.juni 

2011, tar for seg hvilke forventninger regjeringen har knyttet til en rekke viktige tema i planlegging. 

Disse temaene er klima og energi, stedsutvikling, samferdsel og infrastruktur, verdiskaping og 

næringsutvikling, natur, kulturmiljø og landskap, samt helse, livskvalitet og oppvekstmiljø.   

Forurensingsloven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere forurensning. 

3.3.5 Krav om konsekvensutredning 

Tiltaket er vurdert ihht. Plan- og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” § 4 -1 

Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.  
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Tiltaket faller inn under Miljøverndepartementets forskrift om konsekvensutredning, kap.II, §2, 

”Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften." 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til framtidig boligområde/friområde og til landbruks, 

natur- og friluftsområde. Planforslaget er i all hovedsak i tråd med overordnede planer 

(bolig/friområder), med unntak av arelaet avsatt til LNF, men dette arealet er av svært begrenset 

størrelse.   

Tiltaket er videre vurdert i henhold til kriteriene i §4, og det er konkludert med at tiltaket ikke omfattes 

av disse.  

Det er ikke registrert viktige naturområder, truede arter eller naturtyper i planområdet eller i 

umiddelbar nærhet, og området er ikke registrert som viktig i forhold til landskap, naturmiljø, 

kulturminner eller kulturmiljø. Planforslaget inkluderer ingen viktige naturressurser, og det har få eller 

ingen konsekvenser med tanke på energi og miljø eller universell utforming. 
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4 Planforslaget 

4.1 Tidligere versjoner 

Planforslaget ble innsendt til kommuen i juni 2016, men ble først behandlet i planutvalget 25.4.17, og 

lagt ut på offentlig ettersyn i perioden 25.4.17-12.6.17.  

Forslaget som ble lagt ut utgjorde totalt ca. 21 daa og la til rette for opp til 15 boenheter. Et utsnitt av 

plankartet og illustrasjonsplanen til offentlig ettersyn vises under. De ble fremmet innsigelse til 

planforslaget fra fylkesmannen knyttet til jordvern.  

 

T.v. Utsnitt av tidligere utkast til plankart datert 20.4.16. T.h. Utsnitt av tildigere utkast til 

illustrasjonsplan, datert 20.4.16.  

Revidert planforslag, hvor planområdet ble redusert med ca 2,7 daa, ble oversendt til Fylkesmannen 

13.9.17. I tilsvar 20.9.17 ble innsigelsen ble trukket, forutsatt at revidert planforslag ble videreført. 

Planfroslaget beskrives under.  
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4.2 Plankart 

 

 

Utsnitt av plankart datert 26.9.17. Det vises for øvrig til vedlagt plankart. COWI 2017. 

 

 

 

4.3 Arealregnskap 
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Formål Areal i daa 

Boligbebyggelse – frittliggende 

småhusbebyggelse (BF) 
5,6 

Boligbebyggelse – konsentrert 

småhusbebyggelse (BK) 
3,6 

Lekeplass (BLK) 0,2 

Veg (SV) 1,1 

Gang- og sykkelveg (SVS) 0,6 

Annen veggrunn – teknsike anlegg 0,6 

Grønnstruktur (G) 2,0 

Friområde (GF) 4,6 

Totalt 18,3 

4.4 Beskrivelse 

4.4.1 Generelt 

Planforslaget legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, leke- og 

oppholdsarealer, samt interne trafikkarealer. Det skal utvikles gode boliger i tilknytning til et 

eksisterende boligområde. Forslaget bidrar til fortetting av et areal som hovedsaklig er avsatt til 

boligformål i kommuneplanens arealdel. Området ligger i tilknytning til eksisterende offentlig 

infrastruktur som skoler/barnehager, noe som bidrar til prinsipper for helhetlig areal og 

transportlegging og fortettingt i eksisterende boligområder. Hovedintensjonen er å etablere attraktive, 

og tilgjengelige boliger med gode uterom og lekeplasser.  

Etablering av både frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse vil bidra til at området vil kunne 

fremstå som godt egnet for alle, uavhengig av familiestørrelse og livsfase. 

4.4.2 Boligformål 

Områdene som er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til eksisterende boligområder og kan sees 

på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, skal det sikres 

at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse i området. 

 

Det legges til rette for 10-15 nye boenheter, avhengig av boligtype, og størrelse på tomter/boenheter. 

Planforslaget legger til rette for en fleksibel løsning, som åpnner for utvikling av både eneboliger, 

eneboliger i kjede, rekkehus og firemannsboliger.  
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Det planlegges et felles lekeareal, en nærlekeplass BLK, som er gitt en solrik plassering i vestre del av 

ormådet. Plasseringen av lekeplassen er strategisk plassert, da den også er den del av en turveg 

forbindelse fra boligområdet til skole og idrettsanlegg.  

 

Innenfor byggeområdene er det lagt opp til en utnyttelsesgrad på BYA= 40% og med maks 

mønehøyde på 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 

 

Felt BF1-2 – Frittliggende småhusbebyggelse:  

Planforslaget legger til rette for to områder for frittliggende småhusbebyggelse. Innenfor BF1 er det 

lagt til rette for frittliggende småhusbebyggelse. Arealet for feltet er 2,1 daa. Det er ikke vist 

tomtegrenser innenfor BF1, da det ønskes en fleksibilitet i prosjektet fram til detaljprosjekteringsfasen. 

Det åpnes imidlertid for etablering av tre til fire boliger innen dette delfeltet, avhengig av størrelse på 

tomter/boliger. I illustrasjonsplanen under vises 3 eneboliger.  

BF1 ligger i vestvendt terreng, men har noe dårligere solforhold enn feltet BK. Grunnen til dette er 

høydraget som krysser planområdet sør for BF1. Dette kompenseres ved at dette feltet kan 

tilrettelegges for etablering av større tomter. Det åpnes også for tomannsboliger i feltet.  

 

Felt BF 2 ligger på høydrdraget mot sør. Her ligger to eksisterende eneboliger og en ubebygd tomt. 

Arelaet for feltet er 3,5 daa. Disse boligene har en eksponert beliggenhet i landskapet, og da særlig 

mot sør og vest. Ny reguleringsplan vil sikre oppdatert reguleringssituasjon for disse, ved høyere 

utnyttelsesgrad og byggegrense mot vest. Eksisterende landskap søkes bevart i størst mulig grad. 

 

Felt BK - Konsentrert småhusbebyggelse: I feltet legges det til rette for konsentrert småhusbebyggelse 

(kjedete eneboliger/rekkehus). Arealet på feltet er 3,6 daa. Innenfor dette feltet legges det til rette for 

rekkehus med to etasjer, kjedete eneboliger eller firemannsboliger, inkludert nødvendig 

parkeringsareal, men det åpnes også for muligheten til å etablere eneboliger innenfor dette området. 

Ved etablering av eneboliger innenfor BK skal bestemmelsene til BFS1 legges til grunn. 

 

I illustrasjonsplanen under viser det hvordan det kan legges til rette for ni boenheter (rekkehus /kjedete 

eneboliger) innenfor felt BK.. Byggene planlegges lagt parallelt med høyspentlinja og G/S veien i øst 

Hver enkelt bolig har privat avkjøring fra ny adkomstveg, f_SV1.   
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Utsnitt av illustrasjonsplan datert 26.9.17, viser etablering av totalt 13 boenheter, som er tilnærmet 

full utnyttelse innen feltene.. Lysebrunt viser konsentrert småhusbebyggelse, (kjedete 

eneboliger/rekkehus), brunt viser frittliggende eneboligbebyggelse, og grått viser eksisterende 

bebyggelse innen planområdet. Lysegrønt viser hageareal, mørkegrønt viser friormåder, 

vegetasjonskjerm og annen grønnstruktur. Bebyggelsen vist i illustrasjonen er ikke juridisk bindende, 

og endringer kan komme.COWI 2017.  

 

I bestemmelsene er det for hele planområdet satt krav om en maks mønehøyde på 9 meter over 

gjennomsnittlig planert terreng. Dette ivaretar utsiktforholdene for bakenforliggende bebyggelse. 

Planområdet ligger noe lavere i terrenget enn eksisterende bebyggelse i området, og en utbygging av 

boliger over to etasjer vil dermed i liten grad påvirke utsikt eller solforholdfor annen bebyggelse i 

området.  

4.4.3 Lek og uteoppholdsarealer 

Planforslaget sikrer tilstrekkelige og velegnede leke- og oppholdsarealer sommers- og vinterstid for 

barn i ulike aldersgrupper.  

Felt BLK - Nærlekeplass: Det legges til rette for en nærlekeplass i området. Lekearealet er plassert 
vest i planområdet, med en hensiktsmessig plassering ifht. sol/skygge forhold, støy, og enkel adkomst 

for alle. Lekearealet plasseres solrikt og lunt, ifht. terreng og omkringliggende bebyggelse. Samtlige 
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boenheter vil ha kort avstand til lekeplassen.  Nærlekeplassen skal utformes i tråd med kommunens 

krav til lekeplasser, sjekkliste 4226, og er på 0,2 daa. 
 
Andre lekeplasser el.l i nærheten:  

Det finnes pr. i dag en tilrettelagt lekeplass i Paasche Aasens vei, ca 160 m i luftlinje fra planormådet. 

Her finnes lekeaparater, sandkasse, og balløkke. Beboere i på Færdentoppen må krysse Færdeneveien, 

for å komme til denne lekeplassen, som kan klassifiseres som en områdelekeplass.  

Felt GF1, friområder: I nærområdet er det tilgang til friluftsområder, turveier og små skogsområder. 

Særlig det regulerte friområdet, felt GF1 nord iplanområdet, fungerer som et godt tilrettelagt frilufts- 

og lekeareal. Planforslaget åpner for at det kan etableres en turvei fra gangvegen nord for GF1 og 

bekken, via lekeplassen BLK til boligområdet.  

Innenfor GF1 kjøres det opp en skiløype om vinteren. Utbygging av planområdet påvirker ikke 

eksisterende skiløypetrase. Beboere i planområdet har dermed direkte tilgang til gode ski- og 

turløyper. Planforlsaget er ikke i konflikt med eksisterende skiløype og regulert situasjon er i hovedsak 

i tråd med eksisterende reguleringsplan for området nord for høyspentlinja.  

4.4.4 Støy 

I forbindelse med utarbeidelse av planforsalget har det blitt utført sjablongmessige beregninger av støy 

mot planområdet, basert på trafikk langs Færdenveien. Støyberegningene viser at gul støysone 

forventes å bre seg inntil 7-10 meter ut fra Færdenveien. Bygninger med støyfølsom bruksformål 

(inkludert uteplasser) bør etableres med større avstand enn 10 meter fra vegen.  

I planforslaget er byggegrensen for det nye byggefeltet satt til minimum 20 m fra senterlinje veg. For 

eksisterende bebyggelse er byggegresen satt minimum 10 meter fra senterlinje veg,noe som indikerer 

at støyforholdene for nye og eksisterende boliger innen planområdet skal være tilfredsstilt.  

4.4.5 Renovasjon 

Innen planområdet plasseres søppeldunker ved innkjøring fra adkomstveien til hver boligenhet. 

Detaljerte løsninger for renovasjon skal sikres i utomhusplan.  

4.4.6 Barn og unges interesser.  

Barn og unges interesser er ivaretatt ved at det tilrettelegges for nærlekeplass og grønne, tilgjengelige 

friområder/utomhusareler. Dette gir et godt tilbud til bl.a. barnefamilier som vil bosette seg i området, 

og vil være en berikelse for nabolaget.  

I planforslaget legges det til rette for å knytte planormådet på en trafikksikker måte til tilliggende G/S-

vegnett. For å komme til G/S-veg behøver ikke beboerne i planområdet å krysse trafikert vei. 

En utbygging av planområdet til boligformål vil tilrettelegge for boligbebyggelse i et område som har 

nærhet til fritidstilbud, skoler, barnehager og friområder.    
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4.4.7 Samferdselsanlegg / trafikk / trafikksikkerhet 

Planområdet grenser til Færdenveien i sørøst, og planlagt atkomst er lagt til denne vegen. Dette anses 

som den mest trafikksikre plasseringen av atkomsten, med gode stigningsforhold og med god oversikt 

over trafikk fra begge sider.  

Atkomstvegen (f_SV1) er en felles atkomstveg for samtlige boliger innenfor BF1 og BK. Vegen er 

dimensjonert med en bredde på 5 meter. I enden av atkomstvegen, f_SV1, er det regulert inn en 

vendehammer. Denne er tilpasset slik at lastebiler skal kunne snu i området. Dette sikrer blant annet at 

renovasjonsbiler har snumulighet ved henting av avfall. 

 

Foreløpig prosjektert løsning, lagt til grunn for adkomstløsning i planforslaget. Løsningen vises i 

eksisteremde terreng. COWI 2017. 

Trafikkmengde: 

Det er utført trafikkberegninger for planområdet, basert på et krav i merknaden fra Statens vegvesen. 

For å beregne trafikken som genereres fra planområdet er det tatt utgangspunkt i at planen vil medføre 

bygging av 15 nye boliger. Basert på antall boliger innenfor planområdet og gjennomsnittlig antall 

bosatte per bolig, gir det en forventet ÅDT på 60. En ÅDT på Færdenvegen etter utbygging av 

planområdet vil da være omtrent 240. 

Basert på eksisterende utforming og trafikkmengder i krysset Linnerudvegen x Fv 241,vurderes det at 

tilleggstrafikken som følge av utbyggingen ikke vil medføre noen konsekvenser mht. 

kapasitet/avvikling eller for kryssets geometriske utforming.  

Parkering:  

Innen planområdet skal det opparbeides parkeringsplasser i henhold til Ringerike kommunes 

gjeldende parkeringsforskrift.  
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Kollektivtrafikk: Langs Linnerudveien er det 2 busstopp, Færdenmarka og Furuseth, ca 400 m fra 

planområdet. Her går det buss til/fra Hønefoss. På hverdager er det 12 avganger i døgnet fra dette 

stoppet og kollektivtilbudet herfa anses som ivaretatt. Busstoppet ved Færdenmarka er tilknyttet 

planområdet med G/S vei langs Færdenveien.  

I tillegg eksisterer det et busstopp ved Loveien, omtrent 650 meter fra planområdet.  

Trafikksikkerhet: Planormådet er svært godt tilknyttet offentlige tjenester, skole, kollektivtransport og 

turområder via G/S vei og turveger.  

Det er langsgående gang-/sykkelvei i Færdenveien ned til krysset med Linnerudveien. Færdenveien 

har også fartsdumper. 

 
Færdenveien sett mot nord. Langsgående fortau. Veibredde ca. 4,5-5 meter. 

 
G/S-vei forbi planområdet og i retning skole og holdeplass Loveien. 

Fra planområdet er det i underkant av 1 km til Vang skole (1.-7. kl.) og Haugsbygd ungdomsskole, 

samt ytterligere noen hundre meter til idrettsanlegg. Mesteparten av strekningen skjer på G/S-vei eller 

lite trafikkert vei (med unntak av kryssing over Harehaugveien i plan for å komme til/fra 

kunstgressbanen). 

Begge de nærmeste bussholdeplassene er tilgjengelig via fortau, G/S-vei eller lite trafikkerte veier. 
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Det er ikke registrert trafikkulykker som kan sies å ha tilknytning til planområdet de siste ti årene, og 

det er lite som tilsier at den meget begrensete trafikkøkningen vil medfører nødvendige 

trafikksikkerhetstiltak. 

4.4.8 Grønnstruktur 

Planforslaget sikrer at eksisterende grønnstruktur innenfor planormådet ivaretas. Området nord for felt 

BK reguleres til friområde for å sikre ivaretakelse av eksisterende skiløypetrase og turområde. 

Områdene som er regulert til grunnstruktur, G1-2, er områder som ikke er egnet som 

utbyggingsområder og som heller ikke er viktige friluftsområder, men som skal fungere som 

vegetasjonskjerm og annet grøntareal. Områdene kan beplantes.  

4.4.9 Kulturminner 

Buskerud fylkeskommunen krevde arkeologisk registrering av planområdet i sin uttalelse til varsel om 

oppstart. Registrering ble gjennomførttidlig i ila. feltsesongen 2017.  

4.4.10 Under maskinell søkesjakting i dyrka mark ble det avdekket et 

botsenings-/aktivitetsområde bestående av 2 kokegroper og et 

dyrkningslag. BFK fant etter en samlet vurdering at 
reguleringsplanen kan godkjennes uten vilkår for ytterligere 

arkeologisk undersøkelse av kokegroper og dyrkningslag, id 

229519, før tiltak iht. planen realiseres. Tilstrekkelig dok. er 

allerede gjennomført ifm reg. av BFK. BFK ba om at kulturminnet 
med id 229519 merkes i plankartet som Bestemmelsesområde og 

at følgende tekst skal tas inn i planens fellesbestemmelser: "Det 

berørte kulturminner, id 229519, som er markert som 

bestemmelsesområde #1, i plankartet, kan fjernes uten ytterligere 

undersøkelse.". Plankart og bestemmelser er revidert i tråd med 
innspillet fra Buskerud Fylkeskommune. Vann og avløp 

Innenfor planområdet eksisterer det i dag en vann- og avløpsleding. Ved utbygging av planområdet i 

henhold til planforslaget, må denne ledningen legges om. Det er utarbeidet en overordnet VA-plan for 

området. Denne viser at det er mulig å legge VA-ledningene i ny adkomstveg, f_SV1. Videre er det  

tilstrekkelig kapasitet for nye boliger til å koble seg til eksisterende anlegg. Et forslag til omlegging av 

VA-anlegget er vist i skissen under. Også eksisterende VA-anlegg vises i tegningen. 

Det er også viktig at området har tilstrekkelig kapasitet til slukkevann. For å tilfredsstille kommunens 

krav til slukkevann vil det  være behov for å koble seg til eksisterende vannkum i Færdenveien. 
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Eksisterende og nytt VA-anlegg tilpasset planforslaget. COWI 2017.  

4.4.11 Høyspent 

Nord i planområdet krysser en 22 kV høyspentlinje. Linjen ligger 10 meter over terreng og har en 

faseavstand på 2 meter.  

Med bakgrunn i Fylkesmannens innspill til varsel om oppstart er det utført magnetfeltberegninger for 

høyspentledningen. Anbefalingene fra Statens Strålevern tilsier at det ikke skal legges til rette for 

boliger eller lekearealer i områder hvor magnetfletet overstiger 0,4 μT. Disse beregningene er utført 

for høyspentlednigen som går gjennom planområdet.  

Beregningene av magnetfeltet fra linjen viser at anbefalt avstand fra høyspentledningen for et bygg 

med inntil 3 etasjer vil være 5,5 meter fra senter av mast. Dette tilsvarer en avstand på 3,5 meter fra 

ytterste faseline. I en høyde på 1 meter viser beregningene at magnetfeltet på bakkenivå vil være 

lavere enn utredningsnivået på 0,4 µT uansett avstand til linjen. I planforslaget er det imidlertid 

regulert inn en byggeforbudssone (H370) på 8 meter fra senter mast. Dette for å ivareta forskrift for 

elektriske forsyningsanlegg, og ivaretar også innspill fra Ringeriks- Kraft ved varsel om oppstart.  

Planforslaget har ivaretatt hensyn til både byggeforbudssone for elektriske forsyningsanlegg og 

anbefalinger fra Statens Strålevern angående magnetfelt. 
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4.4.12 Universell utforming 

Krav til universell utforming er sikret i fellesbestemmelsene. En utbygging vil medføre at nye tiltak 

utformes i tråd med krav til universell utforming og vil gi en forbedret situasjon for bl.a. orienterings- 

og bevegelseshemmede.  

4.4.13 Naturmangfold og biologisk mangfold 

Forholdet til kap. II i naturmangfoldsloven 

Naturmangfoldloven inneholder fem sentrale prinsipper som skal legges til grunn ved 

myndighetsutøving etter bl.a. Plan- og Bygningsloven. Prinsippene er beskrevet og vurdert nedenfor. 

 

§ 8 (kunnskapsgrunnlaget)  

Kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig for å kunne beskrive relevante sider ved naturmangfoldet 

på stedet, deriblant identifisere viktige forekomster av arter, naturtyper og økologisk tilstand. Det skal 

også være tilstrekkelig for å kunne belyse effekter av tiltaket på naturmangfoldet sett i lys av den 

samlede påvirkning som naturmangfoldet vil bli utsatt for. 

 

Vurdering: Planområdet består av to eksisterende boligtomter, og et jordbruksareal, som danner 

utkanten av gården Færden, på ca. 21 daa. Området ligger sentralt i kulturlandskapet i Haugsbygd, 

men er ikke vist som del av et helhetlig naturområde eller kulturlandskap (miljødirektoratets 

naturdatabase). Miljøverndirektoratets naturdatabase viser at det ikke ligger vernede naturverdier i 

eller inntil området. Ut i fra dette mener vi at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig. 
 

 
Utsnitt av kart fra Miljødirektoratets naturdatabase. I området finnes ingen utvalgte naturtyper, 

verneområder, helhetlige kulturlandskap, kartlagte friluftsområder eller inngrepsfrie naturområder. 
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§ 9 (føre-var prinsippet)  
Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget. Er kunnskapsgrunnlaget svakt, skal 

føre-var prinsippet tillegges større vekt. 
 

Vurdering: Det er innen planområdet ikke registrert viktige naturtyper, rødlistearter eller viktig 

biologisk mangfold. Tiltaket har ikke påvirkning på uberørt natur. Ut i fra dette mener vi at det ikke er 

nødvendig å innhente mer kunnskap om naturmangfold i området. Føre-var prinsippet er ivaretatt. 
 

§ 10 (økosystem-tilnærming og samlet belastning)  
Her vurderes hvordan naturmangfoldet påvirkes av tiltaket sett i lys av eksisterende og framtidige 

påvirkninger. 
 

Vurdering: Tiltaket har innvirkning på eksisterende område ved at dyrket mark bebygges med boliger 

og tilhørende anlegg. I boligområdet vil det tilrettelegges for rause uteområder/grønnstruktur. 

randsoner vil bli bevart grønne. Den samlede belastningen på kulturlandskapet anes dermed å være 

begrenset. Planforslaget ansees ikke å ha konsekvenser for viktige naturtyper eller arter i 

nærområdet. 

 
§ 11 (kostnadene skal bæres av tiltakshaver) 
Det er tiltakshaveren som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skadene på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  
 

Vurdering: Ikke relevant.  
 

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt 

i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet 

vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske 

forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 

 
Vurdering: ikke relevant jf. vurderinger ovenfor.  

 

Det vises for øvrig til ROS-analysen kap. 7.2.3. 

4.4.14 Landbruk og skogbruk 

Planforslaget medfører at eksisterende fulldyrket mark på 4,4 daa bebygges med boliger. Den dyrkede 

marka består av et mindre, delvis inneklemt areal, i utkanten de dyrkede arealene på Færden gård.  

Planforslaget berører ikke store sammenhengende arealer med dyrket mark. Området er allerede preget 

av boligbebyggelse mot nordøst, og egner seg således godt for fortetting. Planforslaget berører ikke 

skogbruksarealer. 
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5 ROS analyse 

Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), jf. vedlegg 4,  for planforslaget som viser hvilke 

konsekvenser planforslaget kan medføre, og hvilke farer som ligger i planområdet fra før.  

 

I ROS-analysen kommer det frem at det er tre forhold som ligger i gul risikosone. 

 

Naturgitte forhold 

5. Radon: Planområdet ligger innenfor større felt med alunskifer som dekker store deler av Haugsbygd 

jf. nettkart fra NGU. Det er ikke registrert radon i grunnen her, men dette utelukker ikke at radon kan 

forekomme. 

 

Avbøtende tiltak: I henhold til plan- og bygningslovens § 29-5, skal ethvert bygg oppføres slik at det 

oppfyller krav til helse- og miljø. Dette innebærer at en må forholde seg til teknisk forskrifts 

bestemmelser angående radon ved oppføring av nybygg. (§ 8-33 Forurensninger, punkt 4. Radon): "… 

Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke eksponeres 

for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for helseskader …". Avklaring med 

hensyn til behov for avbøtende tiltak gjøres i forbindelse med byggesaksbehandling. 

 

Infrastruktur 
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en 

risiko for området?  
8. Hendelser på veg: En ulykke på Færdenveien kan redusere framkommeligheten til/fra området.  

Færdenveien har imidlertid adkomst fra Fylkesvei 241 fra to ulike steder, så  sannsylighetenen er liten. 

 

Påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? 

18. El. linjer: Planforslaget ivaretar hensyn til magnetisk felt fra høyspentlinje. Beregninger viser at 

bygg på tre etasjer ikke bør plasseres nærmere enn 5,5m fra høyspentlinjen. I planforslaget er forskrift 

for elektrisk forsyningsanlegg ivaretatt, slik at bebyggelsen plasseres med en minsteavstand på 8m fra 

senter av mast. Det vil ikke være magnetisk felt fra høyspentlinjen over 0,4 µT på bakkenivå, like 

under høyspenlinjen. Området påvirkes dermed ikke av magnetfelt fra høyspenlinjen slik planforslaget 

er fremstilt.  

Har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? 

26. Adkomst for brannbil: Boligområdet planlegges med en adkomst, denne legges mot Færdenveien. 

Dette kan medføre en viss fare i tilfelle brann i området.   

 

Ulovlig virksomhet 

Hønefoss kan være et terrormål, men planforslaget vil ikke medvirke til å øke denne faren. 
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6 Merknader til oppstartsvarsel og offentlig ettersyn 

Varsel om oppstart for planarbeidet ble sendt ut 18.01.2016. Berørte parter ble varslet gjennom brev 

og lokale aviser. Planforlsaget ble lagt ut på offentlig ettersyn i perioden 25.4.17-12.6.17. Det vises for 

øvrig til vedlegg 2: Oppsummering av merknader ved offentlig ettersyn, og vedlegg 3: Merknader ved 

offentlig ettersyn. 
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7 Oppsummering 

Planforslaget er justert etter offentlig ettersyn, og redusert i areal med hensyn til jordvern, etter 

innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud. Det reviderte planforslaget legger til rette for frittliggende og 

konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, leke- og oppholdsarealer, i et sentralt og 

attraktivt boligområde. Boligene skal være attraktive, tilgjengelige, med gode og tilgjengelige uterom 

og lekeplasser av høy kvalitet. Det legges til rette for ca 10-15 nye boenheter, avhengig av boligtype. 

Planforslaget vil sikre en god fortetting i et allerede etablert boligområde som for en stor del er avsatt 

til framtidig boligområde i kommuneplanens arealdel og regulert til boligformål allerede i 1985.  

Områdene som er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til eksisterende boligområder og kan sees 

på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, skal det sikres 

at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse. 

 

Planforslaget åpner for å bebygge området med både eneboliger, eneboliger i kjede eller rekkehus.  

Dette gir en fleksibilitet i forhold til videre utvikling av boligområdet og tilpasning av løsninger etter 

ønske og behov. Området kan bebygges både med færre romslige eneboliger, eller bebygges noe 

tettere med eneboliger i kjede. Sistnevnte vil gi flere boenheter, noe som er i tråd med prinsipper for 

samordnet areal og transportplanlegging.  

  

Det legges til rette for rause friområder og nærlekeplass innen planområdet. Disse områdene skal ligge 

i deler av planormådet som har gode solforhold, og godt lokalklima.   

Området ligger relativt lavt i forhold til tilliggende områder, og vil i begrenset grad påvirke sol- og 

utsiktsforhold for tilliggende naboer. Planforslaget sikrer et prosjekt som i liten grad dominerer 

nabolaget og som er godt tilpasset det lokale landskapet. 

Det legges til rette for gode og robuste løsninger for adkomst med kryss mot Færdenveien. 

Atkomstveg f_SV1 er en fellesveg for samtlige boliger innenfor BF1, BF2 og BK.  

Boligene er godt tilknyttet omkringliggende områder via GS-veg og turveger, både til offentlige 

tjenester, til kollektivtransport og til nærliggende grøntarealer og lekeområder.   
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8 Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Varsel om oppstart (kopi av varselbrev, varselkart og annonse i samle-pdf) 

Vedlegg 2: Oppsummering og kommentarer til merknader ved offentlig ettersyn 

Vedlegg 3: Merknader ved offentlig ettersyn (samle-pdf for alle merknader) 

Vedlegg 4: ROS-analyse 

Vedlegg 5:  VA-notat 

Vedlegg 6:  Illustrasjonsplan 
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Endringsliste:
Nr endring dato sign
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Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig godkjent / vedtatt.
Etter vedtak brukes endringslisten til informasjon om endringer av godkjent plan - både ordinære og «mindre
endringer».

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense n som er vist på plankartet.
Området reguleres til f ølgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg
- Boligbebyggels e – Frittliggende småhusbebyggelse BF
- Boligbebyggelse – K on sentrert småhusbebyggelse BK
- Lekeplass BLK

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- V eg S V
- Annen veggru nn – tekniske anlegg SVT
- Gang - og sykkelveg S GS

3. Grønnstruktur
- Friområde GF
- Grønnstruktur G

4 . Hensynssone r
- Faresone høyspent H370

5. Bestemmelsesområde



1. Kulturminner: #1

§ 1. Fellesbestemmelser

Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.

§ 1.1 Søknad om tillatelse til tiltak, utomhusplan
Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn utomhusplan . Utomhusplanen
skal dokumentere at krav til minste uteo ppholdsareal (MUA), lekeareal , boder,
garasjer/carport og parkering er oppfylt i samsvar med kommunal vedtekt.

§ 1.2 Utforming av bygninger og anlegg
Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy kvalitet
tilpasset omgivelsene og baser t på bruk av varige materialer. Bygninger/anlegg skal estetisk
tilpasses hverandre og ha en felles arkitektonisk utforming.

§ 1.3 Universell utforming
Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal som
hovedregel sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om forbud mot
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings - og tilgjengelighetsloven),
teknisk forskrift og gj eldende veiledere (se regjeringens rundskriv Q - 29/2010 om universell
utforming). Avvik må begrunnes i forbindelse med byggesøknad.

§ 1.4 Støyskjerming
Før det gis tillatelse til tiltak i området skal det dokumenteres gjennom støyfaglig utredning at
støyg rensene i Miljøverndepartementets retningslinjer for støy blir tilfredsstilt.

Området skal disponeres og tiltak skal gjennomføres slik at alle boenheter har utomhusarealer
som tilfredsstiller kravene i T - 1442/2012 og innendørs forhold som tilfredsstiller kravene i
teknisk forskrift / NS8175 klasse C.

Alle rom med støyfølsom bruk skal ha vindu som kan åpnes i fasade med støybelastning
Lden=55 dB eller lavere.

Ved etablering av støyskjermer og andre tiltak mot støy skal det legges spesielt vekt på
estetisk kvalitet.

Støy fra bygge - og anleggsvirksomhet skal holde seg innenfor grensene i Miljøvern -
departementets retningslinjer for støy.

§ 1.5 Gjerde og hekk
Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner e.l. i eiendomsgrensene. Materialvalg og fargebruk
på gjerde skal være avstemt mot omgivelsene, og maksimal tillatt høyde er 1,1 m.



§ 1.6 Avkjørsler
Plasseringen av avkjørslene skal vises i utomhusplanen. Avkjø rslene skal oppfylle krav gitt av
vegmyndigheten.

§ 1.7 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer
automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene
varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8 2.ledd.

§ 1.8 Teknisk anlegg
Det er tillatt med tiltak tilknyttet vann - og avløpsledninger og strømforsyning. Det er tillatt å
oppfør e mindre bygninger for EL og VA - anlegg. Det gjelder transformatorkiosker for
leveranse av strøm til boligområdene, samt bygninger og anlegg tilhørende vann - og
avløpsanlegg.

Tekniske anlegg tillates utover byggegrenser men innenfor maksimalhøyder.

Ny bebyggelse skal tilknyttes offentlig vann - og avløpsledning.

§1.9 Parkering
Innen planområdet skal det opparbeides parkeringsplasser i henhold til Ringerike kommunes
gjeldende parkeringsforskrift.

§ 2. Bebyggelse og anlegg

§ 2.1 Boenheter

Det kan maksimalt bygges 15 nye boenheter innenfor plangrensen.

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg – frittli ggende småhusbebyggelse, BF 1 - 2

1. Arealbruk (PBL § 12 - 7, pkt. 1)
I disse områdene er det ti llatt å oppføre ene - og tomannsboliger , med inntil
to målbare plan og tilhørende anlegg.

2. Grad av utnytting (PBL § 12 - 7, pkt. 1)
Prosent bebygd areal skal ikke overstige % - BYA = 4 0 % inklusiv overflateparkering .

3. Byggehøyder (PBL § 12 - 7, pkt. 1)
Ny bebyggelse kan ha maks mønehøyde på inntil 9 meter, i forhold til ferdig planert
terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

4. Plassering av bygg
Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL § 29 - 4) kan oppføres inntil
1 m fra eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på
naboeiendom.



§ 2. 3 Bebyggelse og anlegg – konsentrert småhusbebyggelse , BK

1. Arealbruk (PBL § 12 - 7, pkt. 1 )
I disse områdene er det ti llatt å oppføre tre - og firemannsboliger og kjede - /rekke -
hus, med inntil 2 målbare plan, med tilhørende anlegg. Det tillates også oppføring av
enebolig innenfor B K . Ved oppføring av enebolig skal bestemmelsene for BF 1 legges
til grunn.

2. Grad av utnytting (PBL § 12 - 7, pkt. 1 )
Prosent bebygd areal skal ikke overstige % - BYA = 4 0 % inklusiv overflateparkering .

3. Byggehøyder (PBL § 12 - 7, pkt. 1 )
Ny bebyggelse kan ha maks mønehøyde på inntil 9 meter , i forhold til ferdig planert
terrengs gje nnomsnittsnivå rundt bygningen.

4. Plassering av bygg
Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL § 29 - 4) kan oppføres inntil
1 m fra eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på
naboeiendom.

§ 2.4 Lekeplass, BLK

BLK skal være felles nærlekeplass for BF 1, BF 2 og BK . Lekeplassen skal o pparbeides i iht.
kommunens mal 4226. Innenfor områd et t illates det opparbeidet tursti.

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Ved opparbeidelse av trafikkområdene kan det foretas noe mindre endring av grensene
mellom de ulike trafikkformålene.

Ved opparbeidelse av vegene kan kommunen tillate mindre justeringer i vegføringen for å
sikre minimale terrenginngrep .

§ 3.1 Veg

1 . Felt SV
f_SV1 er felles veg for samtlige boenheter innenfor feltene BF 1 og BK .
o_ S V 2 er eksisterende offentlig veg.

§ 3.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg

Arealene er skråningsareal og grøfteareal , og skal opparbeides og tilplantes der det ikke
kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold.

§ 4 Grønnstruktur



§ 4.1 Friområde , GF 1 - 2
Innenfor områd et tillates det opparbeidet turstier .

§ 4.2 Grønnstruktur , G1 - 2
I nnen o mrådet skal det tilrettelegges for stedegen vegetasjon.

§ 5 Hensynssoner

§ 5.1 Faresone r

1. Høyspenningsanlegg (H370)
I området tillates det ikke oppført bebyggelse. Det er ikke tillatt med høy beplantning i
området (maks 4 meter). Eksisterende høyspentledning gjennom området kan
vedlikeholdes og ombygges.

§ 6 Bestemmelsesområde r

1. Kulturminner:
Det berørte kulturminne , id 229519, som er markert som bestemmelsesområde #1, i
plankartet, kan fjernes uten ytterligere undersøkelse.

§ 7 Rekkefølgebestemmelser

§ 7 .1 Krav til veger, vann - og avløpsledninger

Før det kan gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann - og avløpsledninger skal tekniske
planer for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal
trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/tilplantes.

§ 7 .2 Kr av før brukstillatelse

f_ SV1 skal være opp arbeidet før det gis i gan g settingstillatelse på boliger innenfor
planområdet .

Omlegging av vann - og avløpsledning skal gjennomføres før det gis igangsettingstil l atelse på
boliger innenfor planområdet

Lekeplass, BLK, skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for de respektive boligområdene.

§ 7.4 Krav om utbyggingsavtale

Dersom det gjøres endringer på kommunens eksisterende ledningsnett eller dersom
kommunen skal overta nye tekniske anlegg, må utbyggingsavtale mellom kommunen og
utbygger foreligge før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene .
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Sak: 32/18 

 

Saksprotokoll - kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen Uttalelse til høring 

av planforslag 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Høringsforslag til kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen tas til orientering. 

 

2. Alle alternativer til vegkorridor for E16 Nymoen Eggemoen løser planprogrammets 

målsetninger med ny vegtilfredsstillende og kan aksepteres 

 

3. Alternativ C anbefales ikke da det anses å legge urimelige bindinger og begrensninger 

på private boliger sett i forhold til forutsigbarheten i prosjektet.  

 

4. Alternativ C-redusert anbefales som løsning forutsatt at det i planforslaget legges inn 

nødvendige bestemmelser for å ivareta særlig berørte parter, trafikksikkerhet og 

trafikkavvikling på forsvarlig vis.  

 

5. Trafikkøkningen som følge av omleggingen får konsekvenser som må ivaretas. Dette 

må synliggjøres i planforslaget og antas å gjelde bl.a: 

-beboere langs strekningen Hensmoen- Ve-krysset.  

-Næringsområdet Hensmoen, Follummoen og adkomst til Nærstad gård samt    

innkjøringen til Hønefoss nord. 

-Støy Vågårdsbygda 

-Tilgjengelighet til friluftsområdene nær Buttentjern. 

-Støy til nærliggende friluftsområder som kan fungere som erstatningsarealer for 

eksisterende friluftsområder på Eggemoen. 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.03.2018: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 5, p.v.a. Ap, H, Uavh. og 

KrF: 

«Næringsområdet Hensmoen, Follummoen og adkomst til Nærstad gård samt innkjøringen til 

Hønefoss nord.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling, samt Johansens (H) forslag til endring i pkt. 5 p.v.a. Ap, H, Uavh. og 

KrF, ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen Uttalelse til høring av 

planforslag 
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Høringsforslag til kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen tas til orientering. 

 

2. Alle alternativer til vegkorridor for E16 Nymoen Eggemoen løser planprogrammets 

målsetninger med ny vegtilfredsstillende og kan aksepteres 

 

3. Alternativ C anbefales ikke da det anses å legge urimelige bindinger og begrensninger 

på private boliger sett i forhold til forutsigbarheten i prosjektet.  

 

4. Alternativ C-redusert anbefales som løsning forutsatt at det i planforslaget legges inn 

nødvendige bestemmelser for å ivareta særlig berørte parter, trafikksikkerhet og 

trafikkavvikling på forsvarlig vis.  

 

5. Trafikkøkningen som følge av omleggingen får konsekvenser som må ivaretas. Dette 

må synliggjøres i planforslaget og antas å gjelde bl.a: 

-beboere langs strekningen Hensmoen- Ve-krysset.  

-Næringsområdet Hensmoen og Follummoen samt innkjøring til Hønefoss nord.  

-Støy Vågårdsbygda 

-Tilgjengelighet til friluftsområdene nær Buttentjern. 

-Støy til nærliggende friluftsområder som kan fungere som erstatningsarealer for 

eksisterende friluftsområder på Eggemoen. 

 

 

  

Sammendrag 

SVV legger frem forslag til kommunedelplan for E16 Nymoen Eggemoen til høring og 

offentlig ettersyn og presenterer i alt fire alternativer som alle i hovedsak løser hovedmålene 

med ny vegstrekning E16. Prosjektet tilrettelegger for videre planlegging av firefeltveg og 

bygging av tofeltsvei med mulighet for utvidelse til fire felt. 
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På grunn av manglende finansiering til videre planlegging og bygging av veitrasè anbefaler 

rådmannen ikke alternativ C. Dette er med bakgrunn i at dette alternativet båndlegger bruken 

av boligarealer og kan ha negativ virkning på eiendommenes verdi samtidig som det ikke vil gi 

hjemmel hverken til å kreve innløsning for berørte eller å tilby innløsning. Dette vil kunne 

medføre en svært uheldig situasjon for enkeltpersoner som rammes.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Den viktigste effekten lokalt av ny E16-trasé mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen i 

Ringerike kommune vil være en betydelig avlastning på trafikksituasjonen gjennom Hønefoss 

sentrum og store miljøforbedringer. 

Samtidig blir det betydelig økt fremkommelighet ved at trafikken fjernes fra Gummikrysset i 

nordre del av Hønefoss sentrum, og fra den den bratte og lange Eggemobakken som kan være 

uberegnelig vinterstid. 

I forslag til kommunedelplan vil traseen for ny E16 korte inn reiser mellom indre Østlandet og 

Gardermoen mot Valdres, Buskerud og Sørlandet med mellom 2,5 og 3,5 km, eller mellom 3,5 

min og 4,5 min.   

Foreslått ny vegløsningen vil også legge bedre til rette for næringsutvikling på Hensmoen og 

Eggemoplatået. 

Med bakgrunn i vedtatt planprogram er det utredet tre korridorer for en mulig ny veglinje. 

Utredningen er utført etter kjente metoder som brukes for denne type utredninger og tar 

stilling til valg av korridor, plassering av kryss og standard på ny veg. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Områdene som reguleres er i eksisterende kommuneplan i hovedsak avsatt til LNF. Mellom 

Nymoen og Eggemoen er det i dagens plan avsatt tre korridorer for fremtidig vei (uten juridisk 

virkning) som forutsettes fjernet ved vedtak av kommunedelplanen. Øvrig planstatus for 

berørte og nærliggende områder fremgår av planbeskrivelsen s. 7-11. 

 

Juridiske forhold  

Planen fremmes ette PBL §3.7 som gir mulighet for statlig myndighet til å gjennomføre 

regulering frem til høring av planforslaget. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Høringsforslaget til planprogram lå ute til høring i perioden 4.5.2016 – 1.7.2016 og ble 

behandlet av Formannskapet, beh.nr 145/16 den 21.06.2016, hvor kommunen vedtok 

høringsinnspill til planprogrammet. Etter plan og bygningsloven ble planprogrammet fastsatt av 

Formannskapet 20.09.2016 beh.nr. 175/16. 

 

Økonomiske forhold 

 Kommunedelplan gir ikke hjemmel for å kreve innløsning eller plikt til å tilby innløsning av 

eiendom som endrer formål. Planen anses ikke å gi direkte økonomiske konsekvenser for 

kommunen. Forventninger som følge av endring av formål vil imidlertid kunne medføre 

konsekvenser både i form av endret verdi og salgbarhet for eiendom. 
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Behov for informasjon og høringer 

 Kommunedelplanen forholder seg til Plan og bygningslovens (Pbl) krav om medvirkning. Det 

har i tillegg vært avholdt møter med berørte parter, næringsinteressenter og åpne folkemøter 

for å avklare forhold av betydning tidlig. Det er avholdt grunneiermøte 28.februar, folkemøte 

7.mars og orientering for kommunestyret 8.mars for å orientere om planforslaget. 

 

Alternative løsninger 

 Planforslaget viser fire mulige løsninger, A, B, C og C-red. 

Statens vegvesen konkluderer i sin vurdering med at alternativene er nær sidestilt med hensyn 

til måloppnåelse og konsekvens. Valg av alternativ vil derfor avhenge av hvordan de ulike 

hensynene planen berører blir vektet. Alle alternativene må anses som mulige trasèer. 

 

SVV anbefaler alternativ C fremfor A og B. SVV går videre inn for alternativet C-redusert 

begrunnet med at det ikke er planavklaring for strekningen Ve- Nymoen og at dette 

alternativet gir færre bindinger for videreføring av E16 vestover mot Ve. 

Investeringskostnadene er beregnet å være ca. 600mill. lavere enn for fullverdig utbygging av 

C som igjen er ca. 600mill lavere enn alternativ B. Samfunnsnytten er imidlertid ganske lik for 

alt. B og C.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Forslaget til kommunedelplanen legger til rette for gjennomføring av tiltak som vil medføre 

behov for erverv av boliger og privat grunn i ulik grad avhengig av valgt alternativ. Endelig 

omfang av behov for grunnerverv/innløsning vil bli fastsatt i senere regulering. Valg av trasè vil 

imidlertid allerede ved vedtak av kommundelplanen legge føringer for omfanget av innløsning 

av privat eiendom. 

Planforslaget ligger ute til høring og det må forventes at forhold som kan ha betydning for 

vurderingen av de ulike alternativene kan komme som følge av denne.  

Det er ønskerlig å lande kommunedelplanen med ett alternativ til trasè. Det kan være aktuelt å 

opprettholde flere trasèer dersom dette er nødvendig for å gi fleksisbilitet i forhold til 

usikkerheten rundt videreføringen mellom Nymoen og Ve. En slik løsning må i så fall sees opp 

mot ulempene slik båndlegging medfører.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som svært positivt at forslag til kommunedelplan for E16 Nymoen- 

Eggemoen er lagt ut til offentlig ettersyn.  

Effekten på gjennomgangstrafikken i Hønefoss og dermed avlastningen av vegsystemet 

forventes å bli vesentlig.  

De alternative korridorene som foreligger gir alle en god måloppnåelse og samfunnsnytte og 

det er ingen av alternativene som etter rådmannens syn utpeker seg som uaktuelle. 

 

Rådmannen ser det som negativt at det ikke er avsatt midler, hverken til gjennomføring eller til 

videre planlegging av prosjektet. Dette gir stor usikkerhet rundt videre fremdrift. Det er også 

en svakhet at videre forbindelse mellom Nymoen og Ve ikke er utredet.  

 

I anbefalingen til SVV vises det til at alternativ C-redusert har en langt lavere kostnad og gir 

større flekisbilitet til videre veiløsning mot Ve, der ny E16 kommer inn fra sør, enn dersom 

man velger et av de andre alternativene. Det er på folkemøtene vist en mulig fremtidig trasè 

som går videre over Kilemoen og Follummoen mot Ve-krysset. Denne trasèen er ikke utredet 
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nærmere men vil ha stor betydning for om alternativ C-redusert får stor positiv eller stor 

negativ betydning for beboere på Nymoen.  

Rådmannen ser det som problematisk at en «midlertidig» løsning sees opp mot mer fullverdige 

løsninger. I kostnadene for C-redusert ligger ikke kostnader til utbedring av kryss mot 

Hensmoen, støyskjerming eller innløsning av boliger inne. Det er også uklart om etablering av 

gang/sykkelvegnett er med som i A, B og C. 

Ved etablering av C-redusert må man forvente å kunne hente ut den samme samfunnsnytten 

som ved alt A, B, og C men også de samme ulempene i form av økt trafikk med de 

utfordringer dette skaper for støybelastning og kapasitetsutfordringer i eksisterende kryss. At 

samfunnsnytten allerede er tatt ut kan gjøre det vanskeligere å få prioritert senere tiltak som 

fort kan få negativ samfunnsnytte. 

Rådmannen anser likevel at alternativ C-redusert er et fornuftig alternativ forutsatt at 

konsekvensene av tiltaket i større grad ivaretas i den videre detaljreguleringen av forslaget og 

foreslår at dette legges inn som krav i kommunedelplanen.  

Alternativ C-redusert vil ikke i samme grad som C legge begrensninger på bruken av 

eiendommene langs E16 på Nymoen. 

 

 

Vedlegg 

 

Linker til SVV hjemmeside 

1. Planbeskrivelse.pdf  

2. Planbestemmelser og plankart 2.2.2018.pdf  

3. Tegningshefte 2.2.2018.pdf  

4. ROS-analyse.pdf  

5. Tiltaksbeskrivelse og teknisk beskrivelse veg.pdf  

6. Trafikkberegninger 2.2.2018.pdf  

7. Geoteknisk vurderinger 2.2.2018.pdf  

8. Kulturmiljø og kulturminner 2.2.2018.pdf  

9. Landskapsbilde.pdf  

10. Nærmiljø og friluftsliv 2.2.2018.pdf  

11. Naturmangfold 2.2.2018.pdf  

12. Naturressurser.pdf  

13. Hydrologi 2.2.2018.pdf  

14. Vannmiljø 2.2.2018.pdf  

15. Støy- og luftforurensning 2.2.2018.pdf  

16. Lokal og regional utvikling 2.2.2018.pdf  

17. Prissatte konsekvenser2.2.2018.pdf  

18. Skisseprosjekt konstruksjoner.pdf  

19. Konsekvensutredning-kortversjon.pdf 

Møtereferat Grunneiermøte 28.02.2018 (vedlagt som dokument) 

 

 Ringerike kommune, 08.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 
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saksbehandler: Lars Lindstøl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statens vegvesen

Møte mellom representanter for berørte grunneiere, næringsaktører og

Statens vegvesen i forbindelse med høring av kommunedelplan for ny E1 6

Nymoen - Eggemoen i Ringerike kommune

Møte nr : 1

St ed : Ringerike kommune, Fossveien 7

Møteleder : Snorre Vaagland

Til stede : Erik Fagerås, Thorfinn Karlsrud (Nymoen vel), Christian Mathiesen (Nærstad

gård), Bjørn Leifsen (Vågård vel), Knut Lindmo (John Myrvang as), Steinar

Nilsen, Une Sand (Forsvarsbygg), Bård Risøy, Tom Marius Aamodt

(Cyberforsvaret), Ola Tronrud, Christine Mathiesen (Tronrud), Bjørn Nyquist,

Snorre Vaagland, Ole Askheim - Thygeson (Statens vegvesen), Knut Kjennerud,

Lars Lindstøl (Ringerike kommune)

Forfall : Rolf Jarle Aaberg (Treklyngen Holding as), Jan Lafton (Nymoen vel)

Kopi : Fyll inn .

Ansvar / frist

1 . Statens vegvesen ved Bjørn Nyquist og Snorre Vaagland orienter te om

plan forslaget og gjennomført konsekvensutredning .

2. Spørsmål og kommentarer (dialog) som ble stilt under presentasjonen

og momenter som kom frem etter presentasjonen, er som følger:

Vågård vel ønsker innsyn i hvilke kostnader som er lagt inn ved

oppsetting av støytiltak.

Referat
Dato : 28.02.201 8

Tid : 1 0:00 - 1 2:45

Referent : Snorre Vaagland og Bjørn Nyquist

Saksbehandler / telefon : 24058084

<Saksbehandlersnavn / tlf>

Vår dato : 07.03.201 8

Vår referanse : 1 6/281 07
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Ansvar / frist

Svar: Statens vegvesen har sendt over erfaringstall for støytiltak

og antatt kostnader for støytiltak for alt. C .

Nymoen vel er bekymret for en økt støybelastning gjennom

boligområdet dersom alt . C og C - redusert blir valgt.

Svar: Ved alternativ C er det foreslått å innløse totalt 18 boliger

på østsiden av dagens E16 gjennom Nymoen for å anlegge ny

vei mot Hensmoen. Støyretningslinje T - 1442 vil gjelde for

prosjektet. Dette innebærer at støynivået vil bli beregnet for alle

eiendommene på strekningen. For boligeiendommer hvor

beregnet støy beregnes til å ligge over gjeldende grenseverdier,

vil det bli gjennomført tiltak . For alt C - redusert vil ny veg

stoppe p å Hensmoen og trafikken vil gå på dagens E16 som i

dag mot Nymoen - krysset. Dette vil medføre høyere trafikk på

E16 forbi Nymoen enn i dag.

Vågård vel og Ringerike spurte om støy mot friluftsområder.

Svar: Det er ingen krav i T - 1442 til støytiltak mot mye brukte

friluftsområder. Det kan stilles krav til støytiltak dersom det er

regulerte friluftsområder i kommuneplanen. Statens vegvesen er

ikke kjent med at det er regulerte friluftsområder innenfor

planområdet til ny E16.

Nærstad gård påpekte at de må ha en driftsadkomst for å

komme til dyrkamark på vestsiden av E1 6 ved Hensmoen, og for

å kunne få tømmerbiler og massetransport inn og ut fra

eiendommen .

Svar: Statens vegvesen vil i samarbeid med grunneier å jobbe

for å opprettholde driftsveger og adkomste r til eiendommen slik

at driften kan opprettholdes på en god måte.

Tronrud påpekte at det nå er viktig å få landet en korridor for ny

E1 6 og å få frem finansiering slik at prosjektet kan

gjennomføres både for en forutsigbar utvikling av

næringsområde og for å få plass et effektivt og robust vegnett i

Ringeriks regionen .

Svar: Statens vegvesen med Ringerike kommune jobber for å

lande på en korridor for kommunedelplanen . Målet er at

Ringerike kommune fatter vedtak for et alternativ .

Videre fremdrift for prosjektet er usikkert siden det ikke ligger

inne i NTP (Nasjonal transportplan). Statens vegvesen

oppfordrer kommunen og næringslivet i regionen til å holde

trykket oppe politisk for å få prosjektet prioritert.



3

Ansvar / frist

Forsvaret med Forsvarsbygg foretrekker alt ernativ B og C. E1 6

vil kunne bli en ønsket barriere mot Forsvarets anlegg på

Eggemoen som er vanskeligere å forsere for «uvedkommende»

enn det er dag. Det er viktig å påpeke at nødvendige

sikringstiltak mot Forsvarets anlegg må tas med videre i planen.

Fo rsvaret ønsker også at Statens vegvesen planlegger langsiktig

når det gjelder standard på veg slik at nødvendig

sikringstiltakene kan anlegges nå og tilpasses den vegen som

skal ligge der . Oppfordrer Statens vegvesen til å bygge ut med

en standard som er r obust i lang tid fremover, eksempelvis 4 -

felts veg.

Svar: Statens vegvesen ser på sikringstiltak mot Forsvarets

anlegg i form av en voll mellom E16 og Forsvarets eiendom. Det

ses også på å legge E16 dypere i terrenget forbi Forsvaret. Det

skal også ses p å en alternativ adkomst til Forsvaret. Dette vil

Statens vegvesen gå i dialog med Forsvarsbygg i neste planfase.

Statens vegvesen tar til etterretning Forsvarets ønske om å

bygge E16 fullt ut forbi eiendommen slik at man ikke trenger å

komme tilbake ved en senere anledning å utvide til 4 - felt.

John Myrvang as mener det må legges til rette for fortsatt uttak

av grusmasser i området rundt Nymoenkrysset

Svar: Statens vegvesen tar dette til etterretning .

Vi ønsker å gå i dialog med Myrvang for eventuelle

de poniområder på tidligere felt for grusuttak. Statens vegvesen

holder kontakten med Myrvang i den videre planleggingen.

Ringerike kommune spurte om holdningen e til byggegrenser

langs vegen.

Svar: Statens vegvesen opplys t e om at det er foreslått en

byggegrense på 100 meter i kommunedelplanen . Endelig

byggegrense vil bli avgjort i reguleringsplanfasen. Statens

vegvesen ønsker dialog med kommunen på dette temaet.

Nymoen vel påpekte at det på mange måter vil være verre å leve

i usikkerhet enn å få vedtatt en plan med finansiering , og få et

«kryss» over huset sitt slik at man vet at man skal innløses.

Svar: Statens vegvesen forstår at det er tungt å ikke vite hvilke

hus som må innløses. Situasjonen oppstår siden prosjektet ikke

ligger inne i NTP med midler til videre planlegging og bygging.

Når det gjelder anbefaling av alternativ må Statens vegvesen se

på helhetsbilde gjennom konsekvensutredningen

(analysearbeidet) . Det er en rekke fagtemaer som vektes mot

hverandre som a nleggskostnader , usikkerhet er f.eks. i forhold
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Ansvar / frist

til grunnforhold , samfunnsnytten for prosjektet og hvordan

prosjektet svare r på de målene som er vedtatt i

planprogrammet. En totalvurdering av ovennevnte punkter i

konsekvensvurderingen er avgjørende for endelig anbefaling av

alternati v.

Øvrige kommentarer:

Christian Mathisen påpekte at det nå er viktig både for berørte

grunneiere og for regionen å få landet på en korridor og få

gjennomført dette prosjektet. Det ga g n er ingen å utsette

prosjektet ytterligere.

Vågård og Nymoen vel er kritisk til å anbefale C - redusert med

tanke på langsiktige kostnader for prosjektet, bedre å fullføre

helt frem til Nymoen nå. Statens vegvesens argument om å se

på muligheten for en korridor fra Hensmoen mot Ve - krysset

som går over John Myrvang sitt grusuttak, krysser Ådalselva og

kobler seg på E1 6 ved Kilemoen blir sett på som lite realistisk

og en større kostnad enn å bruke dagen korridor for E1 6 om

Nymoen.

For øvrig ønsker Nymoen vel alt. B, siden dette alternativet har

mer natu rlig veglinje «øst - vest» enn å gå om Hensmoen.

Tronrud ser på alt. B og C som de beste alternativene og kan

leve fint med de. Alt A kommer i nærføring til næringslokalene

og det blir en mer krevende anleggstid å få trafikk gjennom

område under anleggsgjen nomføringen og tilkomst til

næringsarealene.



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/974-2  Arkiv: 037  

 

Sak: 35/18 

 

Saksprotokoll - Forslag til revidert eierstrategi for MENOVA AS  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Formannskapet vedtar eierstrategien for Menova AS 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.03.2018: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/974-1   Arkiv:   

 

 

Forslag til revidert eierstrategi for MENOVA AS  
 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vedtar eierstrategien for Menova AS 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

I kommunestyret den 8. mars 2018 fattet kommunestyret blant annet følgende vedtak i sak 

145/17: 

 

3. Rådmannen legger frem sak om revidert eierstrategi for Menova As med 

tydelige forventninger og styringssignaler til selskapet. 

 

Ringerike kommune har over noe tid vært i dialog med Hole kommune og Menova AS om 

revideringen av eierstrateigien for selskapet. Vedlagte omforente forslag til revidert eierstrategi 

er utarbeidet i et samarbeid mellom eierkommunene og selskapets styre/ledelse. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Menova gjøre en god og viktig jobb for enkeltmennesker og for fellesskapet. I utarbeidelsen av 

eierstrategien har partene vært opptatt av å sikre Menova handlingsrom for å kunne møte de 

utfordringer og muligheter en arbeidsmarkedsbedrift står ovenfor fremover. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at vedlagte forslag til eierstrategi vedtas. 

 

Vedlegg. Forslag til eierstrategi for Menova AS 

 

 



- 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4413-6  Arkiv: Q34  

 

Sak: 31/18 

 

Saksprotokoll - Etablering av ladepunkter for ladbar motorvogn  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Det etableres 50 stk. semi-hurtigladere (inntil 22 kW) på kommunens parkeringsplasser 

 

Arealet på Kirkegata 10 opparbeides til parkeringsplass og gir 16-20 nye kommunale p-

plasser. 

 

Rådmannen bes om å innarbeide kostnadene på totalt 6 millioner kroner til prosjektering og 

gjennomføring i forbindelse med 1. tertial. 

 

Økte årlige driftskostnader innarbeides i budsjettet for 2019. 
 

Ladepunkt P-plassene skiltes med tekst «Reservert for El- og hybridbiler under lading 

 

Arealet i Kirkegt. 10 brukes på nåværende tidspunkt ikke til ladestasjoner, idet utnyttelsen må 

utredes. 

 

Det utredes å etablere ladepunkter ved pendlerparkeringene. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.03.2018: 

 

Arnfinn Holten (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag p.v.a. H, Ap, uavh. og KrF: 

 

«Arealet i Kirkegt. 10 brukes på nåværende tidspunkt ikke til ladestasjoner, idet utnyttelsen 

må utredes. 

 

Det utredes å etablere ladepunkter ved pendlerparkeringene.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag, samt Holtens (KrF) tilleggsforslag p.v.a. Ap, H, uavh. og KrF, ble 

enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4413-5   Arkiv: Q34  

 

 

Etablering av ladepunkter for ladbar motorvogn  
 

Forslag til vedtak: 

 

Det etableres 50 stk. semi-hurtigladere (inntil 22 kW) på kommunens parkeringsplasser 

 

Arealet på Kirkegata 10 opparbeides til parkeringsplass og gir 16-20 nye kommunale p-plasser. 

 

Rådmannen bes om å innarbeide kostnadene på totalt 6 millioner kroner til prosjektering og 

gjennomføring i forbindelse med 1. tertial. 

 

Økte årlige driftskostnader innarbeides i budsjettet for 2019. 
 

Ladepunkt P-plassene skiltes med tekst «Reservert for El- og hybridbiler under lading» 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Etablering av ladepunktene er et krav i henhold til parkeringsforskriften. Tidsfrist for etablering 

er 01.07.2018. Formannskapet vedtok 21.11.2017 at det skal etableres ladepunkter på 

minimum 10 % av det totale antall p-plasser.   

 

Det er ikke krav til type lader, men Norsk Elbilforening anbefaler å etablere semi-

hurtigladepunkter (inntil 22 kW om strømkapasiteten er tilstede). Elbilforeningen uttaler også 

at hurtigladepunkter (50 kW) fortrinnsvis bør bygges ut ved hovedfartsårene. Hurtigladere er 

derfor ikke tatt med i vurderingen for de kommunale p-plassene.  

 

«Ladeparker» foretrekkes fremfor mange p-plasser med få ladeplasser. Anbefalingene er å 

samle flere ladepunkter på et fåtall p-plasser. Nærhet til trafo (dvs. kort avstand å grave), med 

god kapasitet og fortrinnsvis 400 V er en fordel av hensyn til økonomien. En fordeling av 

grunninvesteringen ved større anlegg på flere ladepunkter, resulterer i en rimeligere 

gjennomsnittskostnad pr ladeplass. 

 



- 

Totalkostnad for prosjektet ved å bygge semi-hurtigladere på 10 % av totalt antall p-plasser 

blir ca. kr 6,0 millioner kroner (inkl. mva.). Prosjektet må gis en tilleggsbevilgning til 

prosjektering og gjennomføring. Som en følge av investeringen blir det behov for økt årlig 

budsjett til drift, vedlikehold og strømutgifter. Nivå fremskaffes i løpet av 2018.  

 

Det forslås å opparbeide nytt parkeringsareal på Kirkegata 10, tidligere tomt til presteboligen 

ved Hønefoss kirke. Denne plassen har nær avstand til strøm-trafo og vil gi vinn-vinn situasjon 

i kombinasjon anleggsarbeidene ved etablering av ladepunkter og opparbeidelse til asfaltering. 

Med dette kan det tilføres 16-20 nye p-plasser til Ringerike kommune til en gunstig pris. 

Kostanden til dette, ca. kr 400.000,-.  

 

Beregnet totalkostnad for prosjektet er ca. 6,0 millioner kroner. Prosjektet må gis en 

tilleggsbevilgning, da det ikke er satt av midler til dette i investeringsbudsjettet for 2018. Uten 

dette vil ikke prosjektet kunne realiseres slik kravet er i henhold til parkeringsforskriften. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ved tidligere behandling av sak om ladepunkter for ladbar motorvogn ble det fattet vedtak om 

å utrede kostnanden ved å etablere hurtigladepunkter som erstatning eller supplement til 

ordinære ladepunkter.  

 

Administrasjonen har avholdt infomøte med Norsk Elbilforening og de anbefaler at kommunen 

tilbyr høyest mulig ladeeffekt på ladepunkter, utfra det som er mulig avhengig av trafoene og 

strømnettet. De anser det som tilstrekkelig å etablere ladepunkter, som enten i dag eller i 

fremtiden, kan lade med inntil 22 kW. Denne typen ladepunkter kalles semi-hurtiglader. I 

praksis er det samme ladepunkter som kan gi lading fra 3,6 kW ved 230 V spenning til 22 kW 

ved 400 V spenning. Hurtiglading kan oppnås når 400 V er tilgjengelig i Ringerkiksk-Kraft’s 

trafo i nærheten av p-plassen. Alternativt må trafo bygges om. Mer info om av hva hurtiglading 

er, finnes i vedlegget «Hva er hurtiglading». El-biler har ulik mulighet for å motta lading (maks 

ladekapasitet), hvor den mellom biltyper varier fra 3,3 kW til 43 kW. Mer info om lading av 

ulike biltyper finnes i vedlegg «Info om lading av ulike bilmerker».  

 

Andre kommuner, som Kongsberg, Drammen og Gjøvik har valgt en ladetype som lader med 

en effekt fra 3,6 kW til 7,2 kW pr i dag. Oslo kommune har i sin anskaffelse «Rammeavtale for 

ladestasjoner for ladbare biler inkludert etablering, drift og vedlikehold» valgt å skaffe tilbud på 

semi-hurtigladere med ladeeffekt 3,5 kW (normallading) til 22 kW (semihurtiglading). Se side 

5 i vedlegg «Oslo kommune Kravspesifikasjon – ladestasjoner 2017» 

 

Elbilforeningen mener at hurtigladepunkter (fra 50 kW) bør etableres langs hovedfartsårene 

hvor bilistene stanser en kort tid for en et raskt påfyll av strøm. Typisk sted hvor 

hurtigladepunkter bør etableres er f.eks. ved steder som Gjestegården på Hvervenkastet eller 

ved en fremtidig servicestasjonen ved Styggdalskrysset (ny E16), hvor bilførere kan lade raskt 

og ta en kaffekopp/matbit samtidig. Ringerike kommune har ikke p-plasser langs 

hovedfartsårene utenfor sentrum. På bakgrunn av Elbilforeningens råd utelukkes 

hurtigladepunkter med så høy ladekapasitet på de kommunale p-plassene.  

 



- 

Ca. 10 stk. hurtigladepunkter finnes fra før i Ringerike kommune (Hvervenkastet, Eikli, Sokna 

og Nes i Ådal), og ingen av disse er på kommunale p-plasser. Se vedlegg «Muligheter for 

hurtiglading på Ringerike»  

 

Jfr. Forskrift § 35 i Parkeringsforskriften, er kommunen forpliktet til å tilby ladeplass på 

minimum 6 prosent av totale antall plasser. Formannskapet vedtok 21.11.2017 at det skal 

etableres ladepunkter på minimum 10 % av det totale antall p-plasser, se Tidligere 

behandlinger og vedtak.   

 

På parkeringsområdet skal det tilbys lademulighet for ladbar motorvogn på et tilstrekkelig 

antall parkeringsplasser, det vil si at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig plass med 

lademulighet. Virksomheten har likevel ikke plikt til å tilby lademulighet på mer enn seks 

prosent av det totale antallet plasser. 

Statens vegvesen kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom investerings- eller 

driftskostnadene blir urimelig høye. 

Trer i kraft 1 jan 2018. 

 

 

Det finnes pr. i dag 6 ladepunkter på Ringerike kommunes parkeringsområder. Disse 

ladepunktene er bygget og driftes av Ringeriks-Kraft, og de oppgir at disse nå krever mye 

vedlikehold og er modne for utskifting.  

Kommunens totale antall parkeringsplasser er pr i dag ca. 500 stk., hvorav 10 % utgjør 50 stk. 

Dette resulterer i et behov for å etablere 50 stk. nye ladepunkter da vi forutsetter at de 

ladepunktene som finnes i dag også skiftes ut.  

 

Elbilforeningen opplyser at p-plasser med flere ladepunkter blir mer oppsøkt enn p-plasser med 

få ladepunkter, da sannsynligheten er større for å finne et ledig ladepunkt når det er mange på 

et og samme sted. Det er derfor fordelaktig å etablere flere nye ladepunkter på noen av 

kommunens «større» p-plasser. Dette vil også gi «stordriftsfordeler» pr. målerskap og ved 

gravearbeidene som må gjøres med strømtilførselen. Ladepunkter ved gateparkering anses som 

uaktuelt.  

 

Av den grunn foreslås det å etablere 3 stk. «ladeparker» på 3 forskjellige p-plasser i Hønefoss, 

samt at det settes opp 4 nye ladepunkter på p-plass hvor gamle/defekte byttes ut. 

Hoffgårdsgate (nr 17) og Kirkegata 10 (nr 23) sees som et område da de ligger «vegg i vegg». 

Forslag på fordeling av ladepunktene er fremstilt i Tabell 1. Optimal fordeling justeres når 

områdene detaljplanlegges.  

 

I vedlegg «Kart over p-plasser med lading» er p-plassene med forslåtte ladepunkter merket 

med rød firkant rundt p-plassens nummer, jfr. tabellen under.  

 

Det foreslås at det opparbeides nytt parkeringsareal på Kirkegata 10, tidligere tomt for 

presteboligen ved Hønefoss kirke, se kartskissen under. Jfr. Reguleringsplan fra 1984 er 

Kirkegata 10 regulert til parkeringsformål, se vedlegg «Reg pl 64-21_1984». Tomten er i dag 

en grusplass. Etter at brakkeriggen ble fjernet når byggeprosjektet på Hønefoss kirke var 

ferdig, ble denne grusplassen raskt oppdaget og tatt i bruk som gratis p-plass. Denne plassen 

har nær avstand til strøm-trafo og vil gi vinn-vinn situasjon i kombinasjon anleggsarbeidene ved 

etablering av ladepunkter og opparbeidelse til asfaltering. Med dette kan det tilføres 16-20 nye 

p-plasser til Ringerike kommune til en gunstig pris.  



- 

 

 

 
 

 



- 

 

Tabell 1: Forsalg på fordeling av nye ladepunkter 

 

 
  

 

 

Skilting av p-plassene med lademulighet skiltes med tekst «Reservert for El- og hybridbiler 

under lading». Om det i fremtiden vil oppfattes som mangel på lademulighet (ledige 

ladeplasser) og kommunen ønskes raskere rullering på ladeplassene, kan det eventuelt innføres 

makstid på lading f.eks. 2 eller 3 timer.  
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Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Formannskapet behandlet 21.11.2017 sak ang. etablering av ladepunkter for ladbar motorvogn, 

saks nr. 17/4413.  

Vedtak: 

1. Det etableres ladepunkter for ladbar motorvogn i henhold til parkeringsforskriften, med 

minimum 10 % andel av totalt antall p-plasser 

2. Det innføres betaling for strømforbruket ved lading etter markedspris. 

3. Det inngås avtale med en leverandør om utbygging, drift og vedlikehold av 

ladepunktene.  

4. Etablering av ladepunkter for ladbar motorvogn. Det etableres hurtig ladepunkter for 

ladbar motorvogn i henhold til parkeringsforskriften, med minimum 10 % andel av 

totalt antall p-plasser. Rådmannen vender tilbake i egen sak vedrørende kostander ved 

etablering av hurtigladepunkter. 

 

 

Økonomiske forhold 

  

Erfaringstall på etablering av semi-hurtigladere er ca. kr 30.000,- pr ladepunkt med effekt inntil 

22 kW. Prisen for hurtigladere (50 kW) er betydelig høyere, ca. 500.000,- pr stk., da det må 

større utbedringer på infrastrukturen (ny trafo, nytt ledningsnett etc.). Grunnet veldig høy pris 

på hurtigladere (50 kW) og anbefalingen fra Elbilforeningen, er det kun jobbet frem en 

totalkalkyle for semi-hurtigladere.  

 

På hvert parkingsområde hvor det skal stå ladepunkter må det også settes opp et målerskap for 

registrering av strømforbruk. Kostand pr. målerskap er ca. kr 60.000,-. Det må gjøre 

utbedringer på enkelte av trafoene, graves, legges ny strømtilførsel og montere ladepunkter. 

Kostander for dette er synligjort i Tabell 2. 

 I tillegg kommer kostander til etterarbeid (asfaltering, beplantning, kantsteiner, istandsetting, 

etc.), anslått til kr 500.000,-. Samt kostander til konsulent/prosjektleder for å få prosjektet 

gjennomført, anslått kostand til dette er ca. kr 400.000,-. 

 

Kostnaden ved opparbeidelse av Kirkegata 10 til p-plass er anslått til kr 400.000,-. 

  

Totalkostnad for prosjektet ved å bygge semi-hurtigladere på 10 % av totalt antall p-plasser 

blir ca. 6,0 millioner kroner (inkl. mva.), inkludert kostanden ved å opparbeide et nytt 

parkeringsareal på Kirkegata 10. 

 

Investeringsmidler til dette prosjektet er ikke inne å årets budsjetter. Prosjektet med en 

totalkostnad på ca. 6,0 millioner kroner trenger en tilleggsbevilgning til prosjektering og 

gjennomføring. Uten dette vil ikke prosjektet kunne realiseres slik kravet er i henhold til 

parkeringsforskriften.  

 

Det vil som en konsekvens av anskaffelsen bli behov for å øke det årlige driftsbudsjettet til 

drift/vedlikehold og strømutgifter. Nivå for dette vil fremskaffes i løpet av 2018 og innarbeides 

i driftsbudsjettet for 2019. 
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Nye ladepunkter skal ha betalingsløsning for strømforbruk ved lading, da dette ble vedtatt av 

Formannskapet 21.11.2017. Strømprisen for lading blir i henhold til markedspris på ladestrøm 

fra andre aktører.   

 

 

Tabell 2: Forkalkyle på prosjektet 

 

 
 

 



- 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at det etableres 50 stk. semi-hurtigladere (inntil 22 kW) på kommunens 

p-plasser, i henhold til tidligere vedtak (10% andel).  

 

Arealet på Kirkegata 10 opparbeides til parkeringsplass og gir 16-20 nye kommunale p-plasser. 

 

Prosjektet med en totalkostnad på ca. 6,0 millioner kroner må gis en tilleggsbevilgning til 

prosjektering og gjennomføring. Uten dette vil ikke prosjektet kunne realiseres slik kravet er i 

henhold til parkeringsforskriften, da det ikke er satt av midler til dette i investeringsbudsjettet 

for 2018. Kostanden til opparbeiding av ny p-plass på Kirkegata 10 er inkludert i bevilgningen.  

 

Behov for økt årlig budsjett til drift, vedlikehold og strømutgifter fremskaffes i løpet av 2018. 

Økte årlige driftskostnader innarbeides i budsjettet for 2019. 

 

Ladepunkt P-plassene skiltes med tekst «Reservert for El- og hybridbiler under lading» 

 

 

 

Vedlegg 

Hva er hurtiglading? 

Info om lading av ulike bilmerker 

Oslo kommune Kravspesifikasjon - ladestasjoner 2017 

Mulighet for hurtiglading på Ringerike 

Kart over p-plasser med lading 

Reg pl 64-21_1984 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler: Morten Fagerås 

 

 

 

 



Hva er hurtiglading?
(Kilde: www.ladestasjoner.no/hurtiglading/hva - er - hurtiglading2 )

Ved hurtiglading tilføres strøm raskere enn ved vanlig lading.
Energimengden måles i kilowattimer og er en funksjon av spenning,
strømstyrke og tid.

Ved hurtiglading tilføres strøm raskere enn ved vanlig lading. Energimengden måles i
kilowattimer (kWt) og er en funksjon av spenning (Volt), strømstyrke (Ampere) og tid
(timer).

Hurtiglading av de fleste elbiler er likestrøm med CHAdeMO eller CCS/Combo. Spenningen
er ca 400V istedenfor ca 230V som du finner i vanlige ladeuttak. Størst forskjell er det derfor
på strømstyrke. Ved normallading er den typisk rundt 16A varierende med biltype, mens ved
hurtiglading kan den være opptil 125A.

Da kan man få en ladeeffekt (målt i Watt) som er 10 - 15 ganger høyere enn ved normallading,
eller 25 ganger raskere med Teslas s uperladere. Ladetiden forkortes da tilsvarende.

Hvor mye og hvor fort kan jeg lade?

(Kilde: www.santanderconsumer.no/magasinet/bilmc/far - rask - lading - elbil - hjemme )



Info om b ilmerker og lading

Kilde: SALTO LADESTASJONER AS ( www.salto.no/lade - egen - bil/hjemme )









Hvilke elbiler kan lade med hva?
(Kilde: www.ladestasjoner.no/alt - om - lading - av - elbil/hvilke - elbiler - kan - lade - med - hva )

Vi har laget en oversikt over hvilken ladeeffekt dagens elbiler kan benytte,
samth vilke ladekontakter de kan bruke. Ladingens hastighet avhenger av
kapasitet og ladeutstyr.

Merke Effekt Kontakt Faser Strøm Hurtiglading

Audi A3 e - Tron 3,7kW Type2 1 16A Nei

Audi A4 e - Tron 3,7kW Type2 1 16A Nei

Audi Q7 e - Tron 7,4kWh Type2 1 32A Nei

BMW i3 - 3,7kW 3,7kW Type2 1 16A CCS

BMW i3 - 7,4kW 7,4kWh Type2 1 32A CCS

BMW i3 - 11kW 11kWh Type2 3
16A3 - fase

32A1 - fase
CCS

BMW i8 3,7kW Type2 1 16A Nei

BMW BMW X5 iPerformance 3,7kW Type2 1 16A Nei

BMW BMW 2 - serie iPerformance AT 3,7kW Type2 1 16A Nei

BMW BMW 3 - serie iPerformance 3,7kW Type2 1 16A Nei

Chevrolet Volt 3,7kW Type1 1 16A Nei

Citroen Berlingo 3,7kW Type1 1 16A CHAdeMO

Citroen Zero 3,7kW Type1 1 16A CHAdeMO

Ford Focus Electric - 2013 - 2016 6,6kW Type1 1 28A Nei

Ford Focus Electric - 2017 6,6kW Type2 1 28A CCS

Hyundai Ioniq 6,6kw Type2 1 28A CCS

Kia Soul Electric 6,6kW Type1 1 28A CHAdeMO

Mercedes Benz B - Class Electric Drive 11kWh Type2 3 16A Nei

Mercedes Benz C350e hybrid 3,7kW Type2 1 16A Nei

Mercedes Benz GLE500e hybrid 3,7kW Type2 1 16A Nei



Mercedes Benz GLC350e hybrid 3,7kW Type2 1 16A Nei

Mercedes Benz S - klasse hybrid 3,7kW Type2 1 16A Nei

Mercedes Benz Sls 22kW Type2 3 32A Nei

Mitsubishi I - miev 3,7kW Type1 1 16A CHAdeMO

Mitsubishi Outlander Hybrid 3,7kW Type1 1 16A CHAdeMO

Nissan Leaf 3,7kW Type1 1 16A CHAdeMO

Nissan Leaf 6,6kW Type1 1 28A CHAdeMO

Nissan NV200 3,7kW Type1 1 16A CHAdeMO

Nissan NV200 6,6kW Type1 1 28A CHAdeMO

Opel Ampera 3,7kW Type1 1 16A Nei

Opel Ampera - e 2017 7,4kW Type2 1 30A CCS

Peugeot i - On 3,7kW Type1 1 16A CHAdeMO

Peugeot Partner 3,7kW Type1 1 16A Nei

Porsche Cayenne S e - hybrid 7,4kWh Type2 1 32A Nei

Porsche Panamera S e - hybrid 7,4kWh Type2 1 32A Nei

Porsche Spyder 3,7kW Type2 1 16A Nei

Renault Kangoo 3,7kW Type1 1 16A Nei

Renault Zoe 43kW Type2 3 63A AC

Renault Zoe 22kW Type2 3 32A Nei

Smart fortwo electric drive 3,3kW Type2 1 14,5A Nei

Smart fortwo electric drive 22kW Type2 3 32A Nei

Tesla Model S 11kWh Type2 3 16A Tesla SC

Tesla Model - Oppgradert laderS 16,5Kw Type2 3 24A Tesla SC

Tesla Model S (Dobbelt lader) 22kW Type2 3 32A Tesla SC

Tesla Model X 11kWh Type2 3 16A Tesla SC

Tesla Model X - Oppgradert lader 16,5Kw Type2 3 24A Tesla SC

Toyota Prius Plug - in 3,7kW Type1 1 16A Nei

Volksvagen eGolf 3,7kW Type2 1 16A CCS



Volksvagen eUp! 3,7kW Type2 1 16A CCS

Volksvagen Golf GTE Plugin Hybrid 3,7kW Type2 1 16A Nei

Volksvagen Passat GTE Plugin Hybrid 3,7kW Type2 1 16A Nei

Volvo C30 Electric II 22kW Type2 3 32A Nei

Volvo V60 Plugin Hybrid 3,7kW Type2 1 16A Nei

Volvo XC90 T8 Twin Engine Hybrid 3,7kW Type2 1 16A Nei



Vedlegg 1 – kravspesifikasjon og tildelingskriterier

KRAVSPESIFIKASJON

Rammeavtale for

lade stasjoner for ladbare biler
inkludert etablering, drift og vedlikehold

til

Oslo kommune

Sak 2017 00153
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INNSPILL FRA LEVERANDØR:
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1 GENERELT

Oppdragsgiver ønsker å inngå rammeavtale med én leverandør om ladestasjoner for ladbare
biler. Avtalen vil gjelde ladestasjoner, etablering, drift og vedlikehold. Avtalen skal dekke
behovet for:

lading av Oslo kommunes tjenestebiler (kommunale virksomhet er)
lading på kommunal gategrunn og kommunale parkeringsplasser (Bymiljøetaten)

Dette vedlegget (kravspesifikasjonen) viser hvilke krav Oppdragsgiver stiller til leveransen.
Vedlegget må ses i sammenheng med egenerklæringsskjemaet for oppfyllelse av
krav spesifikasjonen i vedlegg 4.

Omfang
Bymiljøetaten har ca. 1 150 ladepunkter per mars 2017. Bymiljøetaten anslår at det er et
behov for minimum 200 offentlige ladepunkter per år.

Oslo kommune har ca. 1 650 registrerte kjøretøy. Av disse er ca. 1 100 person - og varebiler
under 3,5 tonn. Over 500 av tjenestebilene er elbiler. Oslo kommune har inngått en
samkjøpsavtale om kjøp av biler utelukkende basert på nullutslippsteknologi, noe som vil øke
andelen av tjenestebiler med nullutslippsteknologi.

Oppdra gsgiver tar forbehold om at det forventede omfanget er usikkert. Oppdragsgiver er
ikke bundet til å bestille et bestemt omfang. Omfanget vil blant annet være avhengig av
Bystyrets bevilgninger .
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2 MINIMUMSKRAV

Følgende krav er minimumskrav:

2.1 Krav – genere lt

2.1.1 En leverandør
Oppdragsgiver ønsker å inngå rammeavtale med en leverandør med totalansvar for etablering
av ladestasjoner for ladbare biler til offentlig parkering og kommunale virksomheter.

2.1.2 Produktu t vikling i avtaleperioden
Dersom leverandøren kan tilby ny og forbedret teknologi, og endret design, kan
oppdragsgiver velge å kjøpe inn dette. Dette gjelder også systemer knyttet til ladestasjonen og
tilhørende utstyr.

2.1.3 Produkter utenfor sortiment
Dersom oppdragsgiver ønsker å kjø pe ladestasjoner som ikke er beskrevet i
kravspesifikasjonen, kan oppdragsgiver forespørre leverandør om å levere produktet. Prising
vil skje etter avtale med oppdragsgiver, og tilsvarende kontraktsvilkår som for den resterende
kontrakten. Oppdragsgiver vi l stå fritt til å benytte seg av tilbudet.

2.1.4 Lover og forskrifter
Ladestasjonene skal etableres i samsvar med alle relevante offentlige lover, forskrifter,
direktiver, standarder, veiledninger og retningslinjer, og stedlige myndigheteres krav og
særbestemme lser.

2.1.5 Kompetanse
Personell som leverandøren benytter til drift og service av utstyret må ha nødvendige
autorisasjoner og kompetanse.

2.1.6 Kvalitetssikring og rådgivning
Leverandør skal kvalitetssikre og gi råd om valg av utstyr og plassering av ladestasjoner.

2.1.7 Oppdateringer av avtalen
Produkter og tjenester som ikke er nevnt i kravspesifikasjonen, men som naturlig hører med i
leveransen, kan avtales løpende. Det samme gjelder prising av disse.

2.1.8 Alle produkter er tilgjengelig for alle kommunens virksomheter
All e produktene i avtalen kan kjøpes av alle kommunens virksomheter. Det vil for eksempel
si at bydeler også kan kjøpe produktene som er spesifisert for Bymiljøetaten og omvendt.
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2.2 Krav – ladestasjoner for Bymiljøetaen

2.2.1 Behovet for Bymiljøetaten
Bymiljøetaten har hovedsakelig behov for lading på kommunal gategrunn og kommunale
parkeringsplasser .

Leverandør skal levere ladestasjoner med AC - lading fra 3,5 kW (normallading) til 22 kW
(semihurtiglading) med tilkobling mode 3 type 2. De fleste ladestasjonene vil være for normal
AC - lading 3,5 kW.

Ladestasjonene skal i utgangspunktet være 16A, men skal kunne oppgraderes til 32A, både 1 -
fas og 3 - fas.

Bymiljøeetaten har også behov for AC ladebokser med tilsvarende spesifikasjoner i egne
ladegaras jer.

2.2.2 Ladestasjoner som skal leveres
Leverandør skal levere

ladestolper med to ladeuttak . AC - lading 3 ,5 kW - 22 kW. Tilkobling m ode 3 t ype 2
veggmontert ladeboks. AC - lading 3,5 kW - 22 kW . Tilkobling mode 3 type 2

2.2.3 Generelle krav til ladestasjonene
AC - lading fra 3,5 kW til 22 kW
Separat jordfeilbryter per lade uttak
Overspenningsvern
Oppfylle krav i henhold til CE og alle aktuelle forskrifter
Tilbakestilling av sikringer som kan utføres av personell uten elektroutdanning
Nettverkskommunikasjon med hvert enkelt ladeuttak med LAN , 3G , 4G eller
tilsvarende, for komm unikasjonstjenester som overvåk ing, kundetjenester, laststyring
og betaling via OCPP
Skal kunne låses opp med RFID og/eller mobil
Mobilkommunikasjon
Tydelig ladeindikator (ledig, lading pågår, feil osv.)
Værbeskyttede ladeuttak
Opplyste stolper/opplyst lokasjon
Ladestasjoner til utendørs bruk s kal være tilpasset norske forhold, og t åle
temperatursvingninger fra - 35 til +45 grader celsius
Ladestolpene og ladeboksene skal være tette og kunne holde kondens o g fukt borte fra
elektronikk
Ladestolpene og ladeboksene skal kunne kobles til ekstern tredjepart for service og
support, overvåkning, betaling og synkronisering med smarttelefon applikasjoner
Ladestolpene og ladeboksene skal ha en pen design og et robust ytre
Ladestolpe ne skal leveres med to stk . M ode 3 Type 2 ladeuttak, uten in t egrert kabel
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2.2.4 Prising av ladestasjoner for Bymiljøetaten
Leverandøren skal oppgi pris på

ferdig montert ladestolpe med AC - lading 3,5 kW - 22 kW
ferdig montert vegghengt ladeboks med AC - lading 3,5 kW - 22 kW
RFID - kort/ - brikke

2.3 Krav – ladestasjoner for kommunale virksomheter

2.3.1 Behovet for Oslo kommunes virksomheter og tjenestebiler
Oslo kommunes virksomheter og tjenestebiler har behov for lad ing av elbiler inne i garasje,
ute på parkeringsplass inntil vegg og ute på parkeringsplass frittstående .

Leverandør skal levere ladestasjoner med AC - lading fra 3,5 kW (normallading) til 22 kW
(semihurtiglading) med tilkobling mode 3 type 2. RFID - kort/ - brikke skal være inkludert i
prisen.

Ladestasjonene skal i utgangspunktet være 16A, men skal kunne oppgraderes til 32A, både 1 -
fas og 3 - fas.

2.3.2 Ladestasjoner som skal leveres
Leverandør skal levere

veggmonter t ladeboks. AC - lading 3,5 kW - 22 kW . Tilkobling m ode 3 t ype 2
ladestolper med ett eller to ladeuttak AC - lading 3 ,5 kW - 22 kW . Tilkobling m ode 3
t ype 2

2.3.3 Generelle krav til ladestasjonene
AC - lading fra 3,5 kW til 22 kW
Oppfylle krav i henhold til CE og alle aktuelle forskrifter
Skal kunne låses opp med RFID
Tydeli g ladeindikator (ledig, lading pågår, feil osv.)
Værbeskyttede ladeuttak
Ladestasjoner til utendørs bruk skal være tilpasset norske forhold, og tåle
temperatursvingninger fra - 35 til +45 grader celsius
Ladestolpene og ladeboksene skal være tette og kunne holde kondens og fukt borte fra
elektronikk
Ladestolpen skal ha ett eller to ladeuttak, med mulighet for to ladeuttak . Uttakene skal
ha mode 3 type 2 tilkobling og være uten integrert kabel

2.3.4 Prising av ladestasjoner for kommunale virksomheter
Leverandøren skal oppgi pris på

ferdig montert vegghengt ladeboks med AC - lading 3,5 kW - 22 kW
ferdig montert ladestolpe med AC - lading 3,5 kW - 22 kW
Ekstra RFID - kort/ - brikke
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2.4 Krav – annet utstyr

2.4.1 Ekstra ladekabel
Ladepunktene skal leveres uten fastmontert ledning, men leverandør skal kunne levere ekstra
ladekabel med ulike endestykker. Ladekabelen skal tåle lading med 32A.

2.4.2 Beskyttelsesbøyle
Leverandør skal kunne levere beskyttelsesbøyle for å beskytte ladestolper mot påkjørsel.

2.4.3 Prising av annet utstyr
Tilb yd er skal oppgi pris på ladekabel.

Tilbyder skal oppgi pris på beskyttelsesbøyle. Prisen skal inkludere montering.
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2.5 Krav – baksystem/drift

2.5.1 Baksystem til virksomheter som ønsker dette
Leverandør en må kunne levere brukervennlig kommunikasjon og b aksystem . Bymiljøetaten
vil ha baksystem til alle offentlige ladepunkter , både nye og eksisterende . For kommunens
tjenestebiler og andre ladepunkter skal dette være en mulighet som virksomhetene kan velge.

2.5.2 Generelle krav til bak system:

Kommunikasjon med ladepunkter med LAN, 3G, 4G eller tilsvarende for
kommunikasjonstjenester som overvåking, kundetjenester og betaling
Kommunikasjon med hvert enkelt ladeuttak
Åpen protokoll, minimum OCPP 1.6
Support direkte til sluttbruker uten mellomledd
Oversikt over driftsstatus (ledig, opptatt, feil etc.)
Mulighet til å trekke ut statistikk og historiske data per lokasjon/uttak ( antall, forbruk i
kW, tid, bruk etc.)
Enkelt og brukervennlig grensesnitt
Plattformen skal kunne fungere med ulike ladeidentifikasjoner (RFID, mobil etc.)
Klargjort for moderne betalingsløsninger (via RFID, mobilapplikasjoner etc.)
Mulighet for re start og fjernåpning av stolper
Sanntidsinformasjon om lading
Oversikt over feil og problemer
Mulighet for fjernløsning av enkle problemer
Informasjon må være eller kunne gjøres tilgjengelig for NOBIL og tredjepart.

2.5.3 Laststyring
Leverandør en må også kunne levere funksjoner for laststyring / smart grid for ladeplassene
ved beh ov, både for lokasjoner med ladestolper og ladebokser , der bestiller ønsker dette .
Praktiske løsninger avtales med bestiller.

2.5.4 Oppdateringer av baksystem
Leverandør en må kunne levere en naturlig og fortløpende oppdatering og utbedring av
baksystemet.

2.5.5 Datab ehandling
Leverandør en er pliktig å forholde seg til personopplysningsloven og skal opplyse om vilkår
for lading. All data som samles inn om bruk av ladestasjonene, skal være åpent og gratis
tilgjengelig for Oppdragsgiver, og kan ikke selges videre til tre djepart eller brukes av
leverandør uten Oppdragsgivers samtykke.

2.5.6 Prising av baksystem
Leverandør en skal oppgi enhetspris for baksystem per ladepunkt og timepris for
oppdatering er av baksystem og tilgjengeliggjøring av data for NOBIL og tredjepart . Support
skal være inkludert i enhetsprisen for baksystemet.
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2.6 Krav – montering/installasjon

2.6.1 Leverandørens ansvar ved montering/installasjon
Levarandøren har ansvaret for å legge opp strøm og tilkobling, søke om strøm hos netteier og
montere ladestasjonen.

Leverandøren skal
Koordinere arbeid med graveentreprenør når det er aktuelt
Levere fundament som er tilpasset lade stolpen
Sørge for strømtilkobling fra netteier
Sette opp fordelingsskap og montere innhold
Montere ladestasjon/ladepunkt
Bestille strømmåler
Kontrollere at ladepunktet fungerer
Ferdigmelde oppdraget
Overlevere samsvarserklæring til bestiller
Levere nødvendig dokumentasjon på elektroarbeid i henhold til bestillers krav
Gjennomføre slutt - og overtakelsesbefaring sammen med bestiller

2.6.2 Montørens k ompetanse
Montering skal skje av installatør med fagbrev etter gjeldende regler og forskrifter.
Leverandøren skal ha lærlingordning.

2.6.3 Koordinering
Leverandør skal også koordinere arbeidet med andre leverandører når det er aktuelt.
Koordinering kan for eks empel være prosjektledelse, møter, kontakt med netteier eller
koordinering med graveentreprenør eller andre som er nødvendige for oppdraget.

2.6.4 Graving
Bymiljøetaten har inngått en graveavtale med en leverandør av gravetjenester . Avtalen gjelder
for Bymiljøetatens grav ing .

2.6.5 Krav til dokumentasjon på elektroarbeider
Det skal leveres samsvarserklæringsskjema, sluttkontrollskjema, bilder av alt som er
montert og bilder fra hvor strøm er hentet fra. Det må spesifiseres hvor strøm er hentet
fra med FS elle r trafo nummer, målernummer, adresse på stedet.
Leverandør må levere skisse eller oversikt over hvordan monteringen er utført.
Adressenavn må påføres skisser.
Leverandør må levere dokumentasjon på at kabel inneholder riktig tverrsnitt i henhold
til det de har prosjektert.
Det skal foretas SJA (sikker jobbanalyse) og innlevere dokumentasjon for alle
oppdrag.
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2.6.6 Montering inngår i pris på ladestasjon
Leverandør skal oppgi enhetspris for ferdig montert ladestolpe og ladeboks. Prisen skal
inkludere alt nødvendig arbeid med monteringen, som å hente strøm fra fordelingsskapet,
montere ladestasjon , ferdigmelde oppdraget, bestille strømmåler og få koblet til strøm fra
netteier.

Monteringen skal inkludere arbeidet med å sette opp kabling. Lokasjonene kan variere med
hensyn til blant annet plassering, tilkomst, fysisk utforming og l engden på kabling.

Monteringen skal også inkludere jordfeilbryter og automatsikring dersom dette ikke kommer
integrert i ladepunktet.

Monteringen inkluderer ikke oppgradering av eksistere nde sikringsskap ut over opprettelse av
ny kurs og mindre omfattende endringer ved oppgradering til semihurtiglading.
Oppgraderinger som innebærer å øke strømkapasiteten inn til ladestasjonen/bygget er ikke
omfattet av denne anskaffelsen.

2.6.7 Prising av monte ring/installasjon
Leverandør skal oppgi pris for fundament som er tilpasset ladestolpen.

Leverandør skal oppgi enhetspris for fordelingsskap, inkludert montering av skap med innmat
beregnet på å forsyne inntil 20 ladeplasser (6x16A - kurser). Det skal være mulig å oppgradere
fordelingsskapet til å bruke ladepunkt som trenger 32 A.

Leverandør skal oppgi enhetspris for oppgradering av eksis terende skap, inntil seks
ladep l a sser. Dette inkluderer hovedsikring /OV, kursavganger, overganger mellom alu/kobber
og i ntern kabling.

Leverandør skal oppgi enhetspris for oppgradering av ladestasjon til 32A.

Leverandør skal oppgi enhetspris for oppgradering av skap 80 - 125 A inntil fire kurser, 125 -
160 A inntil fire kurser og 160 - 300 A inntil fire kurser. Prisen inkluderer ferdig montering og
standard fundament for nedgraving.

Leverandør skal oppgi pris for ek stra kurs 16 - 32 A 3 fas. Det er forutsatt at det er tilstrekkelig
plass i skapet.

Leverandør skal oppgi en enhetspris for koordinering per bestilling hvor graving skal utføres
og en enhetspris for oppstart/ koordinering per bestilling hvor graving ikke er nødvendig .



Samkjøpsavtale – ladestasjoner 11

2.7 Krav – demontering

2.7.1 Demontering
Leverandøren skal demontere ladestasjoner som skal skiftes ut eller som bestiller ønsker å
fjerne , for eksempel etter påkjørsel . Leverandøren har ansvaret for alt arbeid i forbindelse med
demonteringen.

2.7.2 Retur ordning
Leverandøren skal ha en returordning for defekte ladestasjoner og ta hånd om de gamle
stolpene ved demontering og utskifting av ladestolper på en miljøvennlig måte .

2.7.3 Gjenbruk
Leverandøren skal så langt som mulig benytte dele r til ladestasjonen ikke er defekt ved
utskifting eller reparasjon av lade stasjoner .

2.7.4 Prising av demontering
Leverandør skal oppgi enhetspris på demontering av ladestolper. Prisen skal inkludere alle
kostnader ved demontering og håndtering av utstyr og deler som demonteres.

2.8 Krav – service og reparasjoner

2.8.1 Årlig kontroll
I henhold til krav i NEK 400 er det behov for årlig kontroll av ladepunkter. Behovet gjelder
både eksisterende ladepunkter og nye ladepunkter som blir satt opp i avtaleperioden. Behovet
vil hovedsakelig gjelde for Bymiljøetaten, men kan være aktuelt på noen lokasjoner for andre
virksomheter.

Leverandør skal oppgi en innholdsoversikt over elementene som inngår i en årskontroll og
enhetspris for årlig kontroll.

2.8.2 Reparasjoner
Leverandøren skal kunne ta på seg m indre reparasjonsoppdrag som oppstår utenom den årlige
kontrollen. Mindre reparasjoner skal være påbegynt i løpet av to virkedager etter at
feilmelding/avrop er sendt.

Bymiljøetaten ønsker at etatens egne trafikkbetjenter skal kunne gjøre mindre reparasjo ner
som ikke krever elektroutdanning, som for eksempel tilbakestilling av sikringer.

2.8.3 Prising av årlig kontroll og reparasjoner
Tilbyder skal oppgi enhetspris på årlig kontroll og timepris på reparasjoner.
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2.9 Krav – b efaring

2.9.1 Gjennomføring av befaring
L everandøren skal være tilgjengelig for befaring. Hensikten med befaringen er å kartlegge
nødvendige forhold som strømsituasjonen på stedet, rådgivning og inform asjon om aktuelle
lademuligheter og nødvendige oppgraderinger, og skaffe nødvendig informasjon f or søknader
om strøm m.m. Leverandøren skal også gjennomføre sluttbefaring.

2.9.2 Ikke nok strøm
Hvis netteier ikke kan gi tilbud fordi den ikke kan levere strøm fra FS skap, kan det være
aktuelt med bistand til etablering av strøm fra gårdeier, fortrinnsvis ti lknyttet
stigeledningsskap eller alternativt gårdsstrøm. Det er eventuelt bestillers ansvar.

2.9.3 Prising av befaring
Befaringen danner grunnlaget for å gi prisoverslag på installering. Befaringen skal være
inkludert i enhetsprisen for montering av ladestasjon .

2.10 Krav – samfunnsansvar

2.10.1 Lærlinger
Leverandør skal ha en lærlingordning. Leverandøren skal b ruke lærling ved utførelsen av
minst 10 % av arbeidet som utføres av faglært arbeidskraft.

2.10.2 Miljø – transport
Leverandør skal bruke utslippsfrie kjøre tøy i forbindelse med arbeid som utføres ved
ladestasjonene.

2.10.3 Miljø – returordning
Leverandøren skal ha en re turordning for defekte ladestasjoner og tilhørende utstyr.
Leverandøren skal ta hånd om de gamle stolpene ved utskifting av ladestolper.

2.10.4 Universel l utforming
Ladestasjonene skal være universelt utformet.
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2.11 Krav – levering

2.11.1 Fri levering
Alle leveranser skal være fritt levert (DDP, Incoterms 2000) alle Oslo kommunes
virksomheter i og utenfor Oslo kommune.

2.11.2 Mindre reparasjoner
Leverandøren skal ha påbegynt mindre reparasjoner i løpet av to virkedager etter
feilmelding/avrop.

2.11.3 Skift av defekte ladestasjoner
Leverandøren skal ha skiftet ut ladestasjoner er defekte og ikke kan repareres innen 1 uke
etter feilmelding/avrop.

2.11.4 Montering av nye ladestasjon er
Det skal gå maks fire uker fra bestilling av nye ladestasjoner til det er montert og klart til
bruk, dersom graving ikke er nødvendig.

Det skal gå maks tre måneder fra bestilling av nye ladestasjoner til de er montert og klare til
bruk dersom graving e r nødvendig. Det skal gå maks fire uker fra leverandøren overtar
arbeidet til nye ladestasjoner er montert og klare til bruk.

Dersom tredjepart er forsinket skal likevel lade stasjonen være komplett levert fra
elektroinstallatør inklusive gravearbeider.

2.11.5 F orsinket levering
Ved forsinket levering skal dagmulkt iverksettes, jf. punkt 10 i samkjøpsavtalen.

2.11.6 E - faktura
Leverandøren skal ha elektronisk faktura fra oppstart av avtalen.

2.12 Opsjoner

2.12.1 Andre ladestasjoner enn de som er oppgitt i kravspesifikasjonen
Hvi s oppdragsgiver ønsker å kjøpe ladestasjoner som ikke er oppgitt i kravspesifikasjonen,
kan oppdragsgiver forespørre leverandør om å levere dette. Pris vil avtales mellom
oppdragsgiver og leverandør. Tilsvarende kontraktvilkår vil gjelde som for resten av
kontrakten.

2.12.2 DC - semihurtiglading
DC - semihurtigladere kan bli aktuelt senere i avtaleperioden. Oppdragsgiver vil ha muligheten
til å avtale vilkårene med leverandør dersom dette tas inn i avtalen.
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3 TILDELINGSKRITERIER
Tildelingskriterier er de kriterie ne som oppdragsgiver legger vekt på ved evaluering og valg
av tilbud. En samlet vurdering av tildelingskriteriene vil avgjøre hvem av de kvalifiserte
tilbyderne som blir tildelt kontrakt.

Oppdragsgiver vil velge det tilbudet som har best forhold mellom pris og kvalitet. Tildelingen
skjer på bakgrunn av kriteriene som er beskrevet under.

Tildelingskriterier Vekting
Pris XX %
Kvalitet XX %
Service XX %

Beste tilbud innenfor hvert tildelingskriterium vil få 0 til 10 poeng. Beste tilbud innenfor
hvert kriterium vil få 10 poeng. De andre tilbudene vil få poeng som gjenspeiler den relative
forskjellen fra beste tilbud. Poengene blir multiplisert med den tildelingskriteriets vekt og
summert. Tilbudet med den høyeste vektede poengsummen, vil bli tildeling k ontrakt.

3.1 Pris
Priser oppgis i prisskjemaet vedlegg 3. Prisen skal oppgis i NOK eks. mva. Prisene skal være
faste det første avtaleåret. Leverandøren kan justere opp prisen med endringen i KPI. Første
prisjustering kan skje fra 1.1.2019 med basis i indeks p er 1.10.2018.

Oppdragsgiver aksepterer ingen gebyrer, jf. punkt 2.10.1. Alle avgifter eller gebyrer skal være
inkludert i tilbudsprisen.

Det oppgitte antallet i prisskjemaet er retningsgivende antakelser som ikke innebærer noen
forpliktelse for oppdragsg iver.

Leverandører skal også oppgi fast påslag i prosent på leverandørens øvrige sortiment av
ladestasjoner og tilhørende utstyr. Påslaget skal beregnes ut ifra leverandørens
innkjøpspris/listepris. Oppdragsgiver kan kreve innsyn i kalkylen. Rabatt på lev erandørens
listepriser for øvrig sortiment og fast påslag i prosent vil ikke bli evaluert under
tildelingskriteriet «pris».

Dokumentasjon : utfylt prisskjema, vedlegg 3.
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3.2 Kvalitet
Ut over minimumskravene i del 2, vil oppdragsgiver gjøre en skjønnsmessig vurdering av
produktenes kvalitet.

Oppdragsgiver vil vurdere
F unksjonaliteten , brukervennlighet og brukergrensesnitt til de ulik e ladestasjonene og
baksystemet både for sluttbruker, Bymiljøetaten og tredjepart
ladestolpenes utseende og fysiske egenskaper, herunder for eksempel egen Oslo -
profilering
ladestolpenes robusthet/slitestyrke/tåleevne, påkjørselsvernets evne til å beskytte
ladestolper og om det er mulig å tyverisi kre ladekabler
driftsstabiliteten til ladestasjoner og baksystem
om fundamentet som leveres til ladestolper er universelt og kan brukes til andre
ladestolper
hvordan laststyringen fungerer og hvilket utstyr som trengs for denne funksjonaliteten
andre kvali teter eller egenskaper ved produktene som er relevant for oppdragsgiver

3.3 Service
Ut over minimumskravene i del 2, vil oppdragsgiver gjøre en skjønnsmessig vurdering av
produktenes kvalitet.

Oppdragsgiver vil vurdere
leverandørenes supporttjeneste , herun der for eksempel egen support for
oppdragsgiver, support direkte til sluttbruker og døgnåpen kundeservice med telefon
og chat
leveringstider ut over minimumskrav og leveringstid for reparasjoner , for eksempel
med lagerføring av nødvendige, strategiske komp onenter for å kunne gjennomføre
normale reparasjoner av slitedeler eller deler som ka n gå i stykk er

leverandørens beskrivelse av innovasjon og oppgraderinger i avtalen
andre service som er relevant for oppdragsgiver



Muligheter for hurtiglading på ladestasjoner fra
22 kW (AC) og 50 kW (DC) i Ringerike
Kilde: Norsk elbilforening ( www.elbil.no/ladekart )
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2216-8  Arkiv: M70 &00  

 

Sak: 39/18 

 

Saksprotokoll - Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 1 vedtas 

 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.03.2018: 

 

Magnus Herstad (FrP) fremmet Rådmannens forslag alternativ 2. 

«Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 2 vedtas.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Hovedutvalgets (HMA) innstilling og Rådmannens forslag til 

alternativ 2, fremmet av Herstad (FrP), ble Hovedutvalgets (HMA) innstilling vedtatt mot 4 

stemmer (FrP og Sp), som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2216-7  Arkiv: M70 &00  

 

Sak: 18/18 

 

Saksprotokoll - Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 1 vedtas 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.03.2018: 

 

Tor Bøhn (FrP) fremmet Rådmannens alternative forslag 2: 

«Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 2 vedtas» 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Rådmannens forslag til alternativ 2 

fremmet av Bøhn (FrP), ble Rådmannens innstilling vedtatt mot 2 stemmer (FrP og Sp) som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2216-6   Arkiv: M70 &00  

 

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven  
 

Forslag til vedtak: 

 

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 1 vedtas 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Endringer i forskrift om brannforebygging pålegger Ringerike kommune å etablere en 

feiertjeneste som ivaretar kravene i forskrift, også for hytter/fritidsboliger. For å kunne utføre 

denne utvidede tjenesten må finansiering avklares. Samtidig ønsker brannvesenet å etablere 

saksbehandlings- og tilsynsgebyr for fyrverkerisøknader. Brannvesenet ser da at det er 

hensiktsmessig å samle alle disse i en lokal forskrift slik at det er mer oversiktlig for brukere.  

Ettersom forskriften påvirker to forskjellige aktører og har forskjellig historikk, er 

vurderingene gjort separat. Henholdsvis feiing og saksbehandlingsgebyr for fyrverkerisalg. 

Vurderingen til administrasjonen står fortsatt som ved forrige behandling i HMA. 
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Tidligere behandling/vedtak  

Saken har vært opp i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning ved to anledniger. 1. gang 

ble saken behandlet som sak 46/17 og fattet da følgende vedtak:  

 

Saken utsettes. Administrasjonen fremlegger et nytt forslag til lokal forskrift, der det klarere 

fremgår praktiske og økonomiske forhold.  

Prinsippet bør være forslag til alternative løsninger pkt. 1 (Man betaler for utførte tjenester). 

 

2. gang saken ble behandlet var som sak 68/17 og hovedutvalget fattet da følgende vedtak:   

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 1 legges ut på høring i 6 

uker.  

 

Høringsuttalelser 

Saken har tidligere vært oppe i hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning ved to tidligere 

anledninger. Administrasjonen ble bedt om å utredes ytterligere og gang nummer to for å sende 

forslaget ut på ut på høring med tilhørende alternativer.  

Saken har nå vært til offentlig høring hvor sakspapirene har ligget ute på Ringerike kommunes 

hjemmeside.  

 

Etter forrige behandling var det god dekning om høringen i Ringerikes blad med flere artikler, 

det var også lagt ut annonse i avisen med henvisning til hvor saksdokumentene kunne finnes og 

det var flere diskusjoner på facebook. Det kom til tross for dette ingen høringsuttalelser. 

 

 

Juridiske forhold 

Forskrift om Brannforebyggende tiltak og tilsyn av 2002 som har vært gjeldende til 

31.12.2015 har gitt en åpning for å unnlate fritidsboliger fra feiing og tilsyn som de fleste 

kommuner har benyttet seg av. Ny Forskrift om brannforebygging har endret på ordlyden i 

§17 slik at alle fyringsanlegg i byggverk som brukes til oppvarming skal bli feiet etter behov på 

lik linje som boliger. Byggverk defineres nå som hovedsak boliger og fritidsboliger.  

Gebyret om feiing er hjemlet i brann og eksplosjonsvernlovenv §28 2. ledd 

Saksbehandlingsgebyr er hjemlet i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av 

eksplosjonsfarlig stoff § 9-2. Det er også ute en ny forskrift som omhandler kommunens plikter 

i forbindelse med lagring av svart krutt inntil 50 kg. Dette igjen er hjemlet i brann og 

eksplosjonsvernloven. 
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FEIING 

 

Vurdering utført av administrasjonen. 

I dag gjennomfører Ringerike kommune feiertjenester på boliger i Ringerike og Hole. Det er et 

årlig gebyr som i utgangspunktet var tilpasset forskrift av 2002 men som fortsatt er gjeldende. 

Ny forskrift har ført til at feierne har startet å behovskartlegge hvert enkelt objekt for å sette et 

mer korrekt feieintervall på boliger. Feieren kan derfor oppleves noe mindre synlig for den 

enkelte beboer da hver enkelt feiersvenn bruker mer tid på Tilsyn og mindre på feiing, i tråd 

med ny forskrift.  

 

Det årlige gebyret sparer tjenesten for store administrasjonskostnader som ville ha kommet for 

å kreve inn gebyret. Ringerike kommune vedtok i 2004 at feiertjenesten skulle fakturere etter 

utført jobb og ikke som et flatt avgift (som det da ble vedtatt som).  Argumentene den gang 

var at boenhetene skulle betale etter faktisk utført tjeneste og at man skulle forebygge klager 

på feieravgiften. I 2011 ble en ny sak vedtatt for å tilbakeføre avgiften til en flat avgift.  

 

Grunnen til det var: 

 Antall skorsteiner som feies hvert år er vanskelig å planlegge på grunn av 

behovsprøving. 

 Hver enkelt ansatt har brukt svært mye tid på å håndtere tilbakemeldinger fra brukerne 

etter fakturering. Det skyltes spesielt tekniske problemer og svært høye gebyrsatser. 

 Ekstra kostnad for feiertjenstens fakturering, ca. 100 – 150.000 ekstra i 2011. 

 Økt antall klager.  

Erfaringene etter at flat avgift ble vedtatt er at feietjenesten har en forutsigbar og god økonomi. 

At det selvsagt kommer en del henvendelser i forbindelse med utfakturering sammen med 

andre gebyrer, men at det i hovedsak er stor forståelse rundt det når forklaringen kommer. 
 

Ved innføring av tilsvarende gebyr for fritidsboliger er det naturlig å tenke at det kommer en 

del henvendelser/klager. 

 

Det vil bli en utfordring å få kartlagt alle skorsteiner i hytteområdene og det er ikke mulig å få 

gjort dette i løpet av det første året og samtidig drive en forsvarlig feietjeneste. Det vil derfor 

bli lagt vekt på informasjon til hyttefolket samtidig som arbeidet vil starte. Det vil ta flere år før 

alle hyttene er kartlagt.  

 

Brannvesen med erfaring med hyttefeiing. 

Det er svært få brannvesen i dag som, etter vår kunnskap, gjennomfører feiertjenester på 

fritidsboliger. Lillehammer og Hol er noen av de få som har hyttefeiing. Dette er ikke 

sammenlignbart med våres situasjon da infrastrukturen og hyttenes utforming avviker fra våres 

tilstand. Unntaket er muligens nyere hyttefelt på Vikerfjell mens skogshyttene er eldre og 

vanskeligere tilgjengelig. For øvrig er de fleste kommuner i samme situasjon som Ringerike og 

Hole, at man er helt i startgropen i kartleggingsfasen. Dette fører til at det er lite erfaringsdata 

på dette område og vi selv må høste erfaringer. 
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Økonomi 

Etter råd fra EnviDan Momentum som på oppdrag utførte en økonomisk vurdering av 

selvkostområdet anbefales det å sette feiergebyret likt første året for så og differensieres. Det 

anbefales også å etablere et gebyr for medgått arbeidstid for de som ikke møter til avtalt tid.  

EDM er Ringerike kommunes konsulent i selvkostspørsmål og har god kjennskap til 

feiervesenets organisering. Det er lagt med en utregning for ett nytt årsverk for feiersvenn. Et 

grovt estimat er 773 500 for et nytt årsverk.  

 

 

Gjennomføringsplan 

Gjennomføring av feiing og tilsyn på de objektene som ikke tidligere har hatt besøk av feieren 

vil skje på en så skånsom måte som mulig. Det er ikke alle fritidsboliger som har 

tilfredsstillende adkomst som på bolighus. Selv om kravet er det samme kan det i noen tilfeller 

være aktuelt å feie nedenifra i samråd med eier. Da vil vi også gjøre vedkommende 

oppmerksom på at ansvaret ved nedsoting vil påhvile på eier. Alternativet er å skaffe tilveie 

tilfredsstillende adkomst som er hjemlet i forskrift. På denne måten blir sikkerheten til feieren 

ivaretatt i størst mulig grad. 

 

Den er viktig å presisere at den viktigste oppgaven ikke er feiing i seg selv men tilsynet 

sammen med feiing. Feieren er et av brannvesenets viktigste instrumenter for forebygging av 

brann i hjemmet. Det antas fra lokale og sentrale myndigheter at tilsynet vil gi meget gode 

forebyggende effekter mtp. på brann i fritidsboliger. 

 

Feie- og tilsynstjenesten er også en lovpålagt tjeneste derfor tolker administrasjonen det dithen 

at det ikke er nødvendig med tillatelse for ferdsel i utmark da det er hjemlet i §4 1. ledd 

bokstav a). 

 

Dersom kommunestyret vedtar fremlegget, er det ansett som nødvendig for brannvesenet å 

ansette en ny feiesvenn som kan bistå i arbeidet av hyttefeiing.  

Ettersom EnviDan momentom nå sier at det er tilstrekkelig å innlemme hyttene i eksisterende 

selvkostregnskap letter dette administrasjonsutgiftene betraktelig. 

 

 



- 

 

SAKSBEHANDLINGSGEBYR FOR FYRVERKERI 

 

Tidligere behandling vedtak  

Behandlingsgebyr av fyrverkerisøknader er ivaretatt i betalingsregulativet til kommunen. 

 

Juridiske forhold 

Saksbehandlingsgebyr er hjemlet i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av 

eksplosjonsfarlig stoff § 9-2. 

Det er også ute en ny forskrift som omhandler kommunens plikter i forbindelse med lagring av 

svart krutt inntil 50 kg.  

Dette igjen er hjemlet i brann og eksplosjonsvernloven. 

 

Status i dag 

Det faktureres ikke for saksbehandling i dag noe som fører til at det er useriøse aktører som 

også søker. Samtidig går mye ressurser på å behandle søknader og føre tilsyn som kunne vært 

brukt på annen forebygging. Ved å ta betalt for tjenesten vil forhåpentlig vis færre søke og 

ressurser til primæroppgave bli frigitt. 

 

Økonomi                                             

Administrasjonen vurderer det dithen at det er små økonomiske konsekvenser. Det vil være en 

positiv endring i budsjettet. 
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ALTERNATIVE LØSNINGER 

 

Alternativ 1(Anbefalt løsning): 

Denne lokale forskrift er vedtatt av Ringerike kommunestyre i møte xx.xx.xxxx med hjemmel i LOV-2002-06-

14-20 Lov om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver 28 2. ledd. 

Og §9-2 FOR-2002-06-26-922 Forskrift om Håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 

§ 1. Formål 

Den lokale forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved gjennomføring 

av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i brannobjekter. 

Den skal også sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved saksbehandling av 

eksplosjonsfarlig stoff. 

 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften fastsetter alle gebyrer for lovpålagte oppgaver kommunen har i brann- og 

eksplosjonsvernloven.  

 

§ 3. Definisjon 

Lovbestemt feiing/tilsyn: De feie- og tilsynsoppgaver som brann- og redningstjenesten skal 

gjennomføre i henhold til en hver tid gjeldende forskrifter, samt de feie- og tilsynsoppgaver 

som kommunestyret eller foresatt hovedkomite for øvrig kan legge til brann- og redningsvesen. 

 

§ 4. Utføring 

Feiervesenet skal utføre oppgaver i henhold til lov, og etter føringer fra Kommunestyret eller 

foresatt hovedkomité. 

Saksbehandling og tilsyn for eksplosjons, og/eller farlige stoffer forvaltes etter gjeldende 

forskrift og kommunens delegasjonsreglement herunder også for fyrverkeri. 

 

§ 5. Gebyr for saksbehandling, tilsyn og feiing 

Kommunestyret kan vedta ulike gebyrsatser for ulike boligkategorier eller bygningstyper samt 

geografiske områder. 

Saksbehandling og tilsyn for eksplosjons, og/eller farlige stoffer fastsettes årlig av 

Kommunestyret. 

 

§ 6. Innkreving 

Gebyr for tjenestene kreves inn av Rådmann eller den som opptrer i hans sted. 

Krav til gebyret etter denne forskrift er tvangsgrunnlag for utlegg og kan innkreves av 

skatteoppkreveren etter reglene for innkreving av skatt. 

Dersom huseier unnlater å møte til avtalt tidspunkt eller unnlater å melde installasjon/tilkobling 

av ildsted/fyringsanlegg eller fjerning av plombering, kan kommunestyret fastsette et gebyr for 

medgått arbeidstid. 

 

§ 7. Fritak for gebyr 

Fritak for gebyr kan gis for brannobjekter med skorstein som ikke er i bruk og plombert. 



- 

 

§ 8. Klager 

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften kan påklages etter brann- og 

eksplosjonsvernloven § 41 og behandles etter Ringerike kommunes delegasjonsreglement for 

klagesaker. 

 

§9 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend. 



- 

 

Alternativ 2 (Gebyr etter utført feiing): 

Denne lokale forskrift er vedtatt av Ringerike kommunestyre i møte xx.xx.xxxx med hjemmel i LOV-2002-06-

14-20 Lov om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver 28 2. ledd. 

Og §9-2 FOR-2002-06-26-922 Forskrift om Håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 

§ 1. Formål 

Den lokale forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved gjennomføring 

av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i brannobjekter. 

Den skal også sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved saksbehandling av 

eksplosjonsfarlig stoff. 

 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften fastsetter alle gebyrer for lovpålagte oppgaver kommunen har i brann- og 

eksplosjonsvernloven.  

 

§ 3. Definisjon 

Lovbestemt feiing/tilsyn: De feie- og tilsynsoppgaver som brann- og redningstjenesten skal 

gjennomføre i henhold til en hver tid gjeldende forskrifter, samt de feie- og tilsynsoppgaver 

som kommunestyret eller foresatt hovedkomite for øvrig kan legge til brann- og redningsvesen. 

 

§ 4. Utføring 

Feiervesenet skal utføre oppgaver i henhold til lov, og etter føringer fra Kommunestyret eller 

foresatt hovedkomité. 

Saksbehandling og tilsyn for eksplosjons, og/eller farlige stoffer forvaltes etter gjeldende 

forskrift og kommunens delegasjonsreglement herunder også for fyrverkeri. 

 

§ 5. Gebyr for saksbehandling, tilsyn og feiing 

Kommunestyret kan vedta ulike gebyrsatser for ulike boligkategorier eller bygningstyper samt 

geografiske områder etter utført feiing. 

Saksbehandling og tilsyn for eksplosjons, og/eller farlige stoffer fastsettes årlig av 

Kommunestyret. 

 

§ 6. Innkreving 

Gebyr for tjenestene kreves inn av Rådmann eller den som opptrer i hans sted. 

Krav til gebyret etter denne forskrift er tvangsgrunnlag for utlegg og kan innkreves av 

skatteoppkreveren etter reglene for innkreving av skatt. 

Dersom huseier unnlater å møte til avtalt tidspunkt eller unnlater å melde installasjon/tilkobling 

av ildsted/fyringsanlegg eller fjerning av plombering, kan kommunestyret fastsette et gebyr for 

medgått arbeidstid. 

 

§ 7. Fritak for gebyr 

Fritak for gebyr kan gis for brannobjekter med skorstein som ikke er i bruk og plombert. 

 

§ 8. Klager 



- 

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften kan påklages etter brann- og 

eksplosjonsvernloven § 41 og behandles etter Ringerike kommunes delegasjonsreglement for 

klagesaker. 

 

§9 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend. 

 



- 

Alternativ 3 (Uten Gebyr for fyrverkerisalg): 

Denne lokale forskrift er vedtatt av Ringerike kommunestyre i møte xx.xx.xxxx med hjemmel i LOV-2002-06-

14-20 Lov om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver 28 2. ledd. 

§ 1. Formål 

Den lokale forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved gjennomføring 

av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i brannobjekter. 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften fastsetter alle gebyrer for lovpålagte oppgaver kommunen har i brann- og 

eksplosjonsvernloven.  

 

§ 3. Definisjon 

Lovbestemt feiing/tilsyn: De feie- og tilsynsoppgaver som brann- og redningstjenesten skal 

gjennomføre i henhold til en hver tid gjeldende forskrifter, samt de feie- og tilsynsoppgaver 

som kommunestyret eller foresatt hovedkomite for øvrig kan legge til brann- og redningsvesen. 

 

§ 4. Utføring 

Feiervesenet skal utføre oppgaver i henhold til lov, og etter føringer fra Kommunestyret eller 

foresatt hovedkomité. 

 

§ 5. Gebyr for saksbehandling, tilsyn og feiing 

Kommunestyret kan vedta ulike gebyrsatser for ulike boligkategorier eller bygningstyper samt 

geografiske områder. 

 

§ 6. Innkreving 

Gebyr for tjenestene kreves inn av Rådmann eller den som opptrer i hans sted. 

Krav til gebyret etter denne forskrift er tvangsgrunnlag for utlegg og kan innkreves av 

skatteoppkreveren etter reglene for innkreving av skatt. 

Dersom huseier unnlater å møte til avtalt tidspunkt eller unnlater å melde installasjon/tilkobling 

av ildsted/fyringsanlegg eller fjerning av plombering, kan kommunestyret fastsette et gebyr for 

medgått arbeidstid. 

 

§ 7. Fritak for gebyr 

Fritak for gebyr kan gis for brannobjekter med skorstein som ikke er i bruk og plombert. 

 

§ 8. Klager 

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften kan påklages etter brann- og 

eksplosjonsvernloven § 41 og behandles etter Ringerike kommunes delegasjonsreglement for 

klagesaker. 

 

§9 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend. 

 

 

 



- 

 

Rådmannens vurdering 

 

Forskriften vedtas og iverksettes fra og med kunngjøringsdato. Innkreving av gebyr iverksettes 

fra og med 01.01.2018 

 

Vedlegg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.01.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen  

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3785-4  Arkiv:   

 

Sak: 34/18 

 

Saksprotokoll - Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid.  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1. Varaordfører kjøpes fri 50%. 

Møtedager i kommunestyret og formannskap er inkludert i frikjøpet 

Øvrig frikjøp / tapt arbeidsfortjeneste etter behov av ordfører eller etter mandat av 

formannskapet. 

 

2. Det avholdes 2 Formannskapsmøter i måneden 

a. Et ordinært Formannskap avholdes med eventuelle gruppemøter for alle partier 

fra kl. 09:00 og hvor selve møtet begynner kl. 13:00 – behandler ordinære 

saker.  

b. «Formannskap 2» avholdes med fokus områder som planarbeid, økonomi og 

samfunnsutvikling. Dette vil være en nyttig fellesarena og god møteplass 

mellom politikk, administrasjon og innbyggere.  «Workshops», befaringer, 

eksterne besøk, informasjon fra næringsliv, organisasjoner og innbyggere kan 

være aktuelle denne dag. Dette avholdes som dagsmøte fra kl 09:00 til 16:30 

 

Bestrebe en «to veis modell». Vi anmoder om at saker som kan sendes direkte fra 

Hovedutvalg til Kommunestyret blir tatt vekk fra Formannskapets saksliste (dog ikke 

planutvalgssaker), slik at Formannskapet kan konsentrere seg om færre saker. Bruke 

delegeringsreglement bedre. 

Formannskapet skal fortsatt avholde en årlig strategisamling over 2 dager (juni) 

  

3. Gruppeledermøte for alle partier: 

Fast gruppeledermøte for alle partier en gang pr. måned (februar-mai og september-

november). Dette avholdes den uka hvor det ikke er Kommunestyremøter eller 

Formannskapsmøter. Gruppeledermøte kan f.eks avholdes fra kl 15:00 til 17:00. 

 

4. Forslag om frikjøp av gruppeledere og utvalgsledere 

a. Alle gruppeledere gis frikjøp tilsvarende 10%, dette kommer i tillegg til dagens 

møtegodtgjøringer. Frikjøpet benyttes til arbeidsmøter/kurs/konferanser og 

forberedelser mm.  Denne ordningen vil gjøre det mulig for alle grupperinger å 

innhente tilstrekkelig informasjon. Gruppeleder for største parti i posisjonen og 

samlet for opposisjonen gis mulighet for ytterligere frikjøp tilsvarende 10 %. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

b. Utvalgsledere frikjøpes 10 %, dette for å gi ledere av hovedutvalg den samme 

informasjonsmuligheten som gruppeledere. 

c. Det legges til grunn at gruppeledere eller utvalgsledere kan frasi seg deler av 

frikjøpt tid om ikke behov eller nødvendighet er tilstede. 

 

5. Formannskapet vil ha halvårige orienteringer fra administrasjonen når ulike saker er 

planlagt fremmet til politisk behandling, slik at de ulike partiene kan sørge for god 

partimessig forankring ved behandling av disse sakene 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.03.2018: 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende forslag til pkt. 5, p.v.a. Ap, H, KrF og Uavh.: 

«Formannskapet vil ha halvårige orienteringer fra administrasjonen når ulike saker er planlagt 

fremmet til politisk behandling, slik at de ulike partiene kan sørge for god partimessig 

forankring ved behandling av disse sakene.» 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag: 

 «Ordningen hvor varaordfører er frikjøpt tilsvarende 20%, og ellers benyttes ved behov vil 

være tilstrekkelig. 

 

Ordningen med varaordfører i 100% stilling avsluttes.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Aasens (Sp) forslag, ble 

Rådmannens innstilling vedtatt mot 2 stemmer (Sp). 

 

Orebråtens (Ap) forslag til pkt. 5, p.v.a. Ap, H, KrF og Uavh. ble enstemmig vedtatt. 

 

Dette som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3785-3   Arkiv:   

 

 

Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid.  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Varaordfører kjøpes fri 50%. 

Møtedager i kommunestyret og formannskap er inkludert i frikjøpet 

Øvrig frikjøp / tapt arbeidsfortjeneste etter behov av ordfører eller etter mandat av 

formannskapet. 

 

2. Det avholdes 2 Formannskapsmøter i måneden 

a. Et ordinært Formannskap avholdes med eventuelle gruppemøter for alle partier 

fra kl. 09:00 og hvor selve møtet begynner kl. 13:00 – behandler ordinære 

saker.  

b. «Formannskap 2» avholdes med fokus områder som planarbeid, økonomi og 

samfunnsutvikling. Dette vil være en nyttig fellesarena og god møteplass 

mellom politikk, administrasjon og innbyggere.  «Workshops», befaringer, 

eksterne besøk, informasjon fra næringsliv, organisasjoner og innbyggere kan 

være aktuelle denne dag. Dette avholdes som dagsmøte fra kl 09:00 til 16:30 

 

Bestrebe en «to veis modell». Vi anmoder om at saker som kan sendes direkte fra 

Hovedutvalg til Kommunestyret blir tatt vekk fra Formannskapets saksliste (dog ikke 

planutvalgssaker), slik at Formannskapet kan konsentrere seg om færre saker. Bruke 

delegeringsreglement bedre. 

Formannskapet skal fortsatt avholde en årlig strategisamling over 2 dager (juni) 

  

3. Gruppeledermøte for alle partier: 

Fast gruppeledermøte for alle partier en gang pr. måned (februar-mai og september-

november). Dette avholdes den uka hvor det ikke er Kommunestyremøter eller 

Formannskapsmøter. Gruppeledermøte kan f.eks avholdes fra kl 15:00 til 17:00. 

 

4. Forslag om frikjøp av gruppeledere og utvalgsledere 

a. Alle gruppeledere gis frikjøp tilsvarende 10%, dette kommer i tillegg til dagens 

møtegodtgjøringer. Frikjøpet benyttes til arbeidsmøter/kurs/konferanser og 



- 

forberedelser mm.  Denne ordningen vil gjøre det mulig for alle grupperinger å 

innhente tilstrekkelig informasjon. Gruppeleder for største parti i posisjonen og 

samlet for opposisjonen gis mulighet for ytterligere frikjøp tilsvarende 10 %. 

b. Utvalgsledere frikjøpes 10 %, dette for å gi ledere av hovedutvalg den samme 

informasjonsmuligheten som gruppeledere. 

c. Det legges til grunn at gruppeledere eller utvalgsledere kan frasi seg deler av 

frikjøpt tid om ikke behov eller nødvendighet er tilstede. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Det vises til FS sak 208/16, FS sak 164/16 og KS sak 148/16 samt ordførerens innspills notat i 

Formannskapets strategiseminar 14. juni 2017. Kommunestyret vedtok i sak 148/16 at 

ordningen skulle innføres og evalueres. Vedtaket lød som følger: 

 

Ordførerkontoret styrkes i tråd med saksfremlegg, ifr. FS sak 208/16, FS sak 164/16 og i KS 

sak 148/16.  

2. Begrunnet i hensiktsmessighet trer varaordfører inn i 100 %, jfr. Kommuneloven § 9.  

3. Godtgjøringsreglementet for folkevalgte endres slik at årsgodtgjøring til varaordfører 

tilsvarer 100 % av ordførerens godtgjøring. Godtgjøringsreglementets pkt. 3.2.1 varaordfører 

endres til: Varaordføreren skal på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 148/16 ha fast 

godtgjørelse tilsvarende 100% av ordførerens årlige godtgjøring.  

I kommunestyret møter varaordfører som varaordfører, og møtegodtgjøring og tapt 

arbeidsgodtgjøring inngår i varaordførers godtgjøring.  

4. Ordningen evalueres våren 2017 og rapport med innstilling om vegen videre fremlegges 

som egen sak i kommunestyrets møte i juni 2017.  

5. Kostnader som følger av ordningen innarbeides i budsjett 2017.  

 

I FS sak 122/17 fattet formannskapet følgende vedtak: 

  

1. Den tidligere vedtatte evaluering av prøveordningen med varaordfører på heltid, j.fr. 

formannskapets vedtak i sak 102/17, iverksettes i tråd med vedtatt prosess.  

2. Evalueringen skal gjennomføres av Formannskapets medlemmer samt utvalgslederne. 

Likeens deltar en representant fra hvert av de partier som ikke er representert i 

formannskapet. Evalueringen ledes av en deltaker fra opposisjonen. Evalueringen 

gjennomføres etter samme praksis som ved politiske møter for øvrig. Det legges til grunn at 

representantene fører løpende dialog med eget respektive parti.  

3. Formålet med evalueringen skal være å avklare hensiktsmessigheten med dagens 

ordningen, men også vurdere alternative løsninger som kan bidrar til at folkevalgte organ 

settes i sterkere posisjon til å oppnå reell politisk styring av utviklingen i Ringerike kommune.  

4. Evalueringen skal bestå av innledning, vurdering og et sammendrag/konklusjon. På grunn 

av budsjettavklaring og handlingsprogram skal evaluering og forslag til vedtak legges fram 

for kommunestyret i møte 2.11.2017  



- 

 

Beskrivelse av saken 

 

Utvalget som har vurdert ordningen fremmet forslag til vedtak i skriv av 22. januar 2018. 

Rådmannen er anmodet om å saksutrede forslaget. Rådmannen finner grunn til innledningsvis å 

presisere at kommunestyret selv velger hvordan de ønsker å organisere seg politisk. 

Rådmannen begrenser seg derfor til å redegjøre for juridisk og økonomiske konsekvenser 

relatert til forslaget. 

 

Juridiske forhold  

 

1. Godtgjøringsreglementet 

Når det gjelder varaordfører så kan tjenesten fastsettes/avtales med ordfører jfr. pkt. 3.2.1. 

Dersom ordningen med varaordfører i 50% vedtas som en varig ordning er det hensiktsmessig 

å endre pkt. 3.2.1 i godtgjøringsreglementet med frikjøp fra 20% til 50%.  

 

I dag er utvalgslederne frikjøpt i 4%. Dersom det vedtas at de skal frikjøpes til 10% av 

ordførers godtgjøring er det hensiktsmessig å endre pkt. 3.2.3 med frikjøp fra 4% til 10%. 

 

Gruppelederne tilstås i dag en fast prosentsats beregnet ut fra gruppens størrelse, jfr. pkt. 

3.2.5. Her må bestemmelsen endres til frikjøp i 10% uavhengig av gruppens størrelse. Videre 

må det inntas at gruppeleder for største parti i posisjonen og samlet for opposisjonen gis 

mulighet for ytterligere frikjøp tilsvarende 10 %. 

 

Vedtaksordlyd 

Etter kommuneadvokatens mening bør det være tilstrekkelig at man i selve vedtaket skriver at: 

 

Godtgjøringsreglementet endres i tråd med kommunestyrets vedtak. 

 

2. Delegeringsreglementet 

Utvalget foreslår at det skal avholdes 2 formannskapsmøter i måneden. Det heter: 

 

«Formannskap 2» avholdes med fokus områder som planarbeid, økonomi og 

samfunnsutvikling. Dette vil være en nyttig fellesarena og god møteplass mellom politikk, 

administrasjon og innbyggere. «Workshops», befaringer, eksterne besøk, informasjon fra 

næringsliv, organisasjoner og innbyggere kan være aktuelle denne dag. Dette avholdes som 

dagsmøte fra kl 09:00 til 16:30  

 

Formannskapet har i dag delegert myndighet til å utarbeide kommuneplan m/arealdel og står 

for utarbeidelse av kommunedelplaner, jfr. delegeringsreglementet pkt. 2.1 nr. 6. 

 

Utvalgets forslag tydeliggjør formannskapets myndighet som overordnet planmyndighet. 

Det anbefales derfor at delegeringsreglementets pkt. 2.1 nr. 6 endres i tråd med dette slik at det 

tydeliggjøres at Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) er kommunens utvalg for 

plansaker, mens formannskapet er kommunens overordnede planmyndighet.  

 

Vedtaksordlyd 

 



- 

Det anbefales at det inntas følgende ordlyd i vedtaket: 

 

Delegeringsreglementets pkt. 2.1 nr. 6 skal lyde: 

 

Formannskapet er delegert myndighet til å: 

6 være kommunens overordnede planmyndighet. 

 

Økonomiske forhold 

  

Beregningen forutsetter at det ytes møtegodtgjørelse i tillegg til frikjøp. 

Videre er beregningen av frikjøp gjort uten å hensynta hvem som innehar de ulike posisjonene. 

  

 
 

Alternative løsninger 

 

Ordningen med varaordfører på heltid avvikles.  

For øvrig gjøres det ingen endringer relatert til dagens politisk organisering. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er opp til kommunestyret hvordan de ønsker den politiske organiseringen av Ringerike 

kommune. Dette er noe rådmannen hverken kan, eller vil mene noe om.  

 

Vedlegg 

Revidert utkast til forslag av 22. jnauar 2018 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.02.2018 

 

 Tore Isaksen 



- 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/754-2  Arkiv: 270  

 

Sak: 33/18 

 

Saksprotokoll - Håndtering av erstatningssaker i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.03.2018: 

 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/754-1   Arkiv: 270  

 

 

Håndtering av erstatningssaker i Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

 

  

 

1. Innledning 
Rådmannen fikk 21. november 2017 en bestilling fra ordføreren vedrørende kommunens 

håndtering av erstatningssaker med påstander om blant annet anført tapt skolegang. Ordføreren 

ønsket blant annet en orientering om hovedtrekkene ved kommunens håndtering av slike saker, 

herunder de vurderinger som på faglig, prinsipielt eller kurant grunnlag er/blir gjort. 

 

I det følgende vil rådmannen ved kommuneadvokatkontoret gi en kort redegjørelse for 

gjeldende rutiner for administrasjonens håndtering av erstatningssaker samt beskrive råd for 

videre håndtering av slike saker.  

 

2. Gjeldende rutiner for håndtering av erstatningskrav 
Kommuneadvokatkontoret har i dag fem erstatningssaker til behandling. Disse sakene har 

kommet til kommunen på ulike måter. En sak kan for eksempel oppstå ved at krav fremmes 

ovenfor ordfører direkte eller at kravet fremmes for kommuneadvokatkontoret. Etter at 

administrasjonen har fått saken, har sakene i hovedsak vært håndtert av 

kommuneadvokatkontoret.  

 

I noen av sakene har det vært avholdt møter med administrasjonen slik at vedkommende det 

gjelder har fått mulighet til å fremme sitt syn muntlig. Dette har kun vært orienteringsmøter og 

beslutninger har ikke blitt truffet i slike møter.  

 

Erfaringen er at flere tar kontakt med kommunen for å få muligheten til å legge frem sin sak 

(gjerne muntlig) i den tro at dette i seg selv er tilstrekkelig for å få en eller annen økonomisk 

kompensasjon fra kommunen. Kommuneadvokatkontoret er tydelig på at for at kommunen 

skal kunne vurdere et økonomisk krav eller liknende, må det fremmes et formelt krav mot 

kommunen – gjerne via en advokat. Det er først når det er fremmet et formelt krav mot 



- 

kommunen at eventuelle erstatningskrav kan gis en grundig vurdering. Dette er også viktig ut 

fra likebehandlingsprinsippet.  

 

Etter at kommunen mottar et formelt krav, sendes saken over til vårt forsikringsselskap for 

vurdering. Enten svares saken ut av forsikringsselskapet direkte eller så bes 

kommuneadvokatkontoret om å håndtere saken på vegne av forsikringsselskapet. Det er viktig 

å bemerke at kommunen ikke kan gå inn i en forliksdiskusjon uten at dette er avklart med 

forsikringsselskapet. Dette for å ikke miste retten til forsikringsdekning.  

 

3. Råd for videre håndtering av erstatningssaker 
Kommunens politikere har en viktig ombudsrolle for kommunens befolkning. For å 

opprettholde tilliten til denne ombudsrollen, anbefales det at kommunens politikere ikke går i 

dialog med innbyggere i enkeltsaker. Dersom politikerne mottar enkeltsaker/henvendelser 

direkte, bør disse henvises til rådmannen for videre oppfølgning. På grunn av behovet for å 

sikre en tydelig ombudsrolle, samt likebehandlingsprinsippet, bør ikke politikerne gå i dialog 

med innbyggere om enkeltsaker. Dette betyr selvfølgelig ikke at kommunens folkevalgte ikke 

kan følge opp en sak ovenfor rådmannen. En oppfølging av et sakskompleks ovenfor 

rådmannen er en naturlig del av ombudsrollen. 

 

Ordinære erstatningskrav omfattes av kommunens forsikringsordning. En forutsetning for 

forsikringsdekning, er som tidligere nevnt, at kommunen ikke går i noen realitetsdrøftelser eller 

forliksforhandlinger med den som fremmer kravet. En slik dialog er det forsikringsselskapet 

som skal håndtere.  

 

Oppreisningskrav (erstatningskrav for tort og svie) faller utenfor kommunens 

forsikringsdekning. Slike krav håndteres av kommuneadvokatkontoret. For ordens skyld gjør 

vi oppmerksom på at det skal svært mye til for å nå frem med et slik krav. En forutsetning vil 

være at kommunen har opptrådt grovt uaktsomt.  

 

Å følge opp visse sakstyper på generelt grunnlag, er en viktig oppgave for kommunens 

politikerne. Dette er et viktig element i ombudsrollen som tilligger de folkevalgte. En generell 

håndtering av en sakstype kan for eksempel være at kommunens politikere finner at en 

sakstype kan løses ved at det opprettes en billighetserstatning som kan gis for en bestemt sum 

på visse vilkår. Dette kan for eksempel være en billighetserstatning for innbyggere som 

fremmer krav på bakgrunn av at kommunens dokumenter vedrørende vedkommende er 

kommet på avveie. Et sekretariat kan eventuelt håndtere slike søknader for den perioden 

erstatningsordningen skal gjelde for. En billighetserstatningsordning er også i samsvar med 

likebehandlingsprinsippet.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.02.2018 

 

 Tore Isaksen 



- 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Lena Fagervold 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/689-3  Arkiv: H10 &13  

 

Sak: 38/18 

 

Saksprotokoll - Vestre Viken Utviklingsplan 2035, - høring  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Vestre Viken Utviklingsplan 2035 tas til orientering. 

2. Ringerike kommune oppfatter forslaget til «Utviklingsplan for Vestre Viken HF» som 

en god og framtidsrettet plan for gjennomføring av det samfunnsoppdraget 

helseforetaket har fått, og helt i tråd med de ønsker og forventninger Ringerike 

kommune har til spesialisthelsetjenestene. 

Vestre Viken HF sitt ønske og mål om å ligge i front med digital samhandling med 

pasient, fastlege, kommune og andre helseaktører, og utvide bruken av digitale verktøy 

for gode samhandlingstjenester mellom spesialist og fastleger og kommunal 

helsetjeneste, vil stille korresponderende krav til kommunene og bidra til en felles 

utvikling på disse områdene. 

Likeens vil Vestre Viken Hf sitt ønske om kompetanse- og kunnskapsdeling samt 

samarbeid med kommuner, utdanningsinstitusjoner og andre helse- og 

næringslivsaktører gi en økt utnyttelse av forskningsdata, og høyere forsknings- og 

innovasjonsaktivitet til felles nytte. 

 «Pakkeforløp for kreft», som er et nasjonalt satsingsområde burde vært noe mer 

omtalt, likeens pasienter med store sammensatte behov som trenger felles og samtidige 

tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Oppdragsdokumentet 

fra Helse Sør-Øst RHF er tydelig på at helseforetakenes utviklingsplaner skal se på 

løsninger for helsetjenester som er i grenseflaten mellom flere nivåer. Det fremheves at 

dette kan handle om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med 

kommunene. Utviklingsplanen trekker frem nødvendigheten av å finne nye løsninger 

for helsetjenester i grenseflaten mellom flere nivåer. Det beskrives at dette kan handle 

om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med kommuner. 

Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling beskrives en 

satsning på etablering av FACT-team. Det kunne vært en fordel om planen utdypet mer 

hvilke løsninger/strategiske grep som skal imøtekomme pasienter med behov for felles 

og samtidige tjenester også innenfor somatikken. Det er mulig dette er planlagt 

håndtert under de framtidige handlingsplaner. 
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Avstemming: 

Hovedutvalgets (HOV) innstilling som er i samsvar med Rådmannens forslag, ble enstemmig 

vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
1. Vestre Viken Utviklingsplan 2035 tas til orientering. 

2. Ringerike kommune oppfatter forslaget til «Utviklingsplan for Vestre Viken HF» som 

en god og framtidsrettet plan for gjennomføring av det samfunnsoppdraget 

helseforetaket har fått, og helt i tråd med de ønsker og forventninger Ringerike 

kommune har til spesialisthelsetjenestene. 

Vestre Viken HF sitt ønske og mål om å ligge i front med digital samhandling med 

pasient, fastlege, kommune og andre helseaktører, og utvide bruken av digitale verktøy 

for gode samhandlingstjenester mellom spesialist og fastleger og kommunal 

helsetjeneste, vil stille korresponderende krav til kommunene og bidra til en felles 

utvikling på disse områdene. 

Likeens vil Vestre Viken Hf sitt ønske om kompetanse- og kunnskapsdeling samt 

samarbeid med kommuner, utdanningsinstitusjoner og andre helse- og 

næringslivsaktører gi en økt utnyttelse av forskningsdata, og høyere forsknings- og 

innovasjonsaktivitet til felles nytte. 

 «Pakkeforløp for kreft», som er et nasjonalt satsingsområde burde vært noe mer 

omtalt, likeens pasienter med store sammensatte behov som trenger felles og samtidige 

tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Oppdragsdokumentet 

fra Helse Sør-Øst RHF er tydelig på at helseforetakenes utviklingsplaner skal se på 

løsninger for helsetjenester som er i grenseflaten mellom flere nivåer. Det fremheves at 

dette kan handle om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med 

kommunene. Utviklingsplanen trekker frem nødvendigheten av å finne nye løsninger 

for helsetjenester i grenseflaten mellom flere nivåer. Det beskrives at dette kan handle 

om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med kommuner. 

Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling beskrives en 

satsning på etablering av FACT-team. Det kunne vært en fordel om planen utdypet mer 

hvilke løsninger/strategiske grep som skal imøtekomme pasienter med behov for felles 

og samtidige tjenester også innenfor somatikken. Det er mulig dette er planlagt 

håndtert under de framtidige handlingsplaner. 
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Vestre Viken Utviklingsplan 2035, - høring  
 

Forslag til vedtak: 

1. Vestre Viken Utviklingsplan 2035 tas til orientering. 

2. Ringerike kommune oppfatter forslaget til «Utviklingsplan for Vestre Viken HF» som 

en god og framtidsrettet plan for gjennomføring av det samfunnsoppdraget 

helseforetaket har fått, og helt i tråd med de ønsker og forventninger Ringerike 

kommune har til spesialisthelsetjenestene. 

Vestre Viken HF sitt ønske og mål om å ligge i front med digital samhandling med 

pasient, fastlege, kommune og andre helseaktører, og utvide bruken av digitale verktøy 

for gode samhandlingstjenester mellom spesialist og fastleger og kommunal 

helsetjeneste, vil stille korresponderende krav til kommunene og bidra til en felles 

utvikling på disse områdene. 

Likeens vil Vestre Viken Hf sitt ønske om kompetanse- og kunnskapsdeling samt 

samarbeid med kommuner, utdanningsinstitusjoner og andre helse- og 

næringslivsaktører gi en økt utnyttelse av forskningsdata, og høyere forsknings- og 

innovasjonsaktivitet til felles nytte. 

 «Pakkeforløp for kreft», som er et nasjonalt satsingsområde burde vært noe mer 

omtalt, likeens pasienter med store sammensatte behov som trenger felles og samtidige 

tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Oppdragsdokumentet 

fra Helse Sør-Øst RHF er tydelig på at helseforetakenes utviklingsplaner skal se på 

løsninger for helsetjenester som er i grenseflaten mellom flere nivåer. Det fremheves at 

dette kan handle om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med 

kommunene. Utviklingsplanen trekker frem nødvendigheten av å finne nye løsninger for 

helsetjenester i grenseflaten mellom flere nivåer. Det beskrives at dette kan handle om 

nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med kommuner. 

Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling beskrives en 

satsning på etablering av FACT-team. Det kunne vært en fordel om planen utdypet mer 

hvilke løsninger/strategiske grep som skal imøtekomme pasienter med behov for felles 

og samtidige tjenester også innenfor somatikken. Det er mulig dette er planlagt håndtert 

under de framtidige handlingsplaner. 

 

  



Innledning / bakgrunn 

Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP), St.meld. 11 (2015-16) stiller krav om at alle 

helseforetak skal utarbeide utviklingsplaner. Utviklingsplanen skal beskrive hvordan 

helseforetaket skal utvikle sin virksomhet for å møte fremtidige behov for helsetjenester. Målet 

er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og moderne 

bygg og utstyr. 

Vestre Vikens Utviklingsplan 2035 er utarbeidet basert på den nasjonale veilederen for 

utviklingsplanarbeidet, samt Helse Sør-Øst RHFs regionale føringer for hva som skal inngå i 

planarbeidet. Vestre Viken HF har nå sendt planen ut på høring. 

Beskrivelse av saken 

Den nasjonale veilederen for utviklingsplanarbeidet definerer og setter fokus på 

omfang/disposisjon, samhandling, oppgavedeling og sykehus som virker sammen i nettverk, 

samt samarbeidet med kommunne. I tillegg har Helse Sør-Øst gitt i oppdrag å omtale 

områdene psykisk helsevern, rusbehandling, habilitering, rehabilitering, hjerneslag, 

kreftbehandling og prehospitale tjenester spesifikt og noe mer detaljert enn det man normalt 

finner i en utviklingsplan med langsiktig tidshorisont. 

Arbeidet har vært gjennomført som en åpen og involverende prosess med:  

 tre referansegrupper med hhv. kommuner, brukerutvalg 

 tillitsvalgte/vernetjeneste 

 fagspesifikke arbeidsgrupper 

 fagspesifikke temadager/seminar 

 fag- og medvirkningsressurser fra klinikk og stab 

 

Rådmannens vurdering 

Vestre Vikens Utviklingsplan 2035 dekker alle tema som er beskrevet i den nasjonale 

veilederen, og er delt inn i sju kapittler: 

Kap. 1. Bakgrunn og historikk 

Dette kapittelet slår fast at sykehusstrukturen forblir som nå med fire somatiske sykehus og 

samling av psykisk helsevern og rusbehandling på sykehusnivå ved nytt sykehus i Drammen. 

Likeens vil beskrevet oppgavedeling og dimensjoneringen fra konseptfasen for nytt sykehus i 

Drammen ligge fast. 

Kap. 2. Dagens virksomhet 

Kapittelet beskriver fire godt etablerte, driftseffektive somatiske sykehus med tydelig 

fordeling av funksjoner og ansvar. Psykisk helsevern og rusbehandling på sykehusnivå vil være 

samlet på ett sted fra 1. mars 2018. 

Det er fem DPSi fordelt innen helseområdet, samt Hallingdal sjukestugu med 

spesialisthelsetjeneste for somatikk og psykisk helsevern som samhandler med interkommunal 

helsetjeneste. 

De prehospitale tjenester er etablert med 15 ambulansestasjoner som dekker helseområdet 

(med unntak av Asker og Bærum) og det er etablert samhandlingsstruktur og avtaleverk med 

alle kommunene i helseområdet. 

Kap. 3. Utviklingstrekk og framskriving 

                                                
i DistriktsPsykiatriske Senter 



Grunnlag for kapasitetsberegninger for alle fire sykehus i VV HF viser at kun relativt små 

kapasitetsendringer er nødvendig for å løse aktivitetsbehovet fram mot 2030, både for Vestre 

Viken totalt sett og for det enkelte sykehus. Rådmannen ser at en befolkningsøkning i 

Ringerike sykehus nedslagsområdet er beregnet til ca 13% over 19 år, og vil bemerke at dette 

synes svært lavt i forhold til de prognoser man kan utlede av bygging av ny vei og jernbane. 

Dimensjonering av nytt sykehus i Drammen er basert på demografisk framskriving, basert på 

befolkningsutviklingen for de ulike aldersgruppene, vurdert mht. realvekst som er en 

konsekvens av epidemiologi, medisinsk teknologisk utvikling og pasientforventninger. Her 

innvirker også omstilling til dagbehandling og anvendelse av observasjonspost og pasienthotell, 

samt effektivisering i form av redusert liggetid samt effekt av samhandlingsreformen. 

Kap. 4. Analyse og veivalg 

Vestre Viken ønsker å utvikle spesialisthelsetjenestene til befolkningens beste. Det er et 

overordnet mål å skape tjenesten nær der pasienten bor når det er mulig. Vestre Viken skal 

være sykehuset nær pasientene som gir gode og trygge helsetjenester der folk bor. 

Medvirkning fra brukere, utvikling av sykehus i nettverk og god samhandling med kommunene 

skal bidra til en tjeneste med høyt faglig nivå, god kvalitet og pasientsikkerhet. 

Dette innebærer at: 

 Helhetlige pasientforløp skal skapes gjennom involvering av pasientene og god 

samhandling og oppgaveløsning på tvers avtjenestenivåene 

 Pasientenes evne til å fremme egen helse og mestre hverdagen skal 

styrkes 

 Moderne teknologi som gir bedre pasientservice, økt pasientinvolvering og bedre 

kvalitet og tilgjengelighet skal tas i bruk 

 Sykehusene skal utvikles i nettverk som legger til rette for klinisksamarbeid, sikrer god 

ressursutnyttelse og at befolkningen i hele helseområdet får robuste og likeverdige 

helsetjenester 

 Aktivt samfunnsansvar skal utøves ved å arbeide målrettet for å ivareta miljø og klima, 

menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon 

 

Kap. 5. Mål 

Planen definere følgende målområder som i årene framover vil brytes ned til delmål og 

omsettes til konkrete operasjonelle handlingsplaner: 

 Styrke pasienten 

 Skape trygge og helhetlige behandlingsforløp 

 Styrke samhandling og nettverk 

 Forbedre pasientbehandling gjennom forskning, innovasjon og ny teknologi 

 Sikre personell med rett kompetanse 

 Sikre bærekraftig økonomi 

Kap. 6. Pasientbehandling 

Planen beskriver her at Vestre Viken kontinuerlig skal følge med og utvikle seg i takt med 

faglig og teknologisk utvikling og utnytte den samlede kapasiteten i helseforetaket. De store 

fagområdene skal tilbud ved alle de fire sykehusene, men enkelte funksjoner lagt til ett eller to 

av sykehusene. 

Pasientene skal i stor grad få tilbud om behandling nær der de bor, samtidig som samling av 

spesialfunksjoner sikrer kompetanse og tilstrekkelig pasientgrunnlag. Føringer fra Helse Sør-



Øst RHF omfatter fagområder med betydelige grenseflater mot kommunehelsetjenesten og 

med særlig potensiale for oppgavedeling og kompetanseutveksling 

Kap. 7. Eiendomsstrategi 

Kapittelet definerer følgende overordnede føringer: 

 Alle bygg og bruksarealer skal utnyttes optimalt 

 Internhusleie skal bidra til effektiv arealbruk 

Innen somatikken skal nytt sykehus i Drammen skal stå ferdig i 2024/2025 og øvrige sykehus 

inkl. tilbudet i Hallingdal skal oppgraderes og vedlikeholdes iht. eiers krav. Innen psykisk 

helsevern og rusbehandling ønsker Vestre Viken å samle område-funksjoner på færrest mulige 

og funksjonelle lokasjoner, og at DPSene er samlokalisert med somatisk virksomhet der det er 

mulig. Antall ambulansestasjoner skal opprettholdes og videreutvikles for å tilfredsstille 

gjeldene krav, nye driftsformer og behov i befolkningen. En ny løsning må etableres for AMK 

sentral. 

Rådmannen oppfatter forslaget til utviklingsplan for Vestre Viken HF som en god og 

framtidsrettet plan for gjenomføring av det samfunnsoppdraget helseforetaket har fått, og helt i 

tråd med de ønsker og forventninger Ringerike kommune har til spesialisthelsetjenestene. 

Foretakets ønske og mål om å ligge i front med digital samhandling med pasient, fastlege, 

kommune og andre helseaktører og utvide bruken av digitale verktøy for gode 

samhandlingstjenester mellom spesialist og fastleger og kommunal helsetjeneste vil stille 

korresponderende krav til kommunen og bidra til en felles utvikling på disse områdene. 

Likeens vil foretakets ønske om kompetanse- og kunnskapsdeling samt samarbeid med 

kommuner, utdanningsinstitusjoner, og andre helse- og næringslivsaktører gi en økt utnyttelse 

av forskningsdata, og høyere forsknings- og innovasjonsaktivitet til felles nytte. 

Rådmannen skulle ønske at «Pakkeforløp for kreft», som er et nasjonalt satsingsområde hadde 

vært noe mer omtalt, likeens pasienter med store sammensatte behov som trenger felles og 

samtidige tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Oppdragsdokument 

fra Helse Sør-Øst RHF er tydelig på at helseforetakenes utviklingsplaner skal se på løsninger 

for helsetjenester som er i grenseflaten mellom flere nivåer. Det fremheves at dette kan handle 

om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med kommunene. 

Utviklingsplanen trekker frem nødvendigheten av å finne nye løsninger for helsetjenester i 

grenseflaten mellom flere nivåer. Det beskrives at dette kan handle om nye arbeidsformer og 

utvikling av tjenester i samhandling med kommuner. Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling beskrives en satsning på etablering av FACT-team. Det kunne med 

fordel vært mer utdypet hvilke løsninger/strategiske grep som skal imøtegå pasienter med 

behov for felles og samtidige tjenester også innenfor somatikken. Det er mulig dette er planlagt 

håndtert under de framtidige handlingsplaner. 
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Innledning

Vestre Viken skal skape pasientens helsetjeneste . R iktig kompetanse, nye arbeidsformer og
moderne bygg og utstyr skal gi kvalitet og pasientsikkerhet. Drivkraft til å prøve ut innovative
løsninger og arbeid med kontinuerlig forbedring vil være viktig e suksessfaktor er . Bruk ernes
erfaringskompetanse må inkluderes i alt forbedringsarbeid. Engasjerte ansatte i et godt
arbeidsmiljø er avgjørende for å lykkes med utvikling en av Vestre Viken.

Helsetjenesten står foran store utfordringer i årene som kommer . Utfordringene er knytt et til
endringer i sykdomsbildet og befolkningens alderssammensetning , medisinskfaglig og
teknologisk utvikling og samtidig begrensede økonomiske rammer . Vestre Vikens  Utviklingsplan
2035  handler om å velge en hovedretning for hvordan helseforetaket skal u tvikle sin virksomhet
for å sikre et bærekraftig og godt hels etilbud til hele befolkningen i opptaksområdet .

Dagens status i helseforetaket og utfordringsbildet man ser for fremtiden , er lagt til grunn for
valg av Vestre Vikens utviklingsretning. Vestre Viken har siden etableringen i 2009 arbeidet for
å gi befolkningen trygge og gode helsetjenester der de bor.  Utviklingsplan 2035  tydeliggjør at
helseforetaket skal videreføre satsningen på å gi gode , helhetlige og likeverdige tjenester
nærmest mulig der pasientene er . Sykehus som samarbeider i nettverk og god samhandling med
kommunehelsetjenesten er to viktige virkemidler for å lykkes .

For å skape pasientens helsetjeneste beskriver utviklingsplanen seks viktige , langsiktige mål .
Disse skal være sty rende for Vestre Viken s utvikling og prioritering. I årene fremover skal de
overordnede målene brytes ned til delmål og omsettes til konkrete handlingsplaner i alle
klinikker og avdelinger. Handlingsplanene skal utarbeides koordinert med helseforetakets
øk onomisk langtidsplan.

Helse Sør - Øst RHF har gitt føringer for et utvalg av fagområder som skal omfattes av
utviklingsplan en . Dette er i hovedsak fagområder med betydelige grenseflater mot
komm unehelsetjenesten og med særlig potensiale for oppgavedeling og kompetanse utveksling .
Disse er særskilt beskrevet i utviklingsplanen.

Utviklingsplan 2035  er utarbeidet basert på innspill fra fagfolk i Vestre Viken, og i tett dialog med
brukere, representanter fra kommunene, de tillitsvalgte og vernetjenesten. Utvi klingsplanen
skal være styrende for all strategisk planlegging i helseforetaket Utviklingsplanen slik den
foreligger nå, sendes på høring før endelig plan ferdigstilles.
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1 Bakgrunn og historikk

1.1 Histo rikk for helseforetaket

Vestre Viken h elseforetak ble etablert 1. juli 2009 . Helseforetaket leverer
spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rus behandling til omlag 4 83 000 innbyggere i 26 kommuner.

Den somatiske virksomheten foregår på de fire sykehus ene i Bærum, Drammen, Kongsberg og
Ringerike , samt på Hallingdal sjukestugu. Drammen sykehus og Bærum sykehus har
områdefunksjon er for en rekke spesialtjenester for hele befolkningen i Vestre Viken s
hels eområde . F ra våren 2018 er f oretakets psykiatriske sykehusavdelinger for voksne samle t på
Blakstad. I tillegg har Vestre Viken fem distr iktpsykiatriske sentre (DPS), en egen avdeling for
barne - og ungdomspsykiatri og en avdeling for rus og avhengighet .

Etter etableringen i 2009 utarbeidet Vestre Viken  Strategi 2025 , som ble vedtatt i desember
2011. Strategi en har vært retningsgivende for utviklingen av Vestre Viken og beskriver
satsningsområder, samt fag - og funksjonsfordeling mellom sykehusene.

I 2012 utarbeidet Vestre Viken en utviklingsplan for det fusjonerte helseforetaket. I
u tviklingsplanen ble det blant annet utredet ulike sammenslåingsalternativer for de somatiske
sykehusene. Det ble det vedtatt å bygge et nytt sykehus i Drammen for somatikk og
sykehuspsykiatri og at alle de øvrige sykehusene skal bestå. Vestre Vikens  U tviklingsplan 2035
legger dette til grunn.

Fordeling av funksjoner mellom sykehusene ble fastlagt i  Strategi 2025 . I forbindelse med
planlegging av nytt sykehus i Drammen i 2016 ble funksjonsfordeling tatt opp til ny vurdering og
det ble gjort små endringer . I forbindelse med utviklingsplanarbeidet er det ikke gjort ny
vurdering av funksjonsfordeling .

I konseptfasen i 201 4 – 2016 videreførte man planleggingen av nytt sykehus i Dra mmen .
K onseptfase n med tilhørende tilleggsutredninger ble ferdigstilt høsten 2016 og styrebehandlet i
Helse Sør - Øst RHF i februar 2017. Styre t vedtok bygging av nytt sykehus på Brakerøya .

Parallelt med planleggingen av nytt sykehus i Drammen er det laget en omfattende plan for
hvordan sykehusene i Bærum, Kongsberg og på Ringerike, inklusive Hallingdal sjukestugu, skal
oppgraderes og vedlikeholdes . P lan en er vedtatt av styret i Vestre Viken HF.
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1.2 Overordnede strategier og føringer

Følgende strategier og plandokumenter er lagt til grunn i arbeidet med  Utviklingsplan 2035 :

Dokument
Nasjonale og regionale strategier og plandokumenter
Nasjonal Helse - og sykehusplan 2016 – 2019, St.meld. nr. 11 (2016)
Helse Sør Øst plan for strategisk utvikling 2013 – 2020
Økonomisk langtidsplan for Helse Sør - Øst, 2017 – 2020
Regional strategi for k valitet, pasientsikkerhet og HMS 2018 – 2020
Regional strategi for forskning og innovasjon 2013 - 2016
IKT strategi 2015
Strategidokument bygg og eiendom, styresak 010 - 2011
BIM strategi for Helse Sør - Øst
Foretaksspesifikke strategier og plandokumenter
Vestre Viken HF Utviklingsplan, 05.12.2012
Strategi 2025
Økonomisk langtidsplan 2017 – 2020
Konseptfaserapport Nytt Vestre Viken sykehus v2.1 med tilhørende tilleggsutredninger
BRK Forprosjekt rapport ( oppgradering og utvikling for sykehusene på Kongsberg, Ringerike og Bærum )

Utover dokumentene spesifisert i tabellen over, er det i Vestre Viken utarbeidet en rekke
spesifikke strategi - og plandokumenter innenfor ulike funksjonsområder. Disse har også vært en
del av grunnlaget for arbeidet . I videre oppfølging av U tviklingsplan 2035 vil funksjonsspesifikke
strategi - og plandokumenter revideres slik at de støt ter opp under de overordnede målene som
omtales i Utviklingsplan 2035.

1.3 Gjennomføring av prosjektet

Arbeidet med utviklingsplanen er gjennomført som en åpen prosess med bred involvering. Ved
oppstart ble det avholdt møter med ordførerne i alle 26 kommuner, samt Buskerud og Akershus
fylkeskommuner. Alle ble invitert til å sende innspill på samhandlingsområder som man ønsket
skulle inngå i utviklingsplanen. A lle helseforetakets avdelings sjefer ga innspill til planen
gjennom en dags ledersamling med fokus på f remtidens sykehus .

Administrerende direktørs ledergruppe har blitt holdt løpende informert om status i arbeidet og
vært involvert i vurdering av veivalg og mål .

Styringsgruppen har vært satt sammen av representanter fra Vestre Vikens stab, kommuner,
brukerutvalg, tillitsvalgte og vernetjenesten. Styringsgruppen har hatt et særskilt ansvar for at
prosjektet ble gjennomfør t som en åpen prosess med hensiktsmessig medvirkning fra interne og
eksterne interessenter.

Brukerutvalget, Samarbeidsstyret i kommu nehelsesamarbeidet, samt en gruppe sammensatt av
tillitsvalgte og vernetjeneste har vært referansegrupper for prosjektet . Det har vært gjennomført
møte med Ungdomsrådet i Vestre Viken.

I p rosjektet ble det etablert åtte arbeidsgrupper med deltakere fra Ve stre Viken, kommunene,
praksiskonsulenter, brukere, tillitsvalgte og vernetjenesten. I tillegg til møter i arbeidsgruppene
har det blitt arrangert fagseminarer sammen med kommunene for temaene rehabilitering,
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert r usbehandling. Fag - og medvirkningsressurser fra
klinikkene og stabene har bidratt med råd og innspill innenfor eget fagfelt, samt delta tt i
arbeidsgrupper og workshoper .
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2 Dagens virksomhet

Vestre Viken har ansvar for å tilby befolkning en spesialisthelse tjenester
innenfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB) og rehabilitering.

Sykehusområdet grenser til sykehusområdet for Sykehuset Telemark,
Sykehuset i Vestfold, Helse Vest, Sykehuset Innlandet og Oslo
universitetssykehus.

Vestre Viken har siden etableringen i 2009 jobbet aktivt for å utvikle tilbudet til befolkningen
innenfor sitt område . Befolkningen skal få kvalitativt gode tjenester og hjelp nær der de bor.
Helsetjenestene gis ved de fire somatiske sykehusene samt en rekke lokasjoner for behandling
av pasienter innenfor psykisk helse vern og rus behandling .

Figur 1 . Vestre Vikens helseområde .
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2.1 S omatikk

Bærum sykehus er et lokal - og akuttsykehus , med enkelte områdefunksjoner. Bærum sykehus
ivaretar Asker og Bærum kommuner , som er et av de tettest befolkede områdene i landet.
Bærum sykehus har et geriatrisk kompetansesenter som gir aldersmedisinsk behandling ,
inklusive ortogeriatri , og utdanner geriatere. Sykehusets satsning på h jerne - og hjertefors kning
har stor betydning for blant annet hjerneslag og atrieflimmer , som er utbredt i en aldrende
befolkning. Dette understøtter den faglige utviklingen innenfor områdefunksjonen geriatri og
innen hjertemedisin .

Drammen sykehus er et lokal - og akuttsykehu s for kommunene i nedre del av Buskerud, samt
Sande og Svelvik i Vestfold. Hovedtyngden av foretakets områdefunksjoner er lagt til Drammen
sykehus. En av disse er Nyfødtintensivseksjonen. Som det første helseforetaket i Norge åpnet
Drammen sykehus i 2012 e n intensivenhet hvor foreldre og barn kan være sammen på enerom
hele døgnet. Seksjonen er bygget etter prinsippene for familiebasert nyfødtomsorg. Her ivareta s
premature og syke nyfødte barns rett til å ha minst en av foreldrene hos seg hele tiden mens de
er på sykehus.

Kongsberg sykehus er et lokalsykehus med utvalgte akuttfunksjoner. Sykehuset tilbyr
spesialisthelsetjeneste til befolkningen i Kongsberg, Øvre Eiker og Numedalskommunene. Da
samhandlingsreformen ble innført, var Kongsberg sykehus tidlig ute med å etablere tett faglig
samarbeid med kommunene. Det ble etablert fag nettverk innenfor store pasientgrupper som
slag, diabetes, kreftomsorg, KOLS og geriatri. I den etablerte s amhandlingsmodellen er
sykehuset og kommunene likeverdige samarbeidspartnere med felles ansvar for utvikling av
pasientforløp og kompetanse .

Ringerike sykehus er lokalsykehus med akuttfunksjon som dekker et stort geografisk område
med kommunene i Hallin gdal og Midt - Buskerud, samt Jevnaker i Oppland. Etter
terrorhandling ene den 22. juli behandlet sykehuset på Ringerike tre ganger så mange hardt
skadde pasienter som sykehuset var dimensjonert for å ta imot. Sykehusets håndtering av
hendelsen har fått internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse. Sykehusets gode
beredskaps p laner og jevnlig e traumetrening, samt det profesjonelle samarbeid et mellom
ambulanser, kommunehelsetjeneste og politi, er blant faktorene som er trukket fram som
avgjørende for den gode behandlingen.

Hallingdal sjukestugu på Ål er en avdeling under Ringer ike sykehus. Med utviklingen av
sjukestugu har pasienter i Hallingdal fått et komplett distriktsmedisinsk senter . En del av
p asientene som behandles her måtte ellers vært på sykehus flere timer unna hjemstedet. G od
dialog og tett samarbeid både med kommun ene og på tvers av klinikkene i Vestre Viken gjør det
mulig å tilby gode helsetjenester på denne måten.

2.2 P sykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinikk for psykisk helse og rus (PHR) har ansvar for tilbud et innen psykisk helse vern og
tverrfaglig spesialisert behandl ing av rusavhengighet (TSB). Klinikken gir behandling innenfor
allmennpsykiatri, akutt psykiatri, alderspsykiatri, psykose , sikkerhetspsykiatri, psykisk
utviklingshemming med alvorlig tilleggsproblematikk, barne - og ungdomsp sykiatri og TSB.

Psykisk helsevern på sykehusnivå ha r ansvar for øyeblikkelig hjelp og for pa sienter med særlig
kompliserte psykiatriske tilstander . Her behandles eksempelvis pasienter som trenger opphold
på lukket avdeling eller sikkerhetsavdeling. Det s amarbeid es tett med distriktspsykiatriske
sentra (DPS) , øvrig spesialisthelsetjeneste og kommuner.
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Klinikkens fem DPS ligger i Asker, Bærum, Drammen, Ringerike og Kongsberg. Disse har ansvar
for akutt - og krisetjenester, spesialisert utredning og behandli ng, samt å etablere og sikre
samhandling mellom kommune o g øvrig spesialisthelsetjeneste .

Barne - og ungdomspsykiatrisk avdeling har døgnseksjoner i Drammen og Bærum . Det
polikliniske tilbudet gis i Barne - og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) i Aske r, Bærum,
Drammen, Ringerike og Kongsberg. BUP har et tilsvarende ansvar for utredning, behandling og
samhandling som DPS.

Avdeling for rus og avhengighet gir døgnbehandling innen TSB og har virksomhet i Drammen,
Bærum, Vikersund og på Blakstad. Poliklinisk behandling innenfor TSB gis på DPS.

Klinikken har egen forskning - og fagutviklingsenhet. I tillegg drives undervisning o g veiledning
for pasienter, pårørende og samarbeidspartnere.

Klinikken jobber aktivt for å sikre høy kvalitet på pasientbehandlingen og at pasientene får
tilbud som står i forhold til deres behov. Klinikkens ressurser og kapasitet må utnyttes slik at
man kan gi hjelp til flest mulig, der pasientene er. Basert på analyser av aktivitet og
pasientforløp er det startet en omstillingsprosess der tjenestene vris fra å være døgnbasert til at
behandling gis i poliklinikk eller som ambulante tjenester. Erfaring fra andre helseforetak viser
at ved riktig bruk av sl ike tjenester, kan behovet for akutt døgnbehandling og reinnleggelser
reduseres vesentlig. Dreiningen i tjenestene vil innebære omfattende utviklingsarbeid i mange
år framover.

2.3 P rehospitale tjenester

Kli nikk for prehospitale tjenester (PHT) består av de fire avdelinge ne Akuttmedisinsk
kommunikasjonssentral (AMK), A mbulanse, L uftambulanse og Pasientreiser. Klinikken leverer
tjenester til både spesialist - og kommune helsetjenesten, samt direkte til befolknin gen .

Klinikken har ansvaret for prehospitale tjenester for alle kommunene i sykehus område t , med
unntak av Asker og Bærum, som får disse tjeneste ne fra Oslo Universitetssykehus. Vestre Viken
har også ansvar for legebemanningen på luftambulansens base på Ål, som ligger i nær
tilknytning til Hallingdal sjukestugu.

AMK sentralen i Vestre Viken har siden 2009 vært samlokalisert med operasjonssentralene for
politi og brann i Drammen. Som en konsekvens av politireformen, flyttes operasjonssentralene
f or politi og brann til Tønsberg. Vestre Viken må derfor planlegge fremtidig drift av AMK
sentralen uten denne samlokal iseringen.

Ambulansetjenesten og kommunehelsetjenesten utgjør i fellesskap den akuttmedisinske
beredskapen . Avdelingen drifter 15 ambulansestasjoner med totalt 25 ambulanser. I Drammen
er en ambulanse bemannet med lege på dagtid. Det er også etablert en egen bil for å
transportere pasienter som har behov for båre, men ikke trenger overvåking eller behandling
under transporten.

Pasientreiser har ansvar for ulike transporttilbud for pasienter som trenger tilrettelagt
transport . Som første helseforetak i No rge etablerte Vestre Viken Helseekspress er, som er
busser med medisinsk personell, båreplasser og akuttmedisinsk utstyr ombord .
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2.4 Pasientens helsetjeneste – brukertilfredshet

Vestre Viken er opptatt av pasienter s , brukere s og pårørende s erfaringer og opp levelse . I
arbeidet med å forbedre pasientbehandling og pasientforløp legges det vekt på å innhente
tilbakemeldinger fra pasienter og brukere med erfaringskompetanse, for eksempel gjennom
brukerundersøkelser og fokusgruppeintervjuer. Pasienter med brukerer faring bidrar også aktivt
med å forbedre pasientforløp og i utvikling og gjennomføring av lærings - og mestringskurs.

Brukertilfredshet
Pasienters erfaring med opphold på somatisk e sykehus måles gjennom PasOpp - undersøkelsen.
S ykehusene i Vestre Viken ligger generelt på nasjonalt nivå på indikatorene som måles.
Resultatene viser at pasientenes opplevelse av pleietjenesten og legene har utviklet seg positivt
siden oppstart av undersøkelsen i 2011 . Pasientenes rapporterte erfaring er knyttet til
utskrivning og samhandling, viser imidlertid at de t t e er områder som krever systematisk
forbedringsfokus for å gi bedre pasientopplevelser .

F igur 2 . U tvikling for utvalgte indikatorer fra PasOpp i Vestre Viken i perioden 2011 – 2015 .

Det er også gjennomført PasOpp - undersøkelser av pasienters opplevelse av døgnopphold i
psykisk helsevern, den siste av disse ble gjort i 2016. I denne undersøkelsen rapporteres det på
pasientenes opplevelse av miljøet, pasientorientering og utbytte. Resultatene for Vestre Viken
ligger generelt på nasjo nalt nivå, men viser at det finnes potensial for forbedring på alle
områdene.

I tillegg til PasOpp - undersøkelsen e gjøres det lokale undersøkelser for å hente inn pasientenes
erfaringer . Disse brukes til å gjennomføre løpende forbedringer i den enkelte se ksjon eller
avdeling.
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Pasientforløp
Vestre Viken arbeider aktivt med helhetlige og felles pasientforløp . Helhetlige pasientforløp
beskriver pasientens forløp gjennom en sykdomsperiode der helse - og omsorgstjenestene både i
kommunene og i spesialisthelse tjenesten er involvert . P asientforløpen e beskriver et overordnet
tankesett om helhetlig pasientbehandling. F orløpene sikrer likeverdige og godt organiserte
tjenester med høy kvalitet for pasienten, deres pårørende og helsepersonellet som er involvert.
For pasienter med samme diagnose skaper forløpene økt forutsigbarhet og reduserer uønsket
variasjon. Pasientforløpene er helsepersonellets arbeidsverktøy som samler aktuelle
pro sedyrer, rutinebeskrivelser og pasientinformasjon for ulike diagnos er og pasientgrupper.
I Vestre Viken er det utarbeidet helhetlige pasientforløp for Alkohol og helse, Hjerneslag,
Hoftebrudd og Kols. Disse er utarbeidet i samarbeid med brukere og kommune ne og beskriver
hele forløpet hjem til hjem.

De fire somatiske sykehusene har laget et felles pasientforløp for tykk - og endetarmskreft . I
dette arbeidet har brukere medvirket, men det har ikke inkludert kommunene. Det finnes også
en re kke lokale pasient forløp ved de enkelte klinikkene. I det videre arbeidet vil det vektlegges å
lage helhetlige forløp som er felles for hele foretaket .

Pakkeforløpene for kreft er pasientforløp som setter frister for utredning, diagnostikk og
behandling av ulike kreftdiag noser. I Vestre Viken er 72 % av kreftpasientene i 2016 inkludert i
pakkeforløp og foretaket har således nådd målet på 70 % . 69 % er behandlet innen normert
forløpstid , dette er rett under mål et . O ppfølging en av disse , og andre kvalitetsindikatorer , er
under videreutvikling slik at resultatene kan brukes aktivt til forbedringsarbeid i klinikkene.

2.5 Pasientbehandling

2.5.1 Kapasitet, a ktivit et, forbruksrater og pasientstrømmer

Kapasitet
Dagens kapasitet i Vestre Viken ble kartlagt som en del av arbeidet med å planlegge bygging av
nytt sykehus i Drammen , samt videreutvikling av sykehusene på Bærum, Kongsberg og
Ringerike . De somatiske s ykehusene i foretaket har en samlet kapasitet på ca . 770 senger og 400
poliklinikk - og dagbehandlingsplasser. Psykisk helseve rn har omkring 120 døgn plasser i
sykehuspsykiatrien og 90 døgn plasser tilknyttet DPS. Det er 18 døgn plasser for barn e - og
ungdom spsykiatrien , og ca . 50 døgnplasser til tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Aktivitet svekst
Det har de siste år vært en generell økning i aktivitet både innenfor somatikk, psykisk helsevern
og TSB , herunder også en økning innenfor radiologi og laboratoriemedisin . En betydelig del av
aktivitetsveksten er løst gjennom en generell effektivisering av driften innen for alle områder av
Vestre Vikens virksomhet. Aktivitetsveksten har således vært høyere enn økning i antall ansatte.

Aktivitet somatikk
I somatikk har det vært en klar dreining fra døgnbehandling til dag - og poliklinisk behandling.
Poliklin ikk og dagbehandling har økt me d ca. 30 % i løpet av de siste fem årene.
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Fi gur 3 . Antall polikliniske og dagbehandlings konsultasjoner i perioden 2012 til 2016 .

Vek sten i antall døgninnleggelser har i samme periode vært på ca. 7 %. Samtidig er
gjennoms nittlig liggetid redusert fra 3,6 til 3,3 dager. Totalt a ntall liggedøgn har derfor endret
seg lite.

50 % av den totale aktiviteten , både for døgnbehandling og poliklini s k - og dagbehandling , skjer
ved Drammen sykehus, om lag 25 % ved Bærum sykehus, 15 % ved Ringerike og 10 % ved
Kongsberg sykehus .

Aktivitet psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Den årlige økningen i poliklinisk behandling innen psykisk helse vern og TSB har i perioden fra
2012 til 2016 vært større enn befolkningsveksten. Innen voksenpsykiatri og barne - og
ungdomspsykiatri er veksten på over 18 %, for TSB er økningen på 36 %.

Figur 4 . Aktivitetsutvikling for poliklinisk behandling innen psykisk helse vern og TSB 2012 – 2016 .

D reining en fra døgn - til dag - og poliklinisk behandling har redusert antall liggedøgn med 5 % for
voksen - og barne - og ungdomspsykiatrien, og med 22,5 % innenfor TSB . Samlet gir dette en
reduksjon i liggedøgn på noe over 8 %.

Befolkningens f orbruk av helsetjenester
Behovet for spesialisthelsetjenester er relatert både til alderssammensetning og
sosioøkonomiske forhold i befolkningen. Statistikk fra SAMDATA 2016 viser at innbyggerne i
Vestre Vikens område forbruker noe mindre helsetjenester enn det som er gjennomsnittet i
Helse Sør - Øst og Norge forøvrig . Vestre Vikens område har en befolkningssammensetning som
gir et noe lavere behov for spesialisthelsetjenester. Det kan forklare en del av forskjellen. Det er
ikke kjent andre faktorer av vesentlig b etydning . Innenfor somatikk er det en trend mot at
forskjellene jevnes noe ut i løpet av de siste årene.
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Figur 5 . Døgnopphold og polikliniske konsultasjoner i somatikk per 1 . 000 innbyggere i helse område .

Den voksne befolkningen i Vestre Viken har et høy ere forbruk av døgn behandling i psykisk
helsevern enn mange andre helseforetak i Helse Sør - Øst. Samtidig har forbruket av poliklinisk
behandling vært noe lavere . Veksten i poliklinisk aktivitet har i større grad vært styrt mot TSB
enn mot voksenpsykia tri en . I 2017 har klinikken gjennomført omstillinger for å øke poliklinisk
behandling i voksenpsykiatrien .

Innen psykisk helsevern for barn og ungdom er det en strategi at tilbudet i størst mulig grad skal
gis poliklinisk og ambulant. F orbruket av døgnbeh andling er derfor lavere enn regionalt
gjennomsnitt.

Figur 6 . Oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for barn og ungdom per 10.000
innbyggere i helse område .

Innen rusbehandling har Vestre Viken lengre l i ggetid enn andre helseforetak. D et gjennomføres
tiltak for å redusere liggetid per opphold forå kunne gi tilbud til flere pasienter. Det har vært
utfordringer med rekruttering av spesialist er på dette området , dette kan ha påvirket antall
opphold i døgnbehandling .

Helseatlas
Helseatlas sammenlikner befolkningens bruk av helsetjenester , og dermed også ressursbruk,
mellom helse områder i Norge. Atlasene gir grunnlag for å vurder e om tilbudet til pasientene er
li keverdig, eller om det er indikasjoner på over - eller und erforbruk av bestemte typer
helsetjenester . Det er så langt utgitt helseatlas innen barnehelse, dagkirurgi og eldrehelse.
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Barnehelse
Barnehelseatlaset viser at V estre V iken har lavest forbruksrate på innleggelser i landet . Dette er
et resultat av at det ble gjort en betydelig omorganisering av drift i forbindelse med samling av
områdefunksjon for barn og unge i 2011. I arbeidet ble det lagt vekt på å dreie behandling en fra
døgn til dag.

Barn i sykehus område ne til Vestre Viken og Oslo universitetssykehus henvises dobbelt så
hyppig til øyeblikkelig - hjelp - vurdering på sykehus som barn i Finnma rk. Samtidig har barn i
disse områdene blant de laveste innleggelsesratene for ø - hjelp og bare halvparten av raten til
barn fra Vestfo ld, Telemark o g Sørlandet . Ved Barnemottaket i Drammen er det høy faglig
bevissthet rundt vurderingen av om barnet har behov for innleggelse eller ikke. Organisering
med fleksible senger tilknyttet Barnemottaket gjør det mulig å avklare medisinsk tilstand og
behov for d øgninnleggelse eller retur hjem.

Nyfødthelseatlaset viser at Vestre Viken har blant de laveste innleggelsesratene i landet for
nyfødte. Vestre Viken er også blant de helseforetak med lavest antall liggedøgn/1.000 fødte.
Dette henger sammen med godt funger ende føde - og barselseksjoner, samt at man ved Nyfødt
intensiv har jobbet systematisk med program for veiledning av foreldre i samspill med barnet .
Praktisering av familiesentrert nyfødt behandling med tilgang til enkeltrom hvor foreldre kan
være sammen med sitt barn, samt tilrettelegging av fysisk miljø, har også vist seg å påvirke
liggetid i sykehus .

H elseatlasene viser at Vestre Viken driver en av de mest kostnadseffektive barnemedisinske
virksomhetene i Norge.

Dagkirurgi
Helseatlas for dagkirurgi har gjennomgått variasjon i forbruk av enkelte dagkirurgiske
prosedyrer gjennomført både ved offentlige og private utførere. Da taene er fra perioden 2011 -
2013 . N oen områder , som f. eks. lyskebrokk , viser tilnærmet samme forbruk i hele landet , mens
variasjonene er betydelig på andre om råder , som skulderkirurgi og meniskoperasjoner. Vestre
Viken skil ler seg ikke betydelig fra landsgjennomsnittet på de fleste områder. Sammenliknende
forbruksmønst re er nyttige data til vurdering av eget tilbud, både med tanke på over - og
underbehandling. Forskning har vist at for eksempel indikasjonene for menisk - kirurgi bør
innsnevres og andel meniskoperasjoner er nå på vei ned.

Eldrehelse
Helseatlas for eldrehels e har gjennomgått somatiske helsetjenester for befolkningen på 75 år og
eldre for årene 2013 - 2015. Det er valgt 75 år som nedre aldersgrense fordi det er først ved
denne alders grensen at mønsteret for helsetjenester avviker fra det man finner for flertalle t av
norske pasienter. Variasjonen er størst i eldres bruk av poliklinisk utredning, behandling og
oppfølging. For flere av de undersøkte tjenestene synes variasjonen uberettiget og for stor. Noe
av forklaringen kan være ulik arbeidsfordeling i helse område ne mellom allmennlegetjenesten og
spesialisthelsetjenesten , m en også de rene spesialisthelsetjenestene varierer betydelig.

I Vestre Vikens område ligger antall polikliniske konsultasjoner for eldre noe over
landsgjennomsnittet, men betydelig lavere enn i Oslo. For antall innleggelser, g jennomsnittlig
liggetid , samt tjenester knyttet til en rekke spesifikke sykdomsgrupper , skiller forbruket til den
eldre befolkningen i Vestre Viken seg lite fra landsgjennomsnittet . Bruk av stråleterapi ved
kreftsykdom ligg er noe under snittet. De t t e vurderes å ha sammenheng med tilgjengelighet , noe
d en planlagte etableringen av stråleterapi ved nytt sykehus i Drammen vil bedre.
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Psykisk helsevern og rusbehandling
Det er ikke utarbeidet nasjonale helseatlas innenfor omr ådene psykisk helsevern eller
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Som underlag for omstillingsarbeidet innenfor disse
områdene har Vestre Viken kartlagt forbruksmønster i sykehus området både for poliklinisk
behandling og døgnopphold. Kartleggingen vise r at det er stor variasjon mellom kommunene i
forbruk både av innleggelser og annen type behandling. Den store variasjonen i forbruk kan ikke
forklares med forskjeller i befolkningens sykdomsforekomst alene. Forskjellen kan henge
sammen med at tjenestene innen psykisk helsevern og rusbehandlin g er ulikt utbygget i
kommunene .

P asientstrøm sanalyser
P asientstrøm sanalyser viser hvordan Vestre Vikens befolkning bruk er tjenester ved eget og
andre helseforetak eller sykehus . D et er relevant å se på disse både for Vestre Viken t otalt og i
forhold til den intern e fordeling en mellom sykehusene.

I 201 6 ble fire av fem inneliggende pasienter fra Vestre Vikens sykehus område behandlet ved et
av foretakets egne sykehus. Hovedtyngden av de som ble lagt inn andre steder ble behandl et ved
Oslo Universitetssykehus . Fordelingen er i tråd med oppgavedelingen mellom Vestre Viken og
Oslo Universitetssykehus som regionssykehus. For dagbehandlin g og poliklinikk ble tre av fire
pasienter behandlet i Vestre Viken . Av de resterende behandlingene ble 1 5 % utført på Oslo
Universitetssykehus og 1 1 % ved andre helseforetak/sykehus .

Figur 7 . Fordeling av aktivitet for døgn og dag/poliklinikk mellom Vestre Viken, OUS og øvrige HF .

Sykehuset i Drammen har flere områdefunksjoner som dekke r hele Vestre Vikens befolkning .
D ette gjenspeiles i f ordelingen av aktivitet mellom de fire sykehusene.

Figur 8 . Fordeling av aktivitet for døgn og dag/poliklinikk mellom sykehusene i Vestre V iken, OUS og øvrige
HF .
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For p asientene som sokner til sykehusene på Kongsberg og Ringerike er pasientstrømmen slik
man kan forvente med den etablerte fordelingen av lokal - , område - og regionsfunksjoner . Dette
gjelder f or både døgn behandling og dag - og poliklinikkaktivitet. Befolkningen som sokner til
Kongsberg bruker likevel Drammen sykehus for en del lokalsykehusfunksjoner.

Befolkningen i Asker og Bærum fikk fram til etableringen av Vestre Viken spesialiserte
behandlingsbeho v dekket ved Oslo Universi tetssykehus . Ved etableringen av Vestre Viken er det
lagt til grunn at tjeneste r som ikke er regionsfunksjoner skal dekkes i eget helse foretak. I de siste
10 årene har a ndel sykehusinnleggelser ved Bærum sykehus utgjort om lag 65 % av
befolkningens totale andel sykehusinnleggelser. Samtidig har det skjedd en ønsket dreining av
innleggelser fra Oslo universitetssykehus til sykehuset i Drammen .

For dagbehandling og poliklini sk behandling har det også vært en reduksjon i bruk av Oslo
Universitetssykehus og e n økn ing i bruk av Drammen sykehus, m en fortsatt brukes Oslo
universitetssykehus til både lokalsykehus - og områdefunksjoner .

Figur 9 . Fordeling av aktivitet for døgn og dag/poliklinikk mellom sykehusene i Vestre Viken, OUS og øvrige
HF for pasienter tilhørende Bærum sykehus opptaksområde .

Asker og Bærum s befolkning benytter fortsatt Oslo universitetssykehus til behandlinger som
Vestre Viken tilbyr . Det er også et høyt forbruk av tjenester innen ortopedi og revmatologi ved
Martina Hansens Hospital. De t er avtalt at Martina Hansens Hospital dekker revmatologien fro
Asker og Bærums befolkning. For øvrig henger bruken sammen med pasiente nes rett til fritt
sykehusvalg og kan forklares dels ved historikk og dels ved nærhet til hovedstaden.

På tilsvarende måte som i somatikk ser man også innenfor psykisk helsevern at pasienter fra
Asker og Bærum benytter tjenester fra Oslo universitetssykehus, spesielt for polikliniske
konsultasjoner. Etter innføring av innsatsstyrt finansiering for poliklinisk behandling e r dette
bildet blitt mer tydelig. Det er et mål for Vestre Viken fremover å øke andelen pasienter som
behandles i eget helse foretak.

2.5.2 Kvalitet og pasie ntsikkerhet

Vestre Viken har kontinuerlig fokus på arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet , slik at
t j enestene som leveres er av god kvalitet, trygge og sikre . Samtidig skal ressursene utnyttes på
en god måte, tjenestene skal være tilgjengelige og rettferdig fordelt og pasientene skal
involveres og gis innflytelse. Det jobbes løpende med å videreutvikle og forbedre
styringssystemet for kvalitet og pasientsikkerhet og på denne måten sikre faglig forsvarlige
tjenester.

Helsef oretaket har etablert et godt system for melding og håndtering av uheldige hendelser og
nestenuhell. Det er fokus på en åpen meldekult ur , hvor formålet er å analysere årsaker til
hendelsene og bruke resultatene til læring og forbedring. Interne revisjoner, risikovurderinger,
hendelsesanalyser , samt pasienter og pårørendes erfaringer , er andre elementer av
styringssystemet . Samlet gir det te god oversikt over status og områder hvor det er behov for
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forbedring. L edere og ansatte bruke r informasjonen til å iverksette forbedringstiltak. Systemet
gir mulighet for veiledning, støtte til målinger og opplæring i forbedringskunnskap.

Vestre Viken følger opp alle innsatsområder i det nasjonale pasientsikkerhets programmet.
Gjennom forbedringsprosjekter arbeides det med å redusere forekomst av selvmord,
overdosedødsfall, trykksår, fall, u rinveisinfeksjoner o g postoperative sårinfeksjoner. Det er
oppnå dd gode resultater, blant annet i reduksjon av trykksår. 30 - dagers overlevelse totalt og
overlevelse ved hhv hjerteinfarkt, hjerneblødning og hoftebrudd har utviklet seg til å bli noe
bedre enn landsgjennomsnittet.

Det er iverksatt en rekke tiltak for å sikre legemiddelsamstemming og tiltak for å forbedre
resultatene ved behandling ved hjerneslag. I tiden fremover skal de t fokuseres på nye
innsatsområde r , som tidlig oppdagelse av forverret tilstand, tidlig oppdagelse av sepsis,
forebygging av underernæring , og tiltak for trygg utskrivning.

Vestre Viken har jobbet systematisk for å forebygge smitteoverføring og begrense
forekomsten av hels etjenesteassosierte infeksjoner . Forekomsten i Vestre Viken var i 2017 på
3,3 %. Selv om dette er relativt lavt i landsmålestokk, er det høyere enn det regionale målet på
under 3 %. For å forebygge og begrense infe ksjoner i helseforetaket jobbes det blant annet
med u ndervisni ng i smittevern , h åndhygienekampanjer , o bligatorisk e - læringskurs ,
a ntibiotikastyringsprogram og overvåkning av helsetjen e steassosierte infeksjoner .

Vestre Viken har nådd ventetidsmålet. Gjennomsnittlig ventetid for alle typer pasiente r var 58
dager i 20 16, betydelig bedre enn det nasjonale målet om ventetid under 65 dager. Ventetiden
var kortere innen psykisk helsevern og rusbehan d ling enn i somatikken med henholdsvis 47 og
59 dager . Andel fristbrudd var 0,8 % i 2016, som vurderes som tilfredsstillende.

2.5.3 Opplæring av pasienter og pårørende

Opplæring av pasienter og pårørende er en av spesialisthelsetjenestens fire lovpålagte oppgaver ,
på linje med pasientbehandling, utdanning og forskning. Arbeidet med opplæring av pasienter
og pårørende utføres i tråd med lovens intensjon, nasjonale helsepolitiske føringer og regional
strategi for opplæring av pasienter og pårørende.

Pasient - og pår ørendeopplæring er integrert i den kliniske virksomheten og bidrar til kvalitet og
pasientsikkerhet. O pplæring en utføres av alt helsepersonell som en del av pasientbehandlingen .
Målet er at pasienter og pårørende oppnår styrket helse og livskvalitet , får s tøtte til å mestre
sykdom eller funksjonsnedsettelse og utvikler grunnlag for å ta informerte og kunnskapsbaserte
valg sammen med behandler .

Lærings - og mestringssenteret ( LMS) har virksomhet knyttet geografisk til alle klinikker. LMS
støtte r klinikkenes arbeid med opplæring og tilbyr kompetanseutvikling for helseperson ell,
eksempelvis gjennom kurs i helsepedagogikk , og i empatisk kommunikasjon. K ursplasser tilbys
også helsepersonell i kommunene. Innenfor LMS er likeverdige helsetjenester rettet mot
innvandrerbefolkningen og arbeidet med barn som pårørende viktige satsningsområder.

LMS har tilbud om kurs og opplæring til pasienter og pårørende. Opplæringen baseres på en
helsefremmende forståelse og tilnærming med fokus på læring og mestring gjennom
erfaringsutveksling og dialog. LMS har tett samarbeid med brukerorganisasjoner og
erfaringsformidlere.

Vestre Viken står bak det landsdekkende skoleprogrammet VIP . VIP står for Veiledning og
Informasj on om Psykisk helse i skolen. H ovedmålet er å gjøre elever i videregående skole bedre
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rustet til å ta vare på egen psykiske helse og bli oppmerksomme på hvor man kan søke hjelp.
Rundt 130 skoler gjennomfører VIP - programmet hvert år.

E tter samhandlingsref ormen er rollene og oppgavedelingen mellom spesialisthelsetjeneste og
kommunene i kontinuerlig utvikling. Primærhelsetjenestemeldingen viser til at
opplæringstilbudet for alle vanlige tilstander bør kunne gis i kommunene. Flertallet av
kommunene har ikke e t strukturert og systematisk opplæringstilbud. Erfaring viser at lærings -
og mestringstiltak som startes opp i sykehus ikke uten videre videreføres i kommunen. Det
trengs sterkere vektlegging av at veiledning og opplæring skal være elementer i et helhetlig
pasientforløp på linje med medisinsk behandling.

2.6 Oppgavedeling og samhandling

Sykdomsutviklingen og økningen i sammensatte lidelser skaper behov for tett samarbeid , både
innad i spesialisthelsetjenesten , og med kommune helsetjen esten. Den enkelte pasient utrede s og
behandles ved ulike avdelinger og lokasjoner og e n sentral utfordring er å sikre at pasienten s
behandling og oppfølging er sammenhengende og helhetlig. Det er viktig å skape gode
pasientforløp og planlegge behandlingen i nært samarbeid med alle involverte aktører.

Oppgavedeling
I Vestre Viken arbeides det for å gi et bredest mulig og kvalitativt godt tilbud nær mest mulig der
pasientene bor. D et har vært nødvendig å samle enkelte behandlingstilbud i områdefunksjoner
på ett av sykehusene for å sikre god kvalitet på tjenestene. Samling av funksjoner er i tråd med
nasjonal helse - og sykehusplan og følger nasjonale fagråd og føringer .

Sykehuse ne på Kongsberg og Ringerike har tilbud tilpasset befolkningen i sine opptaks områder.
Her finnes en rekke funksjoner innbyggerne har behov for i sitt nærområde. Dette omfatter
eksempelvis akuttfunksjon, fødetilbud, indremedisin , ortopedi, gynekologi, og ulike typer
kirurgi . Hallingdal sjukestugu spiller en viktig rolle for å kunne tilby lokalbefolkningen
helsetjenester i sitt eget dalføre.

Bærum sykehus har o mrådefunksjon for plastikkirurgi, behandli ng av overvekt og
aldersmedisin. På Drammen sykehus finnes områdefunksjoner innenfor nevrologi,
barn emedisin , nyfødtintensiv, habilit ering, øre - nese - hals, øye, hematologi, p atologi, klinisk
brystutredning, brystkirurgi , samt karkirurgi .

Spesialiserte funksjoner innen p sykisk helsevern og rusbehandling på sykehusnivå blir samlet
på Blakstad i 2018, og skal senere samlokaliseres med som atikk i nytt sykehus i Drammen i
2025 . Dette gjelder tilbud både til voksne og barn/ungdom. Områdefunksjon for alvorlige
tvangslidelser er lagt til Bærum DPS og Bærum BUP, tilsvarende har Asker DPS ansvar for
nevropsykologisk poliklinikk i helseområdet. DPS og BUP gir desentraliserte
spesialisthelsetjenester og er i hovedsak en del av det lokale sykehustilbudet knyttet til de
somatiske syke husene og Hallingdal sjukestugu. D et skal videre satses på s amlokalisering med
somatikk der det er mulig å realisere dette. Dette gjelder o gså for avrusningstilbud i Vestre
Viken .

Oslo universitetssykehus (OUS) er r egionsykehus for pasientene i Vestre Vik en. Martina Hansens
Hospital inngår i regional helseplan for Helse Sør - Øst og er lokalsykehus for revmatologi for
be folkningen i Asker og Bærum . Vestre Viken samhandler også med private aktører i tillegg til
en rekke avtalespesialister i helse området.
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Samhandling med kommunene
Samhandlingen mellom Vestre Viken og kommunene understøtter målene i
samhandlingsreformen. Denne retningsreformen har hatt stor betydning for utviklingen av
Vestre Viken og samarbeidet med de 26 kommunene i sykehus området. Det er etablert en
s amarbeidsstruktur med ett overordnet samarbeidsutvalg og fem lokale samarbeidsutvalg
knyttet til hvert a v de somatiske sykehusene og Hallingdal sjukestugu .

Vestre Viken er en stor og kompleks organisasjon og kommunene i sykehus området er svært
ulike. Samhandlingen må derfor tilpasses lokale forhold . D et er utarbeidet et avtaleverk som
legger rammene for sa mhandlingen mellom helseforetaket og kommunene. God kommunikasjon
om pasientbehandling og samarbeid er bygget opp rundt faste møteplasser, digital samhandling
og felles beskrivelse av helhetlige pasientforløp.

Vestre Viken har utarbeidet helhetlige pasien tforløp hjem til hjem i samarbeid med kommuner
og brukere. Dette er en ny måt e å samarbeide på som krever fleksibilitet og samordning av
mange aktører , men som gir en rekke forbedringsmuligheter, eksempelvis knyttet til
utskrivningsprosessen.

Vestre Viken har ansatt fastleger på deltid som praksiskonsulenter . Praksiskonsulentene er et
viktig bindeledd mellom sykehuset og fastlegene i kommunene, og bidrar til gode løsninger
spesielt i arbeidet med å forbedre pasientenes overganger mellom sykehus og hjem .
Praksiskonsulentene har en sentral rolle i forbedringsarbeid og bidrar til styrket arbeid med
kvalitet og pasientsikkerhet.

P ersoner med alvorlige psykiske lidelser trenger et særlig tilrettelagt tilbud. Psykisk helse vern
og rus behandling har tradisjon for tverrfaglig sa marbeid og ambulant arbeidsform. Vestre Viken
har eksempelvis god erfaring med etablert samhandlingsteam mellom Bærum kommune og
Bærum DPS .

Utfordringene fremover er knyttet til realisering av mål som ikke er lovpålagt eller støttes av
økonomiske virkemidler. Dette gjelder særlig utvikling av tjenestene med nye arbeidsformer og
større fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid.

Dagens l ovverk og finansieringsordninger skaper utfordringer for både effektiv bruk av digital
samhandling og meldingsutveksling , og for utvikling av nye tjenester. Regulering av informasjon
om pasienten er en hindring for god samhandling og utvikling av samhandle nde tjenester.
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2.7 Organisering og ledelse

Helsef oretaket er organisert med åtte klinikker , samt sentrale stabsavdelinger. Fire klinikker er
organisert med utgangspunkt i de fire somatiske sykehusene . De ø vrige fire klinikkene er
organisert ut fra sine funk sjoner.

Figur 10 . Organisasjonskart for Vestre Viken HF.

De ansattes erfaringer og vurderinger er viktige innspill i driften og videreutviklingen av
helseforetaket. Involvering av ansatte i virksomheten skjer gjennom helse foretakets tillitsvalgte
og verneombud på alle nivåer . Disse er valgt av organisasjonene innenfor avtalt ramme og
i nvolvering skjer gjennom informasjon, drøfting og forhandlinger.

God ledelse er en kritisk suksessfaktor for at helseforetaket skal nå sine mål , både i den daglige
drif ten og inne nfor viktige utviklingsområder. Det er etablert lederutviklingsprogram for ledere
på nivå 3 og 4 . Programmene har bred deltakelse på tvers av profesjon, avdeling og klinikk og
bidrar til å styrke organisasjonen.

Den årlige medarbeiderundersøkel sen viser at medarbeider opplevelsen har utviklet seg positiv t
i forhold til motivasjon, arbeidsglede og tilhørighet. Opplevelsen av arbeidsbelastning og
egenkontroll viser også en svak bedring, men ligger under referansen til Helse Sør - Øst. Dette er
forbed ringsområder som skal gis ekstra oppmerksomhet .

Samfunnet endrer seg raskt i forhold til befolkningens behov for helsetjenester. Oppgavedeling
mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, samt teknologisk, faglig, økonomisk og kulturell
samfunnsutvikling, g ir behov for ledelse og organisering som er fleksibel nok til å møte
endringene. Helsetjenestene skal utøves innenfor en ledelseskultur - og struktur som er basert
på kontinuerlig forbedring.
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2.8 B emanning, kompetanse og utdanning

I 2017 hadde Vestre Viken 9.378 ansatte som til sammen utførte 7.180 brutto månedsverk .

Vestre Viken har i strategisk kompetanseplan gjennomgått fremtidig behov for generell
kompetanse og spesialkompetanse. D et er identifisert sårbare områder som blir fulgt opp med
særskilte tiltak. Dette gjelder for eksempel spesialsykepleiere innenfor anestesi - , barn - , intensiv ,
og operasjonssykepleie .

Riktig kompetansesammensetning er viktig for å skape pasientens helsetjeneste. Vestre Viken
vurderer kontinuerlig fremtidig kompetansebehov i lys av pasientenes behov, helseutfordringer
i befolkningen, faglig og teknologisk utvikling, økonomi, arbeidsmarked, juridiske krav og
utdanning smuligheter . Vestre Viken er i tidlig startfase for å ta i bruk den nye nasjonal e
bemanningsmodell en for strat egisk planlegging av personell - og kompetansebehov.

Utdanning av helsepersonell er en lovpålagt oppgave. Vestre Viken samarbeider med en rekke
utdanningsinstitusjoner på universitets - høgskole - og videregående skole nivå og tilbyr
praksisplasser , læretid og hospiteringsplasser for et stort antall studenter og lærlin ger fra de
fleste helseprofesjons utdanningene. For å styrke arbeidet med utdanning og rekruttering
samarbeide s det med utdanningsinstitusjonene om en generell styrking av ansattes
veilederkompet anse og utvikling av ulike typer kombinasjonsstillinger.

Innenfor definerte områder arbeides det med videreutdanning og spesialistutdanning. Dette
gjelder særskilt innenfor definerte master - og videreutdanninger for sykepleiere. Disse
utdanningene er i st or grad rettet mot spesialiserte oppgaver. Spesialistutdanning for leger er
under endring og det er behov for systematisk arbeid for blant annet å styrke
veiledningskompetanse og simuleringstrening.

Klinikker og avdelinger tilrettelegger kompetanseutvik ling blant egne ansatte. Denne
kompetanseutviklingen styres av lokale behov for kompetanse for å ivareta pasientbehandling
med god kvalitet og pasientsikkerhet.

A lle deler av organisasjonen har vurdering av fremtidig kompetansebehov som en viktig
aktivit et i drift og videreutvikling av virksomheten.

2.9 Forskning og innovasjon

Forskning
Forskningsaktiviteten i Vestre Viken tar utgangspunkt i pasientnære problemstillinger . Vestre
Viken er ansvarlig for over 5 0 pågående forskningsprosjekter. I tillegg bidrar forskere som er
ansatt i foretaket i en rekke nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter. Det inkluderes
pasienter i over 20 oppdragsstudier. Som eneste ikke - universitetssykehus leder Vestre Viken to
r egionale forskningsnettverk. Det forskes på flere ulike temaer, men forskning innen hjerte,
screening av tykk - og endetarm , nevrologi og alvorlige psykiske lidelser er de mest omfattende.
Brukere involveres aktivt i forskningsprosjekter.

De siste årene h ar det vært en økende forskningsaktivitet i foretaket. Publikasjonspoengene er
mer enn tredoblet fra 2009 til 2016. Fire doktorgrader utgikk fra Vestre Viken i 2016, mens 35
PhD studenter er oppmeldt i Ph D programmer. Vestre Viken har fem akademiske stilli nger
tilknyttet Universitetet i Oslo. Forskningsaktivitet er viktig for rekruttering av dyktige
medarbeidere til foretaket.
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Figur 1 0 . Forskningsproduksjon i Vestre Viken er tredoblet fra 2009 til 2016.

Vestre Viken bidrar til realisering av regional forskningsstrategi og har en lokal infrastruktur for
egen forskning. Forskere i Vestre Viken benytter seg av tjenester fra regional forskningsstøtte.
For å styrke forskningen i Vestre Viken arbeides det for utvikling av satsingsområder for
forskning.

Vestre Viken har som mål å bruke 1 % av foretakets totale budsjett på forskning, på lik linje med
øvrige sykehus/helseforetak i Helse Sør - Øst som ikke er universitetssykehus. I 2016 ble 0,8 %
av helse foretakets totale budsjett brukt på forskning. Vestre V iken hadde 12 forskerinitierte og
eksternt finansiert e forskningsprosjekter . Det er et mål at både den eksterne og interne
finansieringen av forskningen økes.

Innovasjon
Vestre Viken delta r i en felles satsning på innovasjon og næringsutvikling.
Innovasj onsvirksomheten i Vestre Viken er forskningsbasert eller brukerdrevet. Helseforetaket
skal legge til rette for innovativ virksomhet for å skape nye tjenester og produkter som kan
komme pasientene til gode. Ved utgangen av 2016 var det 10 pågående prosjekter, hvorav to
med ekstern finansiering . D e fleste prosjektene var innenfor brukerdreven innovasjon. Det
arbeides med å styrke innovasjonen i foretaket. Det planlegges også innovasjon ssamarbeid med
næringslivet inn mot byggingen av nytt sy kehus i Drammen .
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2.10 Økonomi

Vestre Vikens økonomiske rammebetingelser består hovedsakelig av rammetildelingene fra
Helse Sør - Øst RHF og variable inntekter som følge av utført aktivitet. Foretaket har hatt en god
utvikling i resultater og investeringsnivå d e senere år. Siden 2013 har resultate ne vært positive.
Resultat fra ordinær drift er om lag 150 MNOK pr år i perioden 2014 til 2017.

Figur 11 . Resu ltatutvikling Vestre Viken 2010 – 2017 .

Hoveddriveren bak de siste års forbedringer i økonomien har vært økt aktivitet i den somatiske
delen av vi rksomheten. Vestre Viken hadde i 2016 den mest effektive somatiske virksomheten i
Norge1.

Ø konomisk langtidsplan legger opp til årlige overskudd for å frigjøre likviditet til nødvendige
investeringer. Dette er en forutsetning for å kunne realisere reinvestering i utstyr og teknisk
infrastruktur, samt forbedring og vedlikehold av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus og
investeringer for å støtte omstilling innen for psykisk helsevern og rusbehandling . I tillegg må
det bygges opp tilstrekkelig egenkapital for å innfri krav til låneopptak knyttet til nytt sykehus i
Drammen.

Resultatambisjonene i økonomisk langtidsplan viser at det vil bli behov for ytterligere
eff ektivisering av drift. Det generelle kostnadsnivå et må reduseres , både for å øke overskudd og
for å dekke økte kostnader til høykostmedisiner, regionale IKT - løsninger og avskrivninger
knyttet til investeringer. Samtidig gir investering i IKT - løsninger muli gheter for gevinstuttak.
Frem mot 2024 planlegges det med overskudd på 4 % av brutto driftsinntekter. Krav et til
omstilling gjennom økt aktivitet og forbedret produktivitet er ambisiøs t også i kommende år.

Bærekraftanalyser viser at Vestre Viken vil klare å bære økte renter og avdrag med den
planlagte resultatutvikling en . De økonomiske analysene viser imidlertid at helse foretaket vil få
underskudd de første årene etter at nytt sykehus tas i bruk. Det er derfor nødvendig med g od og
tett dialog med Helse Sør - Øst RHF om rammebetingelser som helse foretaket kan forvente
fremover og ved innflyttingen i nytt sykehus i Drammen.

1 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2016
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2.11 Teknologi og utstyr

IKT er et viktig virkemiddel for økt kvalitet, effektivitet og måloppnåelse ved å støtte
arbeidsprosesse r, samhandling mellom klinikke r og avdelinger, andre sykehus,
primærhelsetjenesten, pasienter og pårørende. Avdeling for teknologi og eHelse koordinere r og
kvalitets sik rer leveranser til og fra Sykehuspartner HF gjennom egen driftsavtale .

Arbeidet med standardisering og utvikling i helseforetaket bygger på vedtatt regional IKT
strategi og gjennomføringsplan. I den grad ny e systemer kan etableres på regionalt nivå,
eventuelt nasjonalt nivå, understøtter Vestre Viken dette.

Sykehusene i Vestre Viken har i dag ulik t oppsett innenfor IKT. Dette skaper uforutsette
utfordringer for både helse foretaket og Sykehuspartner . Fremtid ig tjenesteutvikling og effektiv
bruk av IKT - tjenester krever forbedring og konsolidering av plattformen. På denne måten vil
nye tjenester kunne utvikles med samme forutsetninger for alle ansatte og brukere.

Vestre Viken har i overkant av 11.100 enheter m ed medisinskteknisk utstyr (MTU) til en
anskaffelsesverdi på om lag 1 mrd . Utstyrsparken s gjennomsnittsalder er på 7,2 år når alle
enheter teller likt . Den verdivekte de gjennomsnittsalder en, der de dyreste utstyrsenhetene
teller mer enn de billigste , gir e n gjennomsn ittsalder for MTU - parken på 6,5 år.

Europeiske retningslinjer (COCIR2) skisserer en anbefalt aldersfordeling på medisinsk teknisk
utstyr som tilsier at maksimalt 10 % av MTU parken kan være eldre enn 10 år. 30 % skal være
mellom 5 og 10 år og de resterende 60 % skal være nyere enn 5 år. I Vestre Viken er 27 % av alle
enheter eldre enn 10 år. Tabellen viser prosent av hhv . antall enheter og prosent av
utstyrsverdien.

Figur 12 . Aldersfordeling av medisinsk teknisk utstyr .

Investeringer i medisinskteknisk utstyr drives i stor grad av teknologisk utvikling, noe som
sammen med økt aktivitet gir kortere levetid på utstyret. Investeringer i medisinskteknisk utstyr
har de siste årene økt og vurderes nå å ligge på et forsvarlig ni vå. Det er viktig at
investeringsnivået opprettholdes slik at planlagt overføring av medisinskteknisk utstyr ved
Drammen sykehus til nytt sykehus kan gjennomføres.
Medisinsk teknisk utstyr vil fremover bli knyttet opp mot elektronisk pasientjournal (EPJ),
elektronisk kurve og andre medisinske serviceapplikasjoner. Dette , sammen med modernisering
av infrastruktur, kan medføre behov for oppgradering eller utskifting av medisinskteknisk

2 COCIR: The European Coordination Committee of the Radiological, Electromed ical and Healthcare IT
Industry
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utstyr. Videre er det behov for økt integrasjon mellom medisinskteknisk u tstyr og IK T -
infrastruktur, med de utfordringer dette gir . Dette må ivaretas av et koordinert samarbeid
mellom IKT - og utstyrsanskaffelser.

Vestre Viken ønsker å etablere løsning for utstyrslokalisering basert på RFID teknologi ( Radio
Frequency I d entific ation) . Erfaring fra andre sykehus viser at effektiviteten i utnyttelse av
utstyret øker ved å ha løpende oversikt over hvor al le enheter b efinner seg.

Seksjon for b ehandlingshjelpemidler har ansvar for forvaltning av medisinsk teknisk utstyr , med
tilhør ende forbruksmateriell , til hjemmeboende pasienter. Seksjonen har også ansvar for service
og vedlikehold av utlevert utstyr og veiledning soppgaver overfor p asienter og helsepersonell.
Dette løses i samarbeid med fagmiljøer, kliniske avdelinger og komm unehelsetjenesten.

Seksjonen opplever sterk økning i oppfølging av hjemmeboende pasienter og utviklingen går i
retning av at flere og ut videde behandlingsområder utføres i hjemmene. Dette vil medføre et økt
behov for teknologiske løsninger , kompetanse og overføring av medisinske data.

2.12 Dagens bygg

Areal
Vestre Viken utfører pasientbehandling ved 24 lokasjoner i helseområdet . I tillegg driftes
ambulansestasjoner, AMK - sentral og administrasjonsbygg. Det meste av bygningsmassen er eiet,
men en del bygningsmassen leies, hovedsakelig til psykisk helsevern og rus. De totale leie -
kostnadene utgjør ca. 60 MNOK per år. Vestre Viken leie r også ut lokaler for ca. 16 MNOK per år.

Totalt areal Eide arealer Leide arealer Utleide arealer
324.352 279.092 45.260 7.413

Figur 13 . Arealoversikt bygningsmasse i Vestre Viken HF per 31.12.2016.

Helseforetaket planlegger å utvikle sine eiendomme r slik at det skal gi kjernevirksomheten best
mulige vilkår. Det er et mål å unngå leiekostnader dersom det finnes tilgjengelige eide lokaler.
Det er laget avhendingsplan frem mot 2021 for å redusere bygningsmassen og oppnå en effektiv
arealbruk. I denne leg ges det opp til å selge e iendom mer som det ikke er driftsmessig lønnsomt
å eie.

Tilstands - og kapasitetsvurdering
I  K onseptrapport for nytt sykehus i Drammen og i  Idefaserapport for oppgradering og utvikling av
sykehusene på Kongsberg, Ringerike og Bærum er det detaljert dokumentert teknisk tilstand for
byggene. I tillegg er det gjort en vurdering av bygning enes egnethet og tilpasningsdyktighet i
forhold til den virksomheten som utføres. Basert på dette, er det beslut tet å bygge nytt sykehus i
Drammen, sam t at det er igangsatt et program ( BRK - programmet ) for å oppgradere og
vedlikeholde de andre somatiske sykehusene . Nytt sykehus i Drammen skal stå ferdig i 2025,
mens utviklingen av de andre sykehusene pågår frem mot 2027 . Samlet sikre r dette Vestre
Vikens kapasitetsbehov fram mot 2030.

Utfordringsbilde
Vestre Viken HF leier mye are aler. D ette er ofte kostnadsdrivende, da lokalene må tilpasses eller
formålsbygges. Det antas at en konvertering fra leie til eie vil være kostnadsbesparende eller gi
bedre tilp assede arealer i helseforetaket.

Behandlingen innenfor p sykisk helsevern og rus behandling gis på mange lokasjone r. Dette gir
både en kostbar drift og dårlig utnyttelse av kompetans e . Driften har de siste årene dreid fra
døgn til dag og mer ambulant tjeneneste, noe som reduserer behovet for senger og øker behovet
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for rom til poliklinisk behandling. For å spare arealer og effektivisere driften arbeides det for å
samle dag - og døgndrift på felles lokasjoner.

Det er ikke utarbeidet eiendomsplan for DPS i Vestre Viken. Dette medfører at man
sannsynligvis bruker mer areal enn normert, mens arealene er dårlig tilpasset driften. Det må
lages en fremtidig strategi for denne delen av virksomh eten.

Prehospitale tjenester har 15 ambulansestasjoner i helse området. D riftsmodellen for disse
tjenestene er under endr ing, og e iendomsstrategien må tilpasses ny driftsform . Samtidig må det
tas hensyn til allerede inngåtte langsiktige leiekontrakter.
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3 U tviklingstrekk og framskriving

3.1 Demografi og sykdomsutvikling

Befolkningsutvikling
Statistisk Sentralbyrå (SSB) anslår at folketallet i Norge vil øke til ca. 5,9 millioner innbyggere i
2035. Beregningen er basert på mid dels fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og
innvandring (MMMM). Befolkningen i helse området til Vestre Viken vil tilsvarende øke til ca.
572.000 innbyggere i samme periode, en vekst på ca. 19 % fra dagens innbyggertall på ca.
483.000.

Framskrivninge n viser stor variasjon i forventet befolkningsvekst i den enkelte kommune, fra
nedgang i befolkningen på 5 % i Rollag kommune, til befolkningsvekst nær 40 % i Hemsedal
kommune og i Hole kommune. Disse kommunene har relativt lavt innbyggertall og endringene
vil ikke påvirke befolkningsutviklingen i de enkelte lokalsykehusområdene i nevneverdig grad.
Befolkningsutviklingen i de befolknings tunge kommunene, Bærum, Asker og Drammen
kommune, vil derimot være av langt større betydning og gir relativt store variasjo ner i
prosentvis vekst, fra Drammen lokalsykehusområde med 25 % til Ringerike
lokalsykehusområde med 13 %, for perioden 2016 – 2035.

Figur 14 . Befolkningsvekst i kommunene i helseområdet frem til 2035 – MMMM framskrivning .
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Figur 15 . Befolkn ing og befolkningsvekst for lokalsykehusområde ne i Vestre Viken i perioden 2016 til 2035.

Befolkningsframskrivingen viser at de eldste aldersgruppene, som benytter mest sykehus -
tjenester, har den klart største veksten. Veksten i aldersgruppene over 67 år er i gjennomsnitt
nær fem ganger så høy som veksten for de øvrige aldersgruppene. Aldersgruppene over 80 år vil
nær dobles fram til 2035. Dette betyr en klar økning i forventet behov for helsetjenester på alle
nivåer.

Figur 16 . Befolkningsframskriving inndelt i aldersgrupper for helseområde for Vestre Viken for perioden
2016 – 2035 .

Buskerud fylke, som utgjør hoveddelen av sykehus området til helseforetaket, har en rekke store
turistdestinasjoner. Det er blant annet det nest største fylke i landet med hen syn til antall hytter
og fjerde største fylke med hensyn til antall overnattingsdøgn. Den betydelige turistnæringen
gjør at befolkningsgrunnlaget i opptaksområdet for det enkelte lokalsykehus har store
sesongvariasjoner med de utfordringer dette gir.

Sykd omsutvikling
S ykdomsutvikling i befolkningen vil påvirke behovet for helsetjenester. Nye metoder i
diagnosti kk og behandling skaper større muligheter for å gi helsehjelp til flere.
Behandlingsbehov påvirkes også av at flere lever lengre med kroniske sykdommer og at flere får
oppfølgingsbehov etter å ha overlevd alvorlig sykdom og skade . Samtidig får ulike
helse fremmende tiltak effekt for behovet for helsetjenester .

Demografi og sykdom sutvikling skal utredes regionalt og vil tas inn i arbeidet med op pfølging av
utviklingsplanen for Vestre Viken når dette foreligger.

Sykehus 2 016 2 035 Vekst
Bærum sykehus 182 454 210 305 15 %
Drammen sykehus 164 863 206 494 25 %
Kongsberg sykehus 51 869 61 148 18 %
Ringerike sykehus 83 482 94 638 13 %
Totalsum 482 668 572 585 19 %

Aldersgruppe 2 016 2 035 Vekst
0 år 5 157 5 683 10 %
1-5 år 29 226 31 654 8 %
6-12 år 43 614 46 849 7 %
13-15 år 17 944 20 109 12 %
16-18 år 18 703 19 448 4 %
19-44 år 158 714 178 003 12 %
45-66 år 138 296 159 954 16 %
67-79 år 49 846 71 991 44 %
80-89 år 16 874 31 942 89 %
90 år eller eldre 4 294 6 952 62 %
Totalt 482 668 572 585 19 %
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3.2 Rammebetingelser og e ndringsfaktorer

I planlegging av helsetjenesten må man være forberedt på at den generelle utviklingen i
samfunnsøkonomien , og derigjennom helseforetakets rammebetingelser vil endres. E n av
spesialisthelsetjenestens sentral e utfordring er vil være fortsatt å levere like gode tjenester når
oljeinntektene avtar samtidig som det blir flere eldre og behovet for helsetjenester øker.
S amfunnet s forventninger og krav til hvilke tjenester helseforetaket skal tilby vil kreve riktige og
begrunnede prioriteringer .

Spesialisthelsetjenester er en viktig del av samfunnets velferdsordninger. F okus på å skape et
bærekraftig velferdssamfunn er førende for den videre utviklingen av helsetjenestene .
Helseforetaket må sørge for et robust finansielt grunnlag og finansielt handlingsrom selv om
rammebetingelser vil kunne endres. En lang planleggingshorisont frem mot 2035 gir usikkerhet
om økon omiske utfordringer i fremtiden. D ette må fanges opp i rullerende strategiske planer og
økonomiske langtidsplaner.

Bærekraftige helsetjenester forutsetter at investeringer i arealer og utstyr utnytte s godt. I nytt
sykehus er det planlagt med flere driftsdager og lengre åpningstider for planlagte undersøkelser
og behandlinger. Dette vil også gjelde for de eksisterende sykehusene i framtiden . Det vil gi økt
kapasitet, samtidig som det vil påvirke driftsmodeller i helseforetaket. Nye driftsmodell er må
utvikles i samarbeid mellom ledere og ansatte. Nye teknologiske løsninger og kompetanse
forventes å bidra til gode driftsmodeller.

Den t eknologisk e og medisinskfaglige utvikling en vil påvirke hvordan helsetjenester leveres . Det
er viktig at t akster og finansieringsordninger følger faglig og teknologisk utvikling . Økonomiske
insitamenter må utvikles slik at de bidrar til at det velges løsninger som gir god
pasient b e handling på en ressurseffektiv måte .

3.3 Kapasitetsberegning

I arbeidet med Hovedfun ksjonsprogrammet for nytt sykehus i Drammen, ble aktivitets data for
de kliniske avdelingene framskrevet til 2030, basert på reell aktivitet i basisåret 2013.
Framskrivningen ble basert på følgende vurderinger :

1. Demografisk framskriving, basert på befolkni ngsutviklingen for de ulike aldersgruppene
2. Vurdering mht. realvekst, som er en konsekvens av epidemiologi, medisinsk teknologisk

utvikling og pasientforventninger
3. Omstilling til dagbehandling og anvendelse av observasjonspost og pasienthotell, samt

effekt ivisering i form av 20 % redusert liggetid

Det ble videre tatt hensyn til samhandlingsreformens mål om å avlaste sykehusene tilsvarende
10 - 15 % reduksjon i antall liggedøgn , i hovedsak ved overføring av utskrivningsklare pasienter
til kommunalt tjenestet ilbud og opprettelse av øyeblikkelig - hjelp plasser i kommunene. Ved
beregning av antall poliklini ske konsultasjoner er det lagt til grunn at 5 % av framskrevet antall
konsultasjoner overføres til fastlegene, i hovedsak innen de store fagområdene.

Basert på forventet fremtidig aktivitet er det foretatt en dimensjonering av kapasitetsbehov
frem til 2030 for de fire somatiske sykehusene i helseforetaket . Den fremskrevne kapasiteten
innen det enkelte sykehus, er basert på befolkningsframskrivingen i tilhørende opptaksområde.
Beregningen viser at det er relativt små kapasitetsendringer som er nødvendi g for å løse
aktivitetsbehovet fram mot 2030, både for Vestre Viken totalt sett og for det enkelte sykehus.
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4 Analyse og veivalg

Vestre Viken er en stor samfunnsaktør som skal bidra til å fremme god helse gjennom aktivt
samfunnsansvar.

Helseforetaket ble etablert i 2009 på tvers av tidligere etablerte samarbeidsakser og fungerer
som en helhet med felles ansvar for spesialisthelset jenester til en befolkning som bor i fire fylker
i et område med store forskjeller i bosetningsmønster og geografi. Vestre Viken har fire
samarbeidende somatiske sykehus med oppgave - og funksjonsdeling seg i mellom. Psykisk
helsevern og rusbehandling er fo rtsatt under omstilling med mål om gode pasientforløp og bredt
behandlingstilbud nær der pasienten bor.

Kommunene i Vestre Viken har ulik størrelse og befolkningssammensetning. Det er stor
variasjon i bosetning mellom byer, tettbygde strøk og mer grisgre ndte områder. I tillegg
karakteriseres sykehus området av store fjellområder, lange daler og mindre øysamfunn. I
fjellområdene nord i fylket er det store fritidsboligområder med stor befolknings t ilstrømning
spesielt i helger og ferieperioder. Dette skaper b ehov for helsetjenester der folk oppholder seg.

4.1 Helseutfordringer i befolkningen

Barn og ungdoms levekår varierer i området. I Buskerud er det flere barn som vokser opp under
fattigdomsgrensen enn nasjonalt gjennomsnitt. Det er også flere ungdommer som f aller ut av
videregående skole enn nasjonalt snitt. Ungdom som faller ut av skole kommer seg i mindre grad
ut i arbeidslivet. Utdanning og arbeid er viktig for framtidig helse og levekår.

Psykiske plager og lidelser er et betydelig helseproblem hos barn og unge i Norge. De fleste
debuterer i ung alder og før de fyller 30 år. Anslagsvis har 15 - 20 % av barn og unge mellom 3 og
18 år nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer.

Om lag halvparten av befolkningen vil rammes av psykiske lidelser i løpet av livet. Angstlidelser
og depressive lidelser er vanligst. Noen grupper i befolkningen er særskilt sårbare og har større
helseutfordringer enn de andre. Dette slår ut på forventet levealder. Personer med alvorlig
psyki sk sykdom og omfattende rusmisbruk har 20 år kortere forventet levealder. Nesten 60 %
av overdødeligheten kan tilskrives somatiske sykdommer og mange av sykdommene er
livsstilsrelaterte.

I Vestre Viken s område har nesten hver femte innbygger innvandrerbak grunn. De fleste
innvandrerne bor i de store kommunene Asker, Bærum og Drammen. Ulik forståelse og
oppfatning av helse og sykdom påvirker levevaner og bruk av helsetjenester.
Innvandrerbefolkningen er en sammensatt gruppe og det er store helserelaterte for skjeller
mellom ulike befolkningsgrupper. Enkelte sykdommer har en betydelig høyere forekomst blant
innvandrere enn i befolkningen ellers. Diabetes er for eksempel utbredt hos innvandrere fra
enkelte land. Data fra kreftregisteret viser store variasjoner i kreft forekomst mellom
befolkningsgrupper. Andelen med psykiske plager er tre ganger så høy blant innvandrere. Barn
av innvandrere har høyere forekomst av psykiske plager enn etnisk norske barn.
Innvandrerbefolkningen er fortsatt relativt ung. Det er forve ntet at andelen innbyggere med
innvandrerbakgrunn vil øke.

Befolkningssammensetningen er i endring med forholdsvis flere eldre i avsidesliggende
kommuner og en yngre populasjon i sentrale byområder. Antallet eldre over 80 år vil dobles
fram mot 2035, fra om lag 21 000 i 2018 til i overkant av 39 000 i 2035. Det er stort fokus på at
flere lever lenger med kroniske sykdommer og funksjonssvikt . Det forventes en økning av
komplekse problemstillinger med kombinasjon av somat ikk, organiske hjernesykdommer som
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demens, depresjon og psykosetilstander. Dette vil stille krav til god samhandling mellom psykisk
helsevern, somatikk og kommunehelsetjeneste n . Samtidig ser vi at fler e lever lenger med god
funksjon og at d et er i siste leveår det er stort forbruk av helset jenester. Befolkningens
kompetanse til å mestre funksjonssvikt , til tross for sykdom og begrensninger , ser ut til å være
økende.

I tiden frem mot 2035 er det forventet at f orekomst av livsstilsrelaterte sykdommer , som hjerte -
og karsykdommer, type 2 - diabe tes, KOLS , overvekt og kreft , vil øke . I følge Kreftforeningen vil
forekomst av kreft i Vestre Vikens helseområde øke med ca. 60 % for menn og ca. 40 % for
k vinner i perioden fram til 2035.

Vestre Viken følger nøye utviklingen av infeksjoner med multiresistente bakterier . V erdens
helseorganisasjon anser økt forekomst av antibiotikaresistens som en global folkehelsetrussel.
Det er usikkert hvilken risiko dette vil innebære for pasienter og helsetjenesten .

4.2 Ansvar for egen helse

Befolkningen skal ta større ansvar for egen helse. Helsepersonell skal bidra til å styrke
pasientens evne til å fremme egen helse og mestre hverdagen. Pasientene skal ha reell mulighet
til å påvirke beslutninger knyttet til egen utredning og behandling. H elsepersonell skal
kommunisere slik at pasienten forstår og bruker kunnskap om egen sykdom og
behandlingsmuligheter til å delta aktivt i beslutninger. For å møte disse oppgavene må
opplæring av pasienter og pårørende være en høyt priori tert oppgave.

4.3 Ny t eknologi gir nye muligheter

Bedre tilgang på helseinformasjon gjennom digitale verktøy vil føre til at befolkningens
kunnskap om helse og sykdom vil øke. Pasienter og brukere har i økende grad klare
forventninger til hvordan Vestre Viken som leverandører av helsetjenester tar i bruk moderne
teknologi som gir bedre pasientservice, økt pasientinvolvering og bedre kvalitet og
tilgjengelighet. Digital kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell, eller mellom
helsepersonell, vil gi nye muli gheter for å yte helsetjenester nær der pasienten bor.

Systematisk innhenting av brukernes erfaringskunnskap gir viktig tilbakemelding på
pasientbehandlingen. Rutinemessig innsamling av pasientdata er et viktig redskap i
forbedringsarbeid. Nye digitale plattformer vil forenkle innsamling av informasjon som ska l
brukes aktivt for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet.

Det forventes at både medisinskfaglig utvikling og utvikling av ny teknologi vil få stor betydning
for måten man arbeider på i sykehus og hvordan man tilbyr spesialisthelsetjenester. Virtuelle
dri ftsformer, hjemmesykehus , digitale faglige nettverk og kommunikasjonsmuligheter er
eksempler på dette . Utviklingen vil åpne for nye typer samhandling mellom pasiente r og de som
yter helsetjenester , både i spesialist - og kommunehelsetjenesten . Det te vil påv irke hvor
helsetjenestene kan tilbys . Vestre Viken har høye ambisjoner for bruk av teknologi og digitale
løsninger for å styrke helsetjenestene. Det er imidlertid en stor utfordring, og forbundet med
vesentlig usikkerhet, å forutse hvilke effekter dette vi l få, på hvilke fagområder, og når de vil
inntreffe. Evne til å drive innovasjon, utnytte nyvinninger og gjennomføre omstilling blir derfor
en sentral suksessfaktor i tiden fremover.
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4.4 Grunnlaget for Vestre Vikens utvikling

Vestre Viken har fire godt et ablerte somatiske akutt sykehus i sitt sykehus område . Funksjons - og
oppgavedeling er gjennomført i tråd med nasjonale og regionale føringer. Akuttfunksjoner og
områdefunksjoner har høy faglig kvalitet og skal sikre at befolkningen får god helsehjelp.

Helseforetaket har et av landets mest ko mplette behandlingstilbud innen for psykisk helse vern
og rusbehandling . Sykehusfunksjonen for psykisk helsevern blir samlet på Blakstad i løpet av
2018, mens d e fem distriktspsykiatriske sentrene er lokalisert nær der pasientene bor.

Hallingdal Sjukestugu er et nasjonalt fyrtårn som viser hvordan spesialisthelsetjeneste og
kommunehelsetjeneste sammen kan utvikle og drive faglig gode helsetjenester i nye
driftsformer. S jukestugu viser at god spesialisthelsetjeneste ka n tilbys lokalt , at det er en gevinst
å samle psykisk helsevern, rusbehandling og somatikk under samme tak, og at samhandling med
interkommunal helsetjeneste gir nye muligheter.

Nytt sykehus i Drammen skal stå ferdig i 2025. Det nye sykehuset skal både v ære et godt
områdesykehus for hele befolkningen og et godt lokalsykehus for befolkningen i nærområdet.
Planleggingsfasen gir stort handlingsrom for faglig og organisatorisk utvikling i hver klinikk, og
på tvers av klinikker. P lanleggingen av det nye sykehu set skal på denne måten også være en
drivkraft for utvikling en av alle sykehus og klinikker i Vestre Viken.

I nytt sykehus i Drammen vil somatikk , psykisk helsevern og rusbehandling samles i ett stort
bygg. Samlokaliseringen skal bidra til et mer helhetlig behandlingstilbud. Dette vil først og
fremst gi bedre behandling til de mest sårbare pasientene som trenger sammensatt helsehjelp.
P å samme måte skal samarbeid styrke s mellom DPS og de øvrige somatis ke sykehusene.

Det nye sykehuset får ny avdeling med stråleterapi. Dette vil gi kreftsyke i helseområdet et mer
komplett behandlingstilbud i eget helseforetak.

Vestre Viken har et godt samarbeid med kommunene . Dette er formalisert gjennom avtaleverk ,
e tablerte møteplasser og samhandling rundt pasientbehandlingen . Helseforetaket har på denne
måten et solid fundament for å videreutvikle samarbeidet med kommunehelsetjenesten både på
system - og individnivå.

4.5 Veien videre – helsetjenester der folk bor

Vestr e Viken skal utvikle helsetjenestene til befolkningens beste. Det er et overordnet mål å
skape pasientens helsetjeneste nær der pasienten bor når det er mulig. Ny teknologi, faglig
utvikling, samhandling med kommunene og Vestre Vikens nærhet til lokalsamfu nnene vil åpne
for nye desentraliserte tjenester . Vestre Viken skal bygge pasientens helsetjeneste.

Tjenestene skal være likeverdige med særskilt tilrettelegging og tilpasning for sårbare grupper.
Pasienter og pårørende skal møte helhetlige pasientforløp hvor helsetjenestene tilpasses den
enkelte pasients behov. Samtidig forventes det knapphet på økonomiske og menneskelige
ressurser. For å møte disse utfordringene vil en måtte finne nye løsninger. Det må skapes en
balanse mellom befolkningens behov og helsetjenestens muligheter. Dette løser ikke Vestre
Viken alene.

Pasientens helsetjeneste handler om pasientenes behov og pasientenes medvirkning. Vestre
Viken skal kjennetegnes av brukermedvirkning hvor pasienten har en aktiv rolle på system - ,
tjenesteutvikling - og individnivå. Brukerne skal delta i utvikling av helset jenestene gjennom sin
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formidling av erfaringskompetanse. Dette skal være et viktig bidrag for å skape pasientens
helsetjeneste.

Pasientbehandlingen skal ivareta både kropp og sjel og pasienten skal behandles som et helt
menneske. Helsetjenestene må rette s mot utjevning av helseforskjeller. Å skape synergi av
samarbeid og samhandling mellom somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling vil være en
prioritert oppgave .

Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er organisert med ulike eiere og
styring smodeller. Pasientenes overganger mellom behandlingsnivåene er sårbare. Pasientene
selv rapporter om mangler knyttet til utskrivning og samhandling i forbindelse med utskrivning.
Det øker kravene til god samhandling og oppgaveløsning på tvers av forvaltnin gsnivåene. Dette
gjelder alle overganger mellom spesialisthelsetjeneste , kommunehelsetjeneste og hjem .
O vergangene skal ha særskilt fokus i framtiden. Erfaringer fra forbedrings arbeidet  T rygg
utskrivning  har overføringsverdi til alle overganger mellom beha ndlingsnivå. Her vektlegges
utvikling av gode rutiner for informasjon og kommunikasjon med pasienten, planlagte og
systematiske utskrivningssamtaler, bruk av sjekklister, legemiddelgjennomgang og planlegging
av utskrivning sammen med pasient og eventuelt o gså med pårørende.

D et vil være nødvendig å finne nye løsninger for helsetjenester som er i grenseflaten mellom
flere nivåe r . Det te kan handle om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med
kommuner . Brukernes behov for s amtidige og fleksible tjenester skal være styrende for
tjeneste utviklingen. FACT - team , arenafleksible og tverrfaglige tjenester , hjemmesykehus og
brukerstyrte løsninger er eksempler på nye arbeidsformer som kan utvikles av helseforetaket i
fellesskap med k ommunene og brukerne . N år n ye arbeidsformer skal tas i bruk i somatikk,
psykisk helsevern og i rusbe handling, skal tilpasning av tilbudene for sårbare pasienter som
mottar tjenester fra mange instanser ha særskilt fokus .

Vestre Viken skal tilby likeverdige helsetjenester uavhengig av hvor pasienten bor. For noen
fagområder betyr dette at behandlingen må samles på ett sted med spesialisert kompetanse.
Dette krever g odt samarbeid mellom sykehusene, spesielt mellom avdelinger med
områdefunksjon og a vdelinger med lokalfunksjon. Områdefunksjonene skal dekke
befolkningens behov for mer spesialisert behandling når de trenger det. Sterke faglige nettverk
på tvers av sykehusene skal sikre pasientene god behandling på riktig nivå.

Krav til faglig kvalite t og pasientsikkerhet er grunnlag for all utvikling i Vestre Viken. Forskning,
fagutvikling, innovasjon , forbedringsarbeid og utdanning skal samlet bidra til utvikling av gode
helse tjenester. Ves tre Viken skal prioritere utvikling av gode utdannings - og fo rskningsmiljøer
sammen med samarbeidspartnerne. Innovasjon og ny kompetanse skal gi grunnlag for nye
arbeidsformer og ny oppgavedeling.

Ny teknologi og faglig utvikling vil påvirke måten en arbeider på. S amhandling med kommunene
og Vestre Vikens tilstede værelse lokalt vil åpne for nye desentraliserte tjenester der folk bor.
Hjemmesykehus, ambulerende team, arenafleksible tjenester, tverrfaglige og tverretatlige team
og brukerstyrte tjenester er eksempler på utvikling av slike tjenester. Virtuelle
sykehusavdelinger kan gi helt nye muligheter for faglig samarbeid på tvers av geografiske
lokasjoner og omsorgsnivåer . Ressursene skal utnyttes slik at befolkningen får et helhetlig og
godt helsetjenestetilbud, og slik at økonomien er bærekraftig.

Vestre Viken skal være sykehuset nær pasientene som gir gode og trygge helsetjenester der folk
bor. Medvirkning fra brukere , utvikling av sykehus i nettverk og god samhandling skal bidra til
pasientens helsetjeneste med høyt faglig nivå, god kvalitet og pasients ikkerhet.
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4.6 Vestre Vikens samfunnsansvar

Vestre Viken er en stor samfunnsaktør som skal bidra til å fremme god helse gjennom aktivt
samfunnsansvar. Det betyr at helseforetaket skal arbeide målrettet for å ivareta miljø og klima,
menneskerettigheter, arbei dstakerrettigheter og antikorrupsjon.

Vestre Viken påvirker miljø og klima gjennom forbruk av varer og utstyr, transport,
byggeaktivitet, drift av bygg, håndtering av legemidler og kjemikalier. Helseforetaket skal
arbeide systematisk med miljø - og klimat iltak for å redusere miljøfotavtrykket. I Vestre Viken
skal miljøbevisste ansatte velge bærekraftige løsninger og ta i bruk materialer, produkter,
metoder og teknologi som gir miljøgevinster. Livsløpsperspektivet skal stå sentralt i Vestre
Vikens miljøarbe id.

Spesialisthelsetjenesten har stor innkjøpsmakt. Vestre Viken skal være en tydelig pådriver for å
fremme gode miljøprestasjoner og en høy etisk bevissthet , også hos våre samarbeidspartnere.
Målet er å styrke arbeidet med gode miljøkrav og krav til etis ke leverandørkjeder i offentlige
anskaffelser. Vestre Viken skal være en aktiv part i regionale og nasjonale fora som jobber for å
sikre etisk handel, menneske - og arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Helsef oretaket skal
gjennom tett oppfølging av inngåtte kontrakter jobbe for å ivareta arbeidstakerrettigheter og at
det ikke forekommer sosial dumping hos våre leverandører.

Samfunnet generelt, og pasientene spesielt, skal ha tillit til at beslutninger er foretatt objektivt
og uavhengig, og med riktig ressursbruk. Vestre Viken skal arbeide systematisk og risikobasert
for å forebygge korrupsjon og misligheter. Ledere skal gå fo ran som gode eksempler ved å følge
lover og regler og å varsle om kritikkverdige forhold. Ansatte skal ikke motta, gi eller tilby
utilbørlige fordeler. Våre samarbeidspartnere skal være kjent med helse foretakets etiske
retningslinjer. Vestre Viken skal ikk e akseptere handlinger som gir egen eller helse foretaket
utilbørlig vinning.

Vestre Viken skal sikre at alle pasienter, besøkende, ansatte og innleide arbeidstakere oppholder
seg i et trygt og sikkert miljø. Ingen skal eksponeres for skadelig stråling, kj emikalier eller
biologisk materiale. Risiko for farlige situasjoner skal reduseres til et minimum. Dette skal gjøres
gjennom aktivt HMS - arbeid med fokus på kontinuerlig forbedring. Vestre Viken skal være en
helsefremmende arbeidsplass.

4.7 Risiko - og mulighe tsanalyser

Vestre Vikens utviklingsplan beskriver viktige områder helse foretaket skal jobbe med for å
skape pasientens helsetjeneste fram mot 2035. Det er store og viktige oppgaver som skal
håndteres for å ivareta befolkningens behov for helsetjenester inn enfor både somatikk, psykisk
helsevern og TSB. Utviklingsplanen beskriver tiltakene p å et overordnet nivå. Planen stadfester
viderefør ing av de fire somatiske sykehusene og bekrefter oppgavedelingen mellom disse. Dette
er beslutninger som tidligere er grun dig utredet og vurdert i forhold til risiko og muligheter.

Utviklingsplanen beskrive r behov for fremtid ige endring er i samarbeidsformer . O ppgaver som
involverer og påvirker kommunehelsetjenesten kommer til å skulle løses på nye måter . Gjennom
tett involv ering av kommunerepresentanter i arbeidsgrupper, referansegruppe og
styringsgruppe, er utviklingsretningen som beskrives i utviklingsplanen avstemt og forankret .
Dette gir et godt grunnlag for å jobbe videre med å konkretisere og implementere tiltak. Risik o -
og mulighetsanalyser må inngå i dette arbeidet og gjennomføres for hvert tiltak som iverksettes.
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5 Mål

Ves tre Vikens visjon er å tilby g ode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,
uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Vestre Viken s virksomhet
bygger på verdiene k valitet , t rygghet og r espekt . Både visjonen og verdigrunnlaget er felles med
alle de andre helseforetakene i regionen.

Frem mot 2035 er Vestre Vikens hovedmål å skape pasientens helsetjeneste . Dette s kal
realiseres gjennom seks delmål.

Figur 1 7 . Vestre Vikens mål frem mot 2035 .

5.1 Styrke pasienten

Pasientens helsetjeneste skal ta utgangspunkt i pasientenes behov. Pasientene skal
oppleve likeverdighet i møte med helsepersonell, og respekt for den enk elte pasient skal
være fundamentet i all behandling.

Helsepersonell skal kommunisere slik at pasienten settes i stand til å ta ansvar for egen
helse. Pasienten skal forstå og kunne bruke kunnskap om egen sykdom og
behandlingsmuligheter til å delta aktivt i beslutninger. Målet er å fremme helse og
mestring ved å benytte både pasientens og helsepersonellets kunnskap og erfaring.

Pasientens kunnskap og erfaring skal brukes i arbeidet med å utvikle og forbedre
helsetjenestene.

Det er viktig at pasientene får reell mulighet til å påvirke beslutninger knyttet til egen utredning
og behandling. Brukernes kunnskap og erfaringer gir også et viktig grunnlag for den videre
utviklingen av pasienttilbudene.

Kommunikasjon
Pasientene skal møtes med respekt. Alle skal få god og tilpasset informasjon om egen sykdom og
behandling. Helsepersonell har et særskilt ansvar for at sårbare pasienter får hjelp til å forstå og
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til selv å bli forstått i samtale med helsepersonell. Det kan være pasienter med aldersbetinget
sansetap, funksjonshemninger, rusproblemer eller språklige og kulturelle barrierer. Det er
spesielle utfordringer knyttet til barn både som pasienter og pårørende. Informasjon skal være
tilgjengelig og forståelige og dekkende for pasien tens behov.

Teknologi og nye arbeidsformer åpner for kommunikasjon med pasienter hjemme, og i
konsultasjoner der det ikke er nødvendig eller mulig med personlig oppmøte.

Involvering
Pasienten skal ha en aktiv rolle i beslutninger om egen behandling. Utg angspunktet for samvalg
er å veie fordeler og ulemper ved ulike kunnskapsbaserte behandlingsmetoder opp mot
hverandre. Samvalg betyr at pasienten får hjelp av helsepersonell til å vurdere de ulike
alternativene for å kunne ta et informert valg. Beslutninge n skal være i tråd med det som er
viktig for pasienten. Samtidig skal ikke pasienten føle seg presset til selv å ta ansvar for
beslutningen.

Det skal etableres brukertilpassede behandlingstilbud, særlig for barn og ungdom. Tilbudet skal
både gi god behand ling og opplevelse.

Pasienter og pårørende er en viktig drivkraft for fornying og forbedring. Brukerne skal tas med
på råd, og Vestre Viken skal lytte til tilbakemeldinger og forslag fra brukerne som kan bedre
pasientsikkerhet, kvalitet og brukeropplevels e. Det skal legges til rette for brukermedvirkning i
forskning og tjenesteutvikling. Det skal gjennomføres jevnlige brukerundersøkelser til bruk i
forbedringsarbeid.

Brukerutvalget er pasientenes og befolkningens talerør inn i helseforetaket. Brukerutvalg et gir
råd til administrasjonene og styret. De kan fremme egne saker og deltar aktivt i tjenesteutvikling
på alle nivå i organisasjonen. Vestre Viken skal også involvere unge brukere gjennom
Ungdomsrådet.

Den aktive pasientrollen
Befolkningen skal ta stø rre ansvar for egen helse. Stadig flere vil overleve alvorlig sykdom og
leve med kroniske helseplager. Helsepersonell skal bidra til å styrke pasientens evne til å
fremme egen helse og mestre egen hverdag. Opplæring av pasienter og pårørende skal derfor
væ re en høyt prioritert oppgave.

5.2 Skape trygge og helhetlige pasientforløp

Riktig og virkningsfull pasientbehandling er den viktigste oppgaven for Vestre Viken.
Planlegging og samarbeid skal sikre sammenhengende helsetjenester for den enkelte
pasient. Gode p asientforløp skal utvikles i samarbeid med pasienter og
kommunehelsetjenesten.

Sårbare pasienter og pasientgrupper skal vies særskilt oppmerksomhet. Helsetjenestene
skal være likeverdige.

Sammen med brukere og kommunehelsetjenesten skal vi utvikle nye arbeidsformer og
modeller.

Helhetlige pasientforløp skal sikre faglig riktig behandling og trygge overganger. Pasienter og
pårørende opplever for ofte at det ikke er noen som tar ansvar for helheten i helsehjelpen.
Samarbeid mellom helseaktørene er en for utsetning for trygge pasientforløp. Pasient og
pårørende er selvfølgelige samarbeidsparter.
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Tilpasning til pasientens behov
Planlegging og samarbeid på tvers av enheter og fagområder skal sikre et godt forløp for hver
enkelt pasient. Pasienten skal opplev e å få god og sammenhengende behandling på sykehuset, og
slippe unødig ventetid. Helsepersonell har ansvar for at den enkelte pasient blir involvert i
beslutninger om egen behandling og at pasienten forstår de helsemessige konsekvensene av
alternative valg .

Pasienten kan ha mange sykdommer i tillegg til å ha funksjonssvikt. Helsepersonell må ta ansvar
for å se hele pasienten. Helsetjenestene skal koordineres og samordnes .

Sårbare pasientgrupper
Sårbare pasienter skal sikres likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester er ikke det
samme som like helsetjenester. Likeverdige helsetjenester innebærer at sårbare pasienter kan
ha behov for mer støtte, ressurser og hjelp for at tjenesten e skal være likeverdig e . Barn og
ungdom, innvandrerbefolkningen, og personer med psykiske lidelser eller rusproblemer er
regnet som sårbare grupper. Det er også personer med funksjonshemming som redusert syn og
hørsel, redusert bevegelighet og personer med psyki sk utviklingshemming.

Barn og ungdom er en særskilt sårbar pasientgruppe. Riktig og helhetlig behandling har
konsekvenser både for forventede leveår og for livskvalitet. Pasientforløp og behandlingstilbud
skal tilpasses det enkelte barns behov. Overgange n fra ungdom til voksenbehandling er en
kritisk fase som skal sikres.

Innvandrerbefolkningen er en sammensatt gruppe og de helserelaterte utfordringene varierer
mellom befolkningsgrupper. Ulik forståelse og oppfatning av helse og sykdom påvirker
levevane r og bruk av helsetjenester. Selv om vi etter hvert har god kunnskap om forekomst og
behandling av enkelte sykdommer, som for eksempel diabetes, har vi fortsatt får dårlig
kunnskap om innvandrerbefolkningens helseutfordringer . Dette gjelder for eksempel hj erte og
kar sykdom og kreft. Både barn og voksne i innvandrerbefolkningen rapporterer om mer
psykiske helseplager enn etnisk norske.

P ersoner med alvorlig psykiske li delser har i gjennom snitt 20 år kortere levetid. Personer med
omfattende rusproblemer har behov for sammensatte tjenester og også tjenester som ikke er
direkte helserelaterte. Dette krever nye samarbeidsformer mellom tjenestene og med pasienten.

Pasientsikkerhet og forbedri ngsarbeid
Gode helsetjenester forutsetter trygg og sikker pasientbehandling. Pasientens sikkerhet skal
ivaretas gjennom hele pasientforløpet. Pasienter skal ikke utsettes for unødvendig risiko som
følge av behandlingen. For å ivareta pasientsikkerheten og forbedre tjenestene skal vi
kontinuerlig evaluere og risikovurdere virksomheten. Prosedyrer og sjekklister gir gode
systemer for forebygging av pasientskader og risiko. Det skal tas i bruk ny kunnskap og
teknologi som gjør utredning, behandling og oppfølgi ng tryggere.

Vestre Viken skal drive systematisk forbedringsarbeid for å redusere uønsket variasjon.
Brukernes erfaringer inngår som en naturlig del av dette arbeidet. Det skal utarbeides
kvalitetsindikatorer for brukertilfredshet, behandlingsutbytte og helsegevinst.

Innføring og oppfølging av pakkeforløp innebærer nye arbeidsformer. Pakkeforløpene styrer
viktige deler av pasientforløpet, slik at tjenestene blir bedre koordinert og forutsigbare for
pasienten. Tjenestene må organiseres på en slik måte at kravene i pakkeforløpene oppnås.
Helsepersonell må ha nødvendig kompetanse for å gjennomføre intensjon og krav i pakkeforløp.
Systematisk arbeid med pakkeforløp innebærer oppfølging av prosess og resultatkrav som også
inkluderer tilbakemelding fra brukere .
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5.3 Styrke samhandling og nettverk

Samhandling og samarbeid i nettverk er forutsetning for å skape gode helsetjenester .

Samhandlingsarenaer og faglige møteplasser med kommunene skal videreutvikles.

Vestre Viken skal kjennetegnes ved et sterkt fellesskap der vi samarbeider for å skape
bedre helsetjenester for pasienten. Sykehusene skal utvikles i nettverk som legger til
rette for klinisk samarbeid om pasienten og sikrer robuste og likeverdige helsetjenester
til befolkningen i hele helse området .

Vestre Viken skal ha en felles lærende kultur der fagmiljøer deler kompetanse på tvers av
helseforetaket, for å fremme pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring.

Vestre Viken skal ha et helhetlig tjenestetilbud basert på felles verdigrunnlag og kultur .
Samarbeid skal sikre at helseforetakets samlede ressurser benyttes på riktig måte til
pasientenes beste. Felles kultur skal styrkes gjennom faglig samarbeid, deling av kompetanse,
verdibasert ledelse og felles satsning for å utnytte teknologiske mulighet er.

Samhandling med kommunene
God samhandling med fastleger og kommunale tjenester gir bedre pasientbehandling.
Samhandlingsreformen vektlegger folkehelsearbeid, styrket pasientrolle, endret
oppgavefordeling og bedre samhandling mellom kommune og spesiali sthelsetjenesten.
Spesialisthelsetjenesten skal bidra til å fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse
og funksjonshemning.

Vestre Viken og kommunene har formelle samarbeidsavtaler og administrative møteplasser.
Hovedfokus i utviklingen i sa mhandlingen skal være knyttet til faglig samarbeid og utvikling av
gode helsetjenester. Dette krever felles mål og gjensidig forståelse av virksomhetene og deres
oppgaver og rammebetingelser. Det krever også lederforankring og forpliktende strukturer for
s amarbeidet.

Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten har gjensidig veiledningsplikt. For Vestre
Viken betyr dette at helseforetaket skal bidra til at kommunene kan løse sine oppgaver gjennom
kunnskapsdeling i faglige nettverk, veiledning og infor masjonsutveksling . Helseforetaket må
også ha god forståelse for hvilken kunnskap og informasjon som er viktig for at
kommunehelsetjeneste n skal kunne løse sitt ansvar .

Faglig samarbeid
Sykehusene i Vestre Viken skal arbeide sammen i nettverk som legger til rette for klinisk
samarbeid om pasienten. Godt faglig samarbeid skal sikre likeverdige tjenester til befolkningen i
hele opptaksområdet slik at pasientene får lik tilgang til Vestre Vikens høykompetente
fagmiljøer, uavhengig av bosted.

Det faglige sa marbeidet skal sentreres rundt å styrke tjenestetilbudet til befolkningen og skape
gode pasientforløp. Felles gode løsninger skal løftes frem gjennom prosesser som samler
fagmiljøene. Involvering av fagmiljøene for å utarbeide og gjennomføre felles tiltak skal styrke
både resultater, samarbeid og felles kultur.

Vestre Viken skal kjennetegnes ved sitt arbeid for å utvikle tjenester som ivaretar pasienten som
et helt menneske. Mange pasienter har sammensatte problemstillinger mellom psyke og soma.
Dette gjø r det spesielt viktig å arbeide systematisk for å utvikle gode samarbeidsformer mellom
somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
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Ansatte skal ha kunnskap om og tilgang til helseforetakets samlede kompetanse. Det skal
utarbeides felles fagprosedyrer, m ed utgangspunkt i sentrale føringer og beste praksis. Vestre
Viken skal utnytte erfaring fra arbeid gjort i tverrgående klinikker i videreutviklingen av faglig
samarbeid i hele helseforetaket.

Tilbud skal koordineres for å utnytte kapasiteten helhetlig innen hele helseforetaket. Det skal i
større grad tas i bruk koordinerte ventelister og felles inntakskontorer. Vestre Vikens samlede
resultater skal forsterkes gjennom god felles ressursutnyttelse.

Kompetansedeling
Deling av kompetanse skal skape et felles fundament for pasientbehandlingen i Vestre Viken.
Spisskompetanse skal gjøres tilgjengelig gjennom felles undervisning, ved hospitering og
ambulering, og ved å etablere faglige nettverk.

Etablering av felles styr ingsverktøy og planer for kompetanseutvikling blir viktige verktøy for
samarbeid om å utvikle kompetanse. Aktiv utnyttelse av karriereløp innenfor hele Vestre Viken
skal bidra til at gode, kompetente fagfolk beholdes i organisasjonen. Forsknings - og
innova sjonsprosjekter på tvers av fagområder og organisatoriske enheter skal understøttes.

Ledelse
Vestre Viken skal ha verdiorienterte, sterke ledere som sikrer realisering av helseforetakets og
de helsepolitiske målene. Ledere skal implementere systemer som fremmer samarbeid. I takt
med utvikling i pasientbehandling skal det utvikles organisasjonsstrukturer og ansvarslinjer
som understøtter kompetansedeling og felles fagutvikling.

Teknologi
Fag og teknologi skal kobles i nye løsninger. Vestre Viken skal l igge i front for å ta i bruk og
understøtte utvikling av teknologiske verktøy som kan bidra til å realisere kompetansedeling og
effektiv ressursutnyttelse.

5.4 Forbedre pasientbehandling gjennom forskning, innovasjon og ny
teknologi

Forskning, innovasjon og n y teknologi skal heve kvaliteten i helsetjenesten, være tett
integrert i pasientbehandling og en naturlig del av helse foretakets virksomhet.

Forsknings - og innovasjonssamarbeid nasjonalt og internasjonalt vil være økende, med
aktiv involvering av pasient ene. Samarbeid med kommuner, utdanningsinstitusjoner,
samt andre helse - og næringslivsaktører skal gi økt utnyttelse av forskningsdata, og
høyere forsknings - og innovasjonsaktivitet.

Vestre Viken skal ligge i front med digital samhandling med pasient, fa stlege, kommune
og andre helseaktører.

Vestre Viken skal aktivt bidra til å utvikle administrative systemer og teknologiske
løsninger som gir støtte til kunnskapsbasert ledelse, virksomhetsstyring og
kvalitetsforbedring.
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Forskning
Forskningsaktivitete n skal øke i kvalitet og kvantitet, og pasienter skal inviteres til å delta i
forsknings - eller kvalitetssikringsprosjekter. Det skal legges til rette for at klinisk informasjon,
elektroniske målinger og biologisk materiale fra pasientene vil bli samlet i forskningsdatabaser
og biobanker. Vestre Viken skal tilby fremtidsrettet behandling til pasientene gjennom
deltakelse i kliniske studier.

Forskningsmiljøer skal videreutvikles til å bli ledende nasjonalt og synlige internasjonalt. Det
skal satses på fors kertalenter og karrierevei er innen forskning, samt arbeides for at flere ansatte
i helse foretaket får forskningskompetanse. Forskning vil være tverrfaglig og det vil være et
økende behov for forskere med ulik kompetanse. Det skal drives forskning og innova sjon innen
hele bredden av sykehuse nes fagområder, samtidig skal det satses strategisk innen utvalgte
områder.

Forskningsfinansieringen skal øke for å oppfylle regional målsetting. Grunnfinansiering av
forskning vil være over helseforetakets budsjett, men s hoveddelen av forskningen vil finansieres
med eksterne forskningsmidler.

Innovasjon
Helseforetaket skal ha en kultur der nytenking fører til verdiskapning. Innovasjon skal være en
integrert del av arbeidet i avdelingene for å styrke behandlingstilbudet. Innovasjonsidéer, både
fra forskningsprosjekter og fra ansatte, pasienter og pårørende , skal settes i system og bidra til å
videreutvikle helsetjenesten. Vestre Viken skal være en synlig innovatør og bidra til ny
næringsvirksomhet gjennom innovasjonsaktiviteter.

Teknologi
Organisasjonen skal ta i bruk ny teknologi og innovative løsninger d er dette fremmer faglig
utvikling, god pasientbehandling, trygger pasientsikkerheten og sikrer gode rutiner og
arbeidsforhold for de ansatte.

Vestre Viken skal utvide bruken av digitale verktøy for gode samhandlingstjenester mellom
spesialist og fastlege r og kommunal helsetjeneste. Vestre Viken vil på denne måten legge til rette
for mer desentralisert diagnostisering og behandling, slik at pasientene i større grad kan tas
hånd om av kommunal helsetjeneste eller behandles og følges opp i hjemmet.

Vestre Viken skal jobbe innovativt og målrettet for at personlig helseteknologi tas i bruk til
forebygging og oppfølging av sykdom. Gjennom selvbetjeningsløsninger, sensorteknologi og
løsninger på mobile plattformer (apper), skal pasienter og pårørende bidra med
informasjonsregistrering og kvalitetssikring, både før, under og etter opphold på sykehus.
Teknologien vil også bli brukt til diagnostikk og overvåkning av risikogrupper og kronikere.
Dette gir mulighet for behandling og oppfølging av flere pasienter i hje mmet eller andre
desentrale steder. Pasientenes egne målinger og registreringer vil også kunne benyttes i
forskningsprosjekter.

Det forventes utvikling av stadig mer avansert, komplisert og kostbart utstyr innenfor
diagnostikk og behandling. Medisinsk te knisk utstyr, kombinert med kunstig intelligente
løsninger basert på massedata, vil i større grad tolke bilder og påvise sykdommer, foreslå
behandlingsforløp og gi beslutningsstøtte.

Rett informasjon, tilgjengelig til rett tid og til rett person, er avgj ørende for at alle ansatte kan
utføre sine oppgaver effektivt og med høy kvalitet, samt ivareta pasientsikkerhet. God, hurtig og
sikker informasjonstilgang oppnås gjennom moderne systemer og infrastruktur. Dette støtter
helsepersonell med diagnostisering, behandling og pleie og administrativt personell med
administrasjon, analyse og beslutningsstøtte.
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5.5 Sikre personell med rett kompetanse

Pasientens behov skal være styrende for fremtidens kompetanseutvikling og
kompetansesammensetning.

Vestre Viken skal ta i bruk ny kunnskap og nye arbeidsmetoder som bidrar til sikker og
virksom pasientbehandling. Ledere og medarbeidere i Vestre Viken skal ha kompetanse i
kvalitets - og forbedringsarbeid.

Vestre Viken skal være en faglig attraktiv arbeidsplass med tilbud om
utviklingsmuligheter og faglige karriereveier for alle yrkesgrupper.

Vestre Viken skal utdanne helsepersonell for å dekke fremtidens kompetansebehov i
samarbeid med utdanningsinstitusjonene.

Kompetanseutvikling og kompetansesammensetning
Vestre Viken sk al arbeide for rett kompetanse på rett sted, tilpasset fremtidens behov i
befolkningen. Riktig og fremtidsrettet kompetansesammensetning er viktig for å skape
pasientens helsetjeneste. Vestre Viken skal legge til rette for kompetanseutvikling opp mot
fagli ge og teknologiske nyvinninger. Dette vil, kombinert med medarbeidernes ansvar for egen
læring, gjøre oss i stand til å møte nye utfordringer.

Vestre Viken skal sikre gode verktøy for systematisk analyse, planlegging og dokumentasjon av
fremtidig kompeta nse - og bemanningsbehov. Fagmiljøer skal planmessig bygges opp og styrkes
gjennom utvikling og rekruttering av nasjonal og regional spisskompetanse.

Det skal være rom for nytenkning og innovasjon. Ny oppgavedeling mellom personell skal bidra
til effektiv arbeidsflyt og trygge og gode tjenester. Vestre Vikens medarbeidere skal få opplæring
som setter de m i stand til å løse nye oppgaver og funksjoner. Karriereveier skal videreutvikles
og synliggjøres innen fag, forskning, ledelse og andre felt i hele helsefo retaket.

Attraktiv arbeidsplass
Sterke fagmiljøer, gode utviklingsmuligheter og velferdstilbud skal gjøre Vestre Viken til en
attraktiv arbeidsplass. Vestre Viken skal ha en utviklingsorientert kultur og et godt og
helsefremmende arbeidsmiljø. Medarbeider e skal oppleve trivsel, arbeidsglede og læring på
arbeidsplassen. Det skal legges til rette for involvering av ansatte i utvikling av helseforetakets
virksomhet.

Utdanning og videreutdanning
Vestre Viken skal ha et aktivt og likeverdig samarbeid med rele vante utdanninginstitusjoner, og
bidra til et utdanningstilbud i tråd med samfunnets og helseforetakets fremtidige
kompetansebehov. Vestre Viken skal tilby et godt læringsmiljø for ansatte, studenter, lærlinger,
traineer, hospitanter og andre.

Rekrutteri ng og omdømme
Vestre Viken skal motarbeide all diskriminering, og ha en åpen og inkluderende
rekrutteringspolitikk. Helseforetaket skal etterstrebe at ansatte gjenspeiler mangfoldet i
samfunnet.

Vestre Viken skal være proaktive på profilering og rekrutte ring og ha gode relasjoner til sterke
fagmiljøer for å knytte til seg kvalifiserte fagpersoner.
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Alle medarbeidere bidrar til helseforetakets omdømme gjennom hvordan de opptrer i møte med
pasienter, pårørende, kolleger, presse og samfunnet for øvrig. Ansa tte skal være bevisste på at
de er våre viktigste ambassadører.

5.6 Sikre bærekraftig ø konomi

Vestre Viken skal sikre at helse foretakets samlede kompetanse og kapasitet utnyttes slik
at pasientene får virksom og god behandling med riktig ressursinnsats.

Øko nomisk bærekraft er et fundament for all aktivitet og videre utvikling av
helseforetaket. Solide økonomiske resultater skal sikre Vestre Vikens fremtidige
utviklings - og investeringsevne.

Forståelse for sammenhengen mellom økonomiske resultater og mulighe ten for å utvikle
pasientbehandlingene skal styrkes på alle nivåer i organisasjonen.

Bærekraft og investeringsevne
Økonomisk bærekraft er fundamentet for all aktivitet og videre utvikling av helseforetaket. Kun
ved årlige overskudd vil Vestre Viken ha et solid finansielt grunnlag for å realisere målsettingene
i utviklingsplanen.

Investeringsevnen skal økes gjennom resultatforbedringer i den løpende driften. Med årlige
overskudd på nivå med økonomisk langtidsplan 2018 – 2021 vil helse foretaket ha mulighet for å
realisere målsettingene i utviklingsplanen. Dette omfatter investeringer i bygg, utstyr og
teknologi, men også helse foretakets mulighet til å prioritere viktige tiltak for å bygge
kompetanse og tilby pasientene fremtidsrettet behandling.

God virksomhetsforståelse på alle nivåer
Vestre Vikens kultur for å tenke på økonomi som en integrert del av virksomheten skal
videreutvikles og forsterkes. Forståelse for sammenhengen mellom solide økonomiske
resultater og muligheten for å utvikle pasientbeha ndlingene skal styrkes i hele organisasjonen.
Ledere på alle nivåer må ha god virksomhetsforståelse og ta ansvar for resultatutvikling og
resultatsikring. Oppmerksomhet og kunnskap om økonomistyring skal styrkes i hele
organisasjonen, slik at løsninger s om velges blir gode, uten å være unødig fordyrende. Ansatte
skal være lojale mot inngåtte avtaler og etablerte systemer og ha forståelse for hvilke
rammebetingelser som gjelder.

God ressursutnyttelse
Ressursene skal brukes til det beste for pasientene og befolkningen. Nye arbeidsformer og
innovativ utnyttelse av medisinsk utvikling og ny teknologi skal bidra god ressursutnyttelse.
H else foretakets samlede kompetanse og kapasitet skal brukes slik at pasientene får virksom og
god behandling med riktig ressur sinnsats. Engasjerte ansatte i et god t arbeidsmiljø er vikt i g for å
kunne gi god pasientbehandling. G od ressursutnyttelse oppnås derfor ikke ved at de ansatte
løper fortere, men ved å arbeide kontinuerlig med målrettet forbedringsarbeid. Små endringer
kan gi tryggere og bedre behandling, og bedre bruk av ressursene.

God bruk av de samlede ressurser oppnås gjennom å legge til rette for gode pasientforløp, med
fokus på samarbeid og koordinering på tvers av avdelingene. Forbedringsarbeid som redusere r
unødig ventetid og ikke faglig begrunnet variasjon vil bidra til å få flere helsetjenester ut av hver
krone. N ye teknologiske løsninger, arbeidsformer og fortsatt fokus på omstill ing fra
døgn behandling til dag behandling vil bidra til dette . Innovasjon og gode tiltak som bidrar til
bedre ressursutnyttelse skal understøttes.
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6 Pasientbehandling

Pasientbehandling utvikler og endrer seg i takt med ny kunnskap. Vestre Viken skal kontinuerlig
følge med og utvikle seg i takt med faglig og teknologisk utvikling og utnytte den samlede
kapasitet en i helseforetaket. Det må være vilje og evne til å utvikle behandlingstilbudet i
overensstemmelse med dette.

I de store fagområdene, indremedisin, kirurgi og ortopedi, er enkelte funksjoner lagt til ett eller
to av sykehuse ne, mens de fleste tilbud finnes ved alle de fire sykehusene. Det sikrer at
pasientene i stor grad får tilbud om behandling nær der de bor , samtidig som samling av
spesialfunksjoner sikrer kompetanse og tilstrekkelig pasientgrunnlag for disse.

Helse Sør - Øst har gitt føringer for hva utviklingsplan en skal omfatte . Dette gjelder blant annet
fagområdene rehabilitering, habilitering, hjerneslag, kreftkirurgi, prehospitale tjenester, psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Hovedtyngden av disse har betydelige
grenseflater mot kommunehelsetjenesten, og særlig potensiale for oppgavedeling og
kompetanseoverføring.

6.1 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Organisering av tjenestene for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
skal understøtte målet om en sammenhengende og helhetlig pasientbehandling. Tjenestene skal
ytes på laveste effektive omsorgsnivå og vris i retning av poliklinisk og ambulant behandling. All
tjenesteutvikling skal være fora nkret i kunnskapsbasert praksis. Det skal legges til rette for å ta i
bruk nye behandlingsformer og sørge for at ansatte holder seg faglige oppdaterte.

Forekomsten av helseutfordringer i befolkningen varierer. Det er helsetjenestens oppgave å
dimensjonere tjenestene riktig i forhold til behovene og å bidra til å utjevne ulikheter i helse som
følge av sosiokulturelle forskjeller.

Helsepolitiske føringer
Det er behov for å skape bedre sammenheng og helhet i pasientforløpene. Sentrale virkemidler
for å lykke s med dette er innføringen av pakkeforløp innen psykisk helse og rus, samt etablering
av aktivt oppsøkende behandlingsteam i samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kommune.

Aktivt oppsøkende behandlingsteam
Den første store satsingen vil være etablering av FACT - team3 ved alle DPS. Teamene utvikles i
samhandling mellom DPS, psykiatrisk sykehus og kommuner. Målgruppen er mennesker med
alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer som har langvarige og sammensatte
behov for behandling, r ehabilitering og oppfølging. Tjenestetilbud og målgrupper for de enkelte
teamene skal utvikles og avtales med kommunene. Aktivt oppsøkende behandlingsteam vil være
aktuelt å bygge opp etter liknende modell for å styrke helhetlig behandling for pasienter in nlagt i
Avdeling for rus og avhengighet (ARA).

Myndighetenes satsing på ambulant oppfølging omfatter også barn og unge. Særlig gjelder dette
barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser, samt de som lever med høy
risiko for å utvikle psyk ososiale vansker og deres familier. Barne - og ungdomspsykiatrisk
avdeling (BUPA) vil øke graden av ambulante tjenester som bidrar til helhet og sammenheng i
spesialisthelsetjenestene. Det skal også utredes muligheten for å etablere samhandlingsteam,
slik s om FACT, som er bemannet av både kommune og spesialisthelsetjeneste.

3 FACT - Flexible Assertive Community Treatment
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Pakkeforløp
Pakkeforløp betegner en mer standardisert tilnærming til ulike pasientgrupper. Det legges også
inn standardiserte forløpstider. De skal bidra til pasientens helsetjeneste g jennom økt
brukermedvirkning, bedre samhandling, likeverdig og kunnskapsbasert behandling og bedre
ivaretakelse av somatisk helse og levevaner. Helsedirektoratet utvikler nå en rekke pakkeforløp
for utredning og behandling av psykiske lidelser. Implemente ring vil starte i 2018. Erfaringene
med pakkeforløp vil gi videre føringer for utvikling av tjenestene i årene fremover.

Pasientens helsetjeneste
Å skape pasientens helsetjeneste innebærer å legge til rette for bruk av erfaringskompetanse i
tjenesteutvik lingen og for at den enkelte pasient blir involvert i egen behandling.
Brukerperspektivet skal styrkes gjennom tilsetting av medarbeidere med brukererfaring,
lærings - og mestringstilbud og gjennom FoU - prosjekter.

Det er behov for å styrke kompetanse i sa mvalgsmetodikk. Det skal også tilrettelegges for
systematiske tilbakemeldinger fra brukerne, både når det gjelder opplevelsen av tjenestene og
behandlingseffekt. Klinikken har som mål å innføre elektronisk plattform for systematisk
kartlegging av utbytte o g tilfredshet i behandling innen de nærmeste fem årene.

Tvunget psykiske helsevern
Antall pasienter innlagt etter lov om tvunget psykisk helsevern skal reduseres og utøvelsen av
tvunget psykisk helsevern skal ytterligere kvalitetssikres. Etablering av ak tivt oppsøkende
behandlingsteam ved alle DPS forventes å gi størst effekt, både på antallet innleggelser etter
tvunget psykisk helsevern og bruk av tvunget psykisk helsevern uten døgnbehandling.
Evaluering har vist at dette kan halvere antall innleggelser etter tvunget psykisk helsevern. Det
er satt i gang forbedringsprosjekter for å redusere bruken av tvangsmidler.

Riktig og redusert bruk av psykofarmaka
Brukere skal sikres tilgang til medisinfri behandling og forsvarlig nedtrapping av medikamenter.
Det er etablert døgntilbud på sykehusnivå og i DPS. Alle avdelinger i klinikken har iverksatt
forbedringsprosjekter for riktig og redusert bruk av medikamenter.

Selvmordsforebygging
Pasientsikkerhetsprogrammet for forebygging av selvmord og overdose ved utsk riving fra
institusjon er implementert i klinikken. Opplæringstiltak i selvmordsforebygging og oppfølging i
avdelingene etter selvmord har en fast struktur.

Nye grensesnitt
Kommunene har fått økt ansvar for lokale helse - og omsorgstjenester, også til pas ienter med
psykiske lidelser og rusproblematikk. Kommunene skal gjøres i stand til å oppfylle
samhandlingsreformens intensjoner om koordinerte og helhetlige pasientforløp, mer
forebygging og tidlig innsats, flere tjenester nær der brukerne bor og at en stø rre andel av
tjenestene leveres i kommunene.

Det er innført kommunale øyeblikkelig hjelp døgnsenger for psykisk helse og rus fra 2017. Fra
2019 er det planlagt å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter. Kommunen har fått
lovfestet plikt til å ha psykologkompetanse fra 2020. Det er utarbeidet en opptrappingsplan for
rusfeltet (2016 - 2020).

Politiske styringssignaler tilsier en stadig sterkere desentralisering av behandlingstilbudet
innen psykisk helse vern og rus behandling i årene som kommer. Det er foreslått en
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forsøksordning4 hvor store kommuner kan overta driftsansvar for DPS med driftsavtale med det
regionale helseforetaket som fortsatt skal ha «sørge for» - ansvaret . I Vestre Vikens område er det
enkelte kommuner som har signalisert ønske om å følge opp regjeringens initiativ. De t t e
medfører en del nye problemstillinger som det må tas stilling til og skisseres løsninger for .
Helse - og omsorgsdepartementet vil benytte erfaringene fra forsøksordningen i arbeidet med
videre utvikling av de d istriktspsykiatriske sentrene .

Samtidig som kommunene får mer ansvar skjer det en forskyvning av oppgaver fra psykisk
helsevern på sykehusnivå til DPS. Målet er å gjøre det enklere å danne ulike typer team for ulike
typer helseplager. Blant annet styrkes alderspsykiatrien og utredningstilbudet til unge med
alvorlige psykiske lidelser. Allmennpsykiatriske DPS - funksjoner blir i økende grad ivareta tt av
kommunene.

Samhandling
Behandling og oppfølging av pasienter med sammensatte lidelser og komplekse forløp krever
ofte samhandling og samtidige tjenester over lang tid fra spesialisthelsetjeneste og ulike
kommunale instanser, bl.a. i forhold til ans varsgrupper og individuell plan. Tett kontakt med
psykisk helse, rustilbud og sosialtjeneste i kommunen er av stor betydning. Innenfor barne - og
ungdomspsykiatrien er også barnevern, skole, helsestasjon og PPT viktige samarbeidsinstanser.
I tillegg til sam handling med kommunene, er det viktig å videreføre og styrke det faglige
samarbeidet med avtalespesialister og private avtaleinstitusjoner, spesielt innen TSB.

Det må arbeides kontinuerlig med å utvikle og vedlikeholde gode samarbeidsnettverk, både på
sys temnivå og rundt brukerne. Vestre Viken vil prioritere å delta i kommunenes utvikling av
planer for å sikre likeverdige tjenester til befolkningen i hele opptaksområdet.

Et godt utbygd tilbud innen psykisk helsevern for barn og ungdom er viktig, ikke min st sett i et
forebyggingsperspektiv. Gode forløp i overgangen fra psykisk helsevern for barn - og ungdom til
psykisk helsevern for voksne må prioriteres. Det er kommunene som har det primære ansvaret
for å drive forebyggende arbeide overfor barn og ungdom. Spesialisthelsetjenesten har ansvar
for å bidra med sin kompetanse inn i dette arbeidet på ulike måter, for eksempel kompetanse om
tidlig oppdagelse av symptomer på traumer, utredning av ADHD og tidlig oppdagelse av alvorlig
psykisk lidelse samt fokus på o ppfølging av unge med tidlig rusdebut.

Bruk av teknologiske løsninger forventes å styrke informasjonsutveksling, utvikling av fleksible
tjenester og samhandling på tvers av forvaltingsnivåer og sektorer. Økt digital samhandling
skaper også behov for IKT - støtte på tvers av virksomhetsgrenser. Det må legges til rette for
løsninger og tiltak som understøtter både dagens og fremtidige behov for informasjonsdeling på
tvers av tjenestenivå og virksomhetsgrenser innen helse - og omsorgssektoren og med andre
offen tlige etater.

Forbedringsarbeid
Det er påbegynt et omfattende arbeid med å utarbeide resultatindikatorer og redskap for
styring. Tjenestene skal tilpasses behov i ulike grupper av befolkningen. Dimensjoneringen av
tjenester skal ta utgangspunkt i analyser av aktivitet og pasientforløp og vurderes opp mot Helse
Sør - Øst sin behovsindeks. Det skal satses på utvikling av aktivitets - og pasientforløpsanalyser i
samarbeid med kommunene.

For å sikre likeverdige helsetjenester til befolkningen skal det utvikles r edskap for lik styring og
ressursforvaltning på tvers av de ulike avdelingene i klinikken . Resultatindikatorer for
helsegevinst og bruk av kartleggingsverktøy i terapier, gir også et grunnlag for riktig

4 Stortingsmeldingen om fremtidens primærhelsetjeneste – Nærhet og helh et(2014 - 15)
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prioriter ing . Eksempelvis vil dokumentasjon av en påg ående bedringsprosess kunne begrunne
et lengre behandlingsforløp enn det som er normen for en slik tilstand. Motsatt kan en bedring
begrunne at behandling avsluttes eller blir mindre intensiv.

Elektroniske systemer for psykologiske kartlegginger og tilba kemeldingssystemer i terapi, vil
styrke pasientenes rett til medvirkning og behandling ut fra kunnskapsbasert praksis. Dette vil
også danne grunnlag for å utvikle kvalitetsindikatorer knyttet til helsegevinst.

6.2 Indremedisin

Innen indremedisin vil andelen e ldre med kroniske og ofte multiple sykdomsbilder øke. Det vil
kreve breddekompetanse hos behandlere. Sykdommer som diabetes, kronisk obstruktiv
lungesykdom (KOLS), hjerte - og karsykdom og kreft vil øke samtidig som medisinsk forskning
og innovasjon bringer nye diagnostiske og terapeutiske muligheter.

En god del av teknologien som brukes innen diagnostikk av indremedisinske sykdommer blir
mindre og mer mobil, f. eks. mindre ultralydapparater og CT som kan plasseres i ambulanse. Det
medfører at diagnostikk og behandling kan desentraliseres.

Oppfølging av kroniske sykdommer kan skje ved teknologi som pasienten kan betjene selv, slik
at pasienten selv kan være mer aktiv i egen oppfølging og behandling. Data kan sendes
spesialistene som kan følge opp pasiente ne ved behov. Det kan redusere behovet for polikliniske
konsultasjoner.

Økt oppmerksomhet hos pasienten om egen helse kan på den annen side føre til flere
pasienthenvisninger. Mer avanserte behandlingsformer også innen indremedisin vil kreve
spesialisert utstyr og spisskompetanse i spesialisthelsetjenesten. Noen forhold vil vi rke
sentraliserende og kreve økt innsats fra spesialisthelsetjenesten, mens andre utviklingstrekk vil
ha desentraliserende effekt.

6.3 Kirurgi

Utviklingen innen kirurgi har gått fra åpne operasjoner til kikkhullskirurgi og andre mer
skånsomme operative teknikker. En rekke operative prosedyrer er erstattet med intervensjoner
via åresystemet understøttet av radiologisk bildediagnostikk. Kombinerte teknikker med både
kirurgiske inngrep og annen intervensjon er også i økende grad tatt i bruk. Det krever nye
operasjonsstuer med utstyr hvor ulike teknikker kan brukes samtidig. Utviklingen forventes å
stille økte krav til spisskompetanse og avansert utst yr i planperioden. Det kan gjøre det
nødvendig å samle flere kirurgiske behandlinger.

Innen enkelte områder som kreftkirurgi forventes økning i antall operative inngrep både på
grunn av økt forekomst, og også på grunn av økt bruk av kirurgi i palliativt øyemed ved hjelp av
mer skånsomme teknikker. På andre områder kan kirurgi bli erstattet med andre intervensjoner
eller behandlingsformer, og redusere behovet for direkte kirurgiske inngrep. Andelen operative
inngrep som kan utføres dagkirurgisk vil øke i t iden fremover.

6.4 Hjerneslag

Hjerneslag rammer pasienter i alle aldre. Hyppigheten er størst i høyere alder, men en av fire
pasienter er under 70 år. Følgende av hjerneslag er alt fra full restitusjon til vesentlig
funksjonshemming og død. 85 - 90 % av alle hj erneslag skyldes tilstopping av blodårer til hjernen
(trombose) mens 10 - 15 % skyldes hjerneblødning. Behandling av hjerneslag i akuttfasen har
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som mål å begrense hjerneskaden. Utviklingen innen nevroradiologi og introduksjon av
trombolyse og trombektomi i behandlingen har endret tilnærmingen til, og behandlingen av,
hjerneslag betydelig de siste årene. Behandling av pasienter med hjerneslag er akuttmedisin. Det
er også viktig at rehabilitering startes tidlig i pasientforløpet.

Hjerneslag behandles i dag ve d alle de fire somatiske sykehusene i Vestre Viken. Alle har
slagenheter, og trombolyse gis ved alle sykehus etter diagnostisk avklaring med akutt CT.
Hallingdal sjukestugu har fått CT for å gi tilbud om rask diagnostikk i Hallingdal. Det ble allerede
fra 2012 etablert et nettverk med felles fagprosedyrer for alle slagenhetene i foretaket.

Videreutvikling av hjerneslagbehandlingen i Vestre Viken kan samles under tre punkter:
Diagnostikk og akuttbehandling, sykehus i nettverk og rehabilitering på riktig niv å.

Diagnostikk og akuttbehandling
Diagnostikk og akuttbehandling av hjerneslag er under utvikling. Tidsfaktoren ved diagnostikk
og akuttbehandling av hjerneslag er avgjørende for utfallet. Vestre Viken vil følge utviklingen
vedrørende prehospital diagnost ikk for denne pasientgruppen, og vil løpende vurdere behov for
endring og utvikling innenfor dette området. Dette kan medføre en raskere og mer
desentralisert diagnostikk og behandling.

Om lag 5 – 10 % av pasientene kan være aktuelle for trombektomi. Disse overflyttes i dag til Oslo
universitetssykehus, Rikshospitalet for videre behandling. Det er startet et regionalt arbeid for å
utrede i hvilken grad trombektomi skal desentraliseres i regionen. Utvalget vil komme med en
anbefaling i løpet av 2018, og Vestr e Viken vil følge opp aktuelle områder i denne.

Utvikling innen nevroradiologi kan forventes å gi økt bruk av MR og mer differensiert
diagnostikk ved hjerneslag. Det kan medføre endringer i behandlingsopplegget.

Et nasjonalt pakkeforløp for hjerneslag e r under utarbeidelse og vil bli implementert i løpet av
2018 – 2019.

Det er avgjørende for resultatet at pasientene kommer raskt til behandling. Den største
forsinkelsen skjer i dag fordi pasientene venter med å ta kontakt med helsevesenet ved
symptomer på hjerneslag. Det har vært gjennomført kampanjer rettet mot publikum for å ta
kontakt med AMK umiddelbart ved hjerneslagssymptomer. Dette arbeidet må fortsette som et
viktig ledd i bedring av akuttbehandlingen ved hjerneslag.

Sykehus i nettverk
Helse Sør - Ø st RHF har i 2016 utarbeidet rapporten  Akutt og subakutt behandling av hjerneslag i
Helse Sør - Øst – Sykehus i nettverk . Der konkluderes det med et at det skal etableres ett slagsenter
i sykehusområdet med sykehus i nettverk. Vestre Viken, med sine to størr e og to mindre
sykehus, skal videreutvikle den eksisterende nettverksmodellen med et virtuelt slagsenter.
Dette for å utnytte helseforetakets samlede kompetanse. Teknologisk utvikling gjør
informasjonsutveksling og nettverkskommunikasjon stadig enklere. Tr ombolyse må skje
desentralt, mens spisskompetansen innen hjerneslagdiagnostikk og - behandlingen skal sikres
utnyttet ved arbeid i nettverk og ved hjelp av telemedisinske løsninger.

Slagenhet og rehabilitering
Rehabilitering må starte umiddelbart etter den akutte fasen ved hjerneslag. Pasienter med
hjerneslag er en stor kronikergruppe som skal tilbake til hverdagen og eventuelt arbeidslivet. De
må lære seg å leve med og håndtere eventuelle varige skader etter hj erneslaget. Dette stiller
store krav til rehabiliteringsforløpet. Forutsetningen for et godt rehabiliteringsforløp er
tilstrekkelig kompetanse og samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten. I 2017 er det i samarbeid mellom Bærum o g Drammen sykehus og de
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fire store kommunene Asker, Bærum, Drammen og Lier kommuner utarbeidet et pasientforløp
hjem til hjem for hjerneslag. Vestre Viken skal i samarbeid med kommunene ta i bruk
pasientforløpet i hele helseområdet.

Kunnskap tilsier at p asienter med milde og moderate hjerneslag bør få sin primærrehabilitering
i kommunene. Gruppen utgjør omtrent 80 % av pasienter med hjerneslag og det er derfor
avgjørende at Vestre Viken har et stort fokus på samhandling med kommunene for å lykkes med
å ti lby pasientene tjenester og kompetanse de har behov for. Samtidig skal pasientene som har
behov for rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten sikres et godt tilbud.

6.5 Kreftbehandling

Forekomsten av kreft har økt de siste årene. Medisinske fremskritt og økt satsing innen
kreftbehandling har gitt lengre levetid med god livskvalitet ved mange kreftformer. Flere
kreftpasienter har behov for oppfølging gjennom lengre tid. Behovet for lindrende behandling er
økt. Behandling etter at kreftdiagnosen er stilt om fatter kirurgi, medikamentell kreftbehandling,
stråleterapi og annen understøttende behandling.

En betydelig kostnadsvekst grunnet nye medikamenter innen kreftbehandling er utfordrende.
Det er behov for effektiv koordinering av hvordan legemidler skal bru kes på en kostnadseffektiv
måte ut fra faglige kriterier.

Kreftkirurgi
Fordeling av kreftkirurgien mellom sykehusene er i dag basert på styrevedtak i Helse Sør - Øst
RHF vedrørende funksjonsfordeling av kreftkirurgi i regionen5. Helsedirektoratet har ette r dette
også gitt anbefalinger Kreftkirurgi i Norge6.

Innen en del kreftformer er kirurgien regionalisert eller etablert som flerområdefunksjon. Det
gjelder lungekreft, mage - /spiserør - , lever - og bukspyttkjertelkreft, kreft i skjoldbruskkjertel,
invasiv k reft i urinblære, øre - , nese - , halskreft samt ondartede tilstander i øyet og i
sentralnervesystemet. Hovedtyngden av gynekologisk kreftkirurgi utføres ved Oslo
universitetssykehus, men en liten del gjøres ved alle gynekologiske avdelinger i Vestre Viken. I
Vestre Viken gjøres kirurgi for tykktarmskreft ved Ringerike, Bærum og Drammen sykehus,
endetarmskreft opereres ved Bærum og Drammen sykehus, mens nyre - og prostatakreft og
brystkreft er samlet ved Drammen sykehus.

Kreftkirurgi i årene som kommer
Kref tkirurgi i Helse Sør - Øst evalueres årlig. Det er ikke planlagt endringer i denne fordelingen
som berører Vestre Viken i årene fremover.

Kirurgiske teknikker utvikler seg stadig. Utviklingen går mot mer skånsomme inngrep. Det er
også en utvikling mot mer bruk av kirurgi, også ved spredning av kreft. Utviklingen kan være
driver både mot sentralisering og desentralisering. Det er en økende bruk av kirurgi ved
spredning av kreft til lever. Dette er i dag en regional funksjon, men desentralisering kan på sikt
være aktuelt. Utviklingen innen kreftkirurgi i Vestre Viken vil bli tilpasset den generelle faglige
utvikling.

5 Styresak Helse Sør - Øst RHF, 085 - 2010
6 Kreftkirurgi i Norge 03/2015 Helsedirektoratet.
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Stråleterapi
Oslo universitetssykehus har stråleterapifunksjon for pasientene i Vestre Viken. Det er et
underforbruk av stråleterapi blant pas ientene i helseområdet. For å øke kapasitet og
tilgjengelighet er det vedtatt å etablere stråleterapienhet ved nytt sykehus i Drammen. Med
stråleterapi som en del av det terapeutiske tilbudet, vil flere pasientgrupper kunne få hele sitt
pasientforløp innen for Vestre Viken. Dette vil styrke pasienttilbudet i helseforetaket.

6.6 Rehabilitering

Rehabilitering er et av samhandlingsreformens hovedsatsningsområder. Nasjonale føringer
tilsier at mer av rehabiliteringsaktiviteten skal overføres til kommunene, samtidig som det
pekes på at spesialisthelsetjenesten må spisse sitt tilbud. Vestre Viken ska l sikre et
tilfredsstillende og funksjonelt tilbud innen rehabilitering i spesialisthelsetjenesten for
befolkningen.

Vestre Viken har i dag ikke øremerkede døgnsenger for rehabilitering, men mange pasienter får
rehabilitering både i tidlig/subakutt fase i helse foretaket og videre i et forløp som krever
samhandling. Vestre Viken må sikre helhetlige og sammenhengende pasientforløp og redusere
risiko i overgangene mellom tjenestene.

Vestre Viken skal fokusere på tre hovedområder knyttet til rehabilit ering:

• Rett pasient på rett nivå
• Samhandling med kommunene
• Rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt i helse foretaket

Rett pasient på rett nivå
Rett pasient på rett nivå stiller krav til kompetanse, kapasitet, samhandling og en aktiv pasient -
og pårørenderolle. F or å sikre helhetlige, sammenhengende og robuste tjenester må ansvars - og
oppgavefordeling og kapasitetsbehov klargjøres mellom tjenestenivåene. Det blir avgjørende å
sikre bredde - og spisskompetanse innen fagområdet.

Vestre Viken vil arbeide videre med å sikre god og faglig forsvarlig tidlig - rehabilitering og riktig
oppfølging i spesialisthelsetjenesten av pasienter med store medisinske og rehabiliteringsfaglige
utfordringer. Det skal sikres et tilstrekkelig døgntilbud til en liten gruppe pasienter med sæ rlig
store hjelpebehov og komplekse problemstillinger. Vestre Viken vil kartlegge omfanget av dette
og jobbe videre med tiltak. Det finnes flere alternativer til løsning internt i Vestre Viken eller i
samarbeid med andre. I det videre arbeidet blir det vik tig å avklare regionale føringer for avtaler
og bruk av private rehabiliteringsinstitusjoner i regionen.

Samhandling med kommunene
Rehabilitering vil for mange pasienter være en del av et helhetlig pasientforløp. Vestre Viken
ønsker å gjøre rehabiliterin gsansvaret tydeligere i s amarbeidsavtalene med kommunene.
Ansvarsfordeling mellom tjenestenivåene skal klargjøres og konkretiseres i samarbeid med
kommunene og private rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med Helse Sør Øst RHF .
Det formalisert e samarbeidet skal videreutvikles gjennom nettverk og møteplasser der alle
aktørene deltar og der også brukere vil bli involvert.

K artlegging gjort i Vestre Viken viser at man i for liten grad henviser til kommunale
rehabiliteringstjenester. Dette medfø rer at lette og moderate pasientforløp « overforbruk er»
private, institusjonsbaserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten. Målet er å endre
dagens praksis ved å dreie lettere pasientforløp fra rehabilitering i spesialisthelsetjenesten over
ti l rehabiliteringstilbud i kommunene.
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For å sikre helhetlige forløp og redusere risiko i overgangene , vil Vestre Viken arbeide spesielt
med å utvikle ambulante tjenester og vei ledningstjenester mot kommunene. Dette skal skje tett
knyttet til pasientforløpene, og i tråd med pasientenes og kommunenes behov. U tnyttelse av
teknologiske løsninger og muligheter vil spille en sentral rolle i nnenfor dette arbeidet spesielt,
men vil også få stor betydning i utviklingen av rehabiliteringstjenestene gene relt .

Rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt
Et rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt i helse foretaket er viktig både for pasienter, pårørende og
samarbeidspartnere for å sikre tjenestekvalitet. Koordinerende enhet skal synliggjøres som «en
dør inn» for rehabilite ring i helse foretaket . E t rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt skal være en
viktig bidragsyter for å lage et felles faggrunnlag for aktørene innenfor rehabiliteringsfeltet på
tvers av omsorgsnivåene. Enheten skal ha ansvar for veiledning og kompetanseutveksli ng ,
både for helse foretaket, private rehabiliteringsinstitusjone r og kommunehelsetjenesten,
inkludert fastlegene.

6.7 Habilitering

Habilitering inkluderer alle brukere av helse - og omsorgstjenesten som har behov for en
målrettet innsats for å opprettholde, vedlikeholde og bedre funksjon, forebygge funksjonsfall og
lære å mestre livet med funksjonsnedsettelse. Hovedansvaret for tjenester innen hab ilitering er
kommunalt, men spesialisthelsetjenesten skal sikre spesialisert tverrfaglig utredning,
diagnostikk og veiledning.

Innen habilitering er det mange overganger i et sårbart livsløpsperspektiv. Gode
samhandlingsarenaer og koordinerte tjenester b lir derfor vesentlig for å kunne tilby helhetlige
pasientforløp. Habilitering skal fremme personlig ansvar og mestringsfølelse, og det er
avgjørende at brukerne av tjenestene har en aktiv rolle på flere nivåer for å oppnå dette.

Vestre Viken har tre hoved fokus områder for habilitering:

• Rett pasient på rett nivå
• Sikre likeverdige og helhetlige tjenester på tvers av nivåene
• Kompetanseutvikling og kompetanseutveksling

Rett pasient på rett nivå
Habilitering er et område hvor det stilles store krav til samarbei d og samhandling mellom de
ulike tjenesteyterne, uansett forvaltningsnivå. Vestre Viken ønsker å gjøre habiliteringsansvaret
tydeligere i samarbeidsavtalene med kommunene, og utvikle videre det formaliserte
samarbeidet gjennom nettverk og møteplasser med b åde brukere, kommuner og fagmiljøer i
Vestre Viken.
Det er behov for å avklare og konkretisere ansvars - og oppgavefordeling mellom Vestre Viken og
kommunene, spesielt når det gjelder oppfølging av store pasientgrupper, som blant annet
pasienter med utvikli ngshemming, autisme og muskelsyke.

Sikre likeverdige og helhetlige tjenester
Å se på pasientforløpet egner seg særskilt godt for denne gruppen , som i mange tilfeller får
tjenester fra mange aktører gjennom hele livet. For å sikre likeverdige tjenester vil Vestre Viken
prioritere arbeidet med standardiserte pasientforløp for store eller særskilt komplekse
pasientgrupper. I mplementering av allerede eksisterende pasientforløp skal sikres . D en
nasjonale prosessen for implementering av ny regional retningsli nje for barn og unge med
ervervet hjerneskade skal følges . Det skal utarbeide s og etablere s nye pasientforløp, som
pasientforløp for utredning og behandling av moderat og alvorlig grad av adferdsvansker ved
utviklingshemming for voksne.



Utviklingsplan 2035 Vestre Viken HF

Side 52 av 57

Habililteringsse nteret skal sikre et likeverdig tjenestetilbud i forhold til barn og unge med
autismespekterforstyrrelser (ASF). Barn og unge med ASF er en relativt stor pasientgruppe, med
et sammensatt og komplekst tilstandsbilde som krever høy kompetanse og langvarig op pfølging.
For å unngå uønsket variasjon i kompetanse og kvalitet i tilbudet, skal det i samarbeid mellom
habiliteringssenteret og avdeling for barne - og ungdomspsykiatri utarbeide s et pasientforløp for
denne pasientgruppen. P asientforløpet må sikre tydelig ansv arsavklaring mellom aktørene og
enhetlige faglige kriterier for utred ning og oppfølging av pasienter. Det skal etableres et
samarbeidsforum for kompetanseutveksling.

Kompetanse utvikling og - utveksling
Habiliteringstjenestens primæroppgaver har endre t seg betydelig de siste årene og er fremdeles
i endring. Bedre testmetoder og muligheter innenfor genetikk har ført til at utredning og
diagnostikk har blitt en stadig viktigere oppgave for spesialisthelsetjenesten. Vestre Viken må
sikre riktig kompetanse sammensetning for å møte dreiningen i pasientenes behov.

Kompetanseutvikling og kompetanseutveksling når helsetjenester flyttes mellom nivåer blir
viktig for å levere tjenester av god kvalitet. I etablering og videreutvikling av ambulante - og
veilednings tjenester, må man se på hvilke muligheter som ligger i tjenesteutvikling og
teknologiske løsninger. Mulighetene innenfor dette området må utnyttes til det beste for både
tjenestemottakere og tjenesteytere.

6.8 Øyesykdommer

Vestre Viken har en av landets største øyeavdelinger med et bredt behandlingstilbud til
pasientene i helseområdet. Faglig vurdert er helseområdet stort nok til å gi grunnlag for
etablering av netthinnekirurgi. Det vil også være av betydning for annen kirur gi ved avdelingen.

Helse Sør - Øst RHF har vedtatt at netthinnekirurgi kun skal tilbys ved Oslo universitetssykehus
per nå, men at det skal gjøres en ny vurdering av funksjonsfordeling innen ulike fag etter at
regional utviklingsplan er vedtatt. Vestre Viken vil arbeide for at netthinnekirurgi på sikt kan
etableres i helseforetaket.

6.9 Prehospitale tjenester

Prehospitale tjenester i Vestre Viken dekker et stort geografisk område med både tett befolkede
og grisgrendte strøk. Det er også områder med stort in nslag av turister. B ehov et for
ambulansetransport har vært økende de siste årene, og en fortsatt økning vil kreve tilpasninger
for å sikre tilfredsstillende responstider og samlet tilbud. Vestre Viken arbeider med en bedre
transport av psykisk syke. Den te knologiske utviklingen med mindre omfangsrikt og mer mobilt
diagnostisk utstyr forventes å øke omfanget av prehospital diagnostikk og start av behandling.
Som eksempel gjøres det nå forsøk med CT i ambulanse som mulig gjør diagnostikk og
blodproppoppløsende (trombolytisk) behandling ved hjerneslag. Utviklingen vil kreve god
organisering og stille økte kompetansekrav.

Kommunene og Vestre Viken reviderte i 2016 samarbeidsavtalene om den akuttmedisinske
kjeden. Formålet er å sikre befolkningen trygge og gode akuttmedisinske tjenester. Gjennom
samarbeidsavtalen forplikter partene seg til gjensidig samordning og utvikling av den
akuttmedisinske kjeden som består av medisinsk nødmeldetjeneste, kommunal legevakt,
fastlegetjenesten, kommunale øyeblikkelig hjelp døg nplasser, akutthjelpere i kommunen,
sykehusenes akuttmottak og ambulansetjenesten. Det er jevnlige samarbeidsmøter mellom
Vestre Viken og kommunene.
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Samarbeidet med de øvrige nødetatene skal videreutvikles. Arbeidet baseres i stor grad på
erfaringer fra de samlokaliserte nødmeldetjenestene i Drammen.

Ansvaret for prehospitale tjenester i Vestre Viken s helseområde er delt mellom Vestre Viken og
Oslo Universitetssykehus. Da Vestre Viken ble etablert, beholdt Oslo universitetssykehus
ansvaret for både Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), ambula nsetjenesten og
pasientreiser for Asker og Bærum kommuner. Vestre Viken dekker tje n estene i resten av
helseområde t .

Det skjer flere endringer som påvirker de prehospitale tjenestene i helseforetaket i åre ne
fremover. Dagens AMK - sentral i Vestre Viken er samlokalisert med politiets operasjonssentral
og 110 - sentralen for brann og redning. Samlokaliseringen opphører når de to andre sentralene
flytter til Sør - Øst politidistrikts hovedsete i Tønsberg i 2018. K ommunestrukturen endres ved at
kommunene Asker, Røyken og Hurum slår seg sammen til én kommune i 2020. Innbyggerne i
Røyken og Hurum skal imidlertid fortsatt ha Drammen sykehus som sitt lokalsykehusområde.
Psykisk helsevern og rusbehandling på sykehusnivå flyttes fra Blakstad sykehus til nytt sykehus
i Drammen når dette står ferdig i 2025.

På denne bakgrunn har Vestre Viken og Oslo universitetssykehus i fellesskap startet et arbeid
for å utrede fremtidig organisering av de prehospitale tjeneste n e i Vestre Vikens
sykehusområde. . Det er lagt til grunn at fremtidig organisering av prehospitale tjenester skal gi
befolkningen i område t et godt tilbud, samtidig som det sikre r god ressursutnyttelse.
Utredningen er ikke ferdig , og fremtidig videre organisering av prehospitale tjenester i
helseforetaket er derfor ikke innarbeidet i denne utviklingsplanen.
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7 Eiendomsstrategi

7.1 Overordnet eiendomsstrategi

Vestre Viken skal ha hovedfokus på at alle bygg og bruksarealer skal utnyttes optimalt.
Aktiviteten skal planlegges og tilpasses endringer i behandlingsmønstre og behov og det skal
legges til rette lokaliteter for dette der det er mulig. All tilgjengelig teknologi og materialvalg
som kan gi driftsfordeler, skal benyttes. Ved valg av materialer skal det være fokus på miljø og
vedlikehold. Det skal legges til rette for innovasjon gjennom styrket infrastruktur og løsninger i
samarbeid med den regionale IKT - satsningen.

Vestre Viken innfører internhusleie fra januar 2018 og dette vil gi en bedre oversikt og
arealforvaltning for klinikkene og forvaltningen. Kostnader til drift av de forskjellige
bruksområdene vil komme i fokus og dette vil kunne gi en mer optimal bruk av lokalene.
Overordnet føring fra Helse Sør - Øst RHF er 10 % arealreduksjon og 10 % kostnads reduksjon
ved innføring av internhusleie.

Vestre Viken har et mål om å benytte eget eid areal og lite ekstern leie, hvis mulig.
Administrasjon i Vestre Viken er for tiden lokalisert i leide lokaler i Drammen. Det skal nå legges
en plan for hvor Vestre Vik ens administrasjonen skal lokaliseres i fremtiden og det må etableres
effektive og moderne kontorløsninger.

7.2 Somatikk

Konseptfasen for nytt Vestre Viken sykehus , med tilhørende tilleggsutredninger , ble ferdigstilt
høsten 2016 og styrebehandlet i Helse Sør - Øst RHF i februar 2017. Styrevedtaket slår fast at det
skal bygges et nytt sykehus på Brakerøya med samlokalisering av somatikk og sykehuspsykiatri.

Det er gjennomført en omfattende utredning av fremtidig utvikling og vedlikehold av
sykehusene i Bærum, K ongsberg og Ringerike (BRK - prosjektet). Planen for dette arbeidet er
vedtatt av styret i Vestre Viken. Denne oppgraderingen vil gi en teknisk tilstand og universell
utforming på eiendomsmassen som er iht. til eiers krav.

Nytt sykehus i Drammen skal stå fe rdig i 2025, mens utviklingen av de andre sykehusene pågår
frem mot 2027. Samlet sikrer dette Vestre Vikens kapasitetsbehov fram mot 2030.

Hallingdal sjukestugu på Ål har vært gjennom en større oppgradering i samarbeid med Ål
kommune. Samhandlingsreformen har vært grunnlaget for samarbeidet, og det vil kun være
behov for daglig drift og vedlikehold i årene fremover.

7.3 P sykisk helse vern og rus behandling

Klinikk for psykisk helse og rus har i dag aktivitet på en rekke lokasjoner. Det er et mål å få
samlet områdefunksjonene på færrest mulige og funksjonelle lokasjoner for å dekke krav til mer
effektiv drift og omstilling fra døgn til ambulerende og poliklin isk behandling. Samling vil være
kostnadsbesparende, samtidig som det vil være positivt for rekruttering av nye medarbeidere og
styrking av klinikkens fagmiljø.

Ved bygging av nytt sykehus i Drammen samlokaliseres hele sykehuspsykiatrien for voksne i
Ves tre Viken med dagens somatiske aktivitet ved Drammen sykehus. D et er i tillegg planlagt
senger for TSB og Barne - og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) i nytt sykehus . BUP vil se på
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muligheter for å samle aktiviteten i forkant av innflytting. Dette vil påvir ke fremtidig
eiendomsstrategi for klinikken .

I hovedprinsippet er det ønskelig å samlokalisere DPS med somatikk der det lar seg gjøre. Ved
Kongsberg sykehus er Kongsberg DPS og BUP lokalisert i lokaler i tilknytning til sykehuset . For
Ringerike DPS er de t ønskelig å avvikle døgndriften på Røyse og flytte denne delen av
virksomheten til lokaler i tilknytning til Ringerike sykehus. Det er videre ønskelig å utrede
muligheten for samling av all døgnvirksomhet for DPS i Asker og Bærum i Dr. Høstsvei, som er i
nær tilknytning til Bærum sykehus, innen 2025. Ved Drammen DPS er det i 2017 gjort påbygging
for å samle døgn - og poliklinikkbehandling på Thorsberg. D rammen DPS blir derfor uten nær
tilknytning til et somatisk sykehus.

Seksjon for avrusning er i dag lok alisert på to steder, Haugesgate i Drammen og Ødegården i
Vikersund. Ødegården har en døgnavdeling som ikke tilfredsstiller krav til
spesialisthelsetjenesten og ønskes avviklet. Det skal utredes muligheter for å samle driften for
hele seksjonen. Dette komm er i tillegg til de planlagte 12 sengene ved nytt sykehus.

Fremtidige behandlingsmetoder vil være avgjørende for klinikkens behov for arealer. Klinikken
har stort fokus på dreining fra døgn - til dagbehandling, med blant annet betydelig reduksjon i
antall døgn senger i DPS. Samarbeid og fremtidig oppgavefordeling mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten vil også være av stor betydning.

7.4 P rehospit ale tjenester

Prehospitale tjenester disponerer i dag 15 ambulansestasjoner. S tasjonene i Bærum og på
Kongsberg, ligger i tilknytning til sykehuset og eies av helseforetaket. Øvrige
ambulansestasjoner leies av kommunene eller private eiere. Leie av areal i tilknytning til andre
kommunale helsetjenester kan bidra til utvikling av samhandlingsarenaer mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunene.

Bortsett fra ambulansestasjonene i Drammen og Kongsberg, har alle stasjonene akseptable
bygningsmessig forhold og dekker dagens arealbehov. Ambulansestasjonene ute i distriktene
tilfredsstiller i dag ikke krav til sanering og det må på sikt legges planer for dette.

Det er i dag ikke konkrete planer for endring eller reduksjon i antall ambulansestasjoner.
Behovet vu rderes løpende basert på forhold som endringer i bosettingsmønster og utbygging av
infrastruktur som vei og jernbane. Ved større befolkningssentra kan det i fremtiden være aktuelt
å etablere beredskapspunkter der utplassering av ambulanser ikke knyttes dir ekte opp til en
ambulansestasjon.

Alle ambulansestasjonene, unntatt Drammen, er tilpasset døgnbasert drift hvor personalet blant
annet har overnattingsfasiliteter. Flere av de øvrige større og sentrale stasjonene, vil på sikt gå
over til bemanning basert på skiftord ninger slik man har i Drammen. Denne type endringer vil
kunne kreve noen mindre bygningsmessige tilpasninger, men vil ikke kreve investeringer av
betydning.

Pasientreiser holder til i leide lokaler i Drammen. Fremtidig plassering av avdelinge n vil naturlig
ses på i sammenheng med valg av ny lokalitet for sentraladministrasjonen i helseforetaket.

Avhengig av fremtidig organisering av prehospitale tjenester, må det planlegges for ny
plassering av AMK - sentral.
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7.5 Avhending av eiendommer

I fore taksmøte i Helse Sør - Øst RHF 27.6.2008 ble det vedtatt å selge eiendommer som ikke
understøtter primærvirksomheten. Dette er i tråd med det regionale helseforetakets strategi og
målsetting om å redusere eiendomsmassen i regionen.

Vestre Viken eier fortsa tt noen barnehager og boliger, men de står på avhendingsplan for 2018 –
2021. Drammen sykehus og Blakstad sykehus skal avhendes i forkant av innflytting i nytt
sykehus i Drammen. Ved samling av funksjoner i psykisk helse vern og rus behandling vil
eiendommer fraflyttes. Disse skal fortløpende avhendes ved fraflytting.

7.6 Strategi etter 2026

Etter innflytting i nytt sykehus i Drammen og ferdigstilling av BRK - prosjektene, vil Vestre Viken
ha arealer som dekker behovet for det somatiske behandlingst ilbudet og psyki sk helsevern på
sykehus nivå f ram til 2030. Byggene vil også være på et akseptabelt teknis k nivå i forhold til eiers
krav . For å opprettholde tilstrekkelig tilstandsgrad på nye og oppgrad erte sykehusbygninger vil
det være behov for ordinært vedlikehold.

For å ha kontroll på årlige vedlikeholdskostnader skal det gjøres en beregning av
l ivssykluskostnader for hvert enkelt bygg . Dette må legges til grunn for å opprettholde
tilstanden på byggene og skal følge s opp ved årlig budsjettarbeid.
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7.7 Ordliste /forkortelser

AMK Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral med ansvar for medisinsk
nødmeldetjeneste

BUP Barne - og ungdomspsykiatri
DPS Distriksps y kiatrisk senter
FACT Flexible Assertive Community Treatment – Tverrfaglige team som utvikles i

samhandling mellom DPS, psy kisk helsevern på sykehus nivå og kommuner
LMS Lærings - og mestringssenter
MTU Medisinskteknisk utstyr
PasOpp Nasjonal brukererfaringsundersøkelse
PHR Psykisk helse og rus
PHT Prehospitale tjenester
SAMDATA Sammenlignende a nalyse r som omfatter ressursinnsats, ressursutnyttelse,

kapasitet og bruk av tjenester innen somatisk behandling, psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling

TSB Tverrfaglig spesialisert rusbehandli ng
VIP Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/705-5  Arkiv: U71 &38  

 

Sak: 37/18 

 

Saksprotokoll - Husbankens kommuneprogram 2018 - 2020 Handlingsplan og årlig 

aktivitetsplan 2018 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og forslag til årlig aktivitetsplan 

2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike kommune 2018-2020. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.03.2018: 

 

Repr. Kirsten Orebråten (Ap) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling 

av sak 37/18 da hun har hatt hovedansvaret for Handlingsplanen og aktivitetsplanen som er 

utarbeidet.  

Kirsten Orebråten (Ap) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i hht. 

Kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav b. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgenes innstilling (HOV, HOK) som er i samsvar med Rådmannens forslag ble 

enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/705-4  Arkiv: U71 &38  

 

Sak: 3/18 

 

Saksprotokoll - Husbankens kommuneprogram 2018 - 2020 Handlingsplan og årlig 

aktivitetsplan 2018 

 

Vedtak i Integreringsrådet: 

 
Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og forslag til årlig aktivitetsplan 

2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike kommune 2018-2020. 

 
 

Behandling i Integreringsrådet 12.03.2018: 

 

Leder Stein-Roar Eriksen(AP) foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemning: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
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Arkivsaksnr.: 18/705-3  Arkiv: U71 &38  

 

Sak: 11/18 

 

Saksprotokoll - Husbankens kommuneprogram 2018 - 2020 Handlingsplan og årlig 

aktivitetsplan 2018 

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og forslag til årlig aktivitetsplan 

2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike kommune 2018-2020. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.03.2018: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/705-2  Arkiv: U71 &38  

 

Sak: 7/18 

 

Saksprotokoll - Husbankens kommuneprogram 2018 - 2020 Handlingsplan og årlig 

aktivitetsplan 2018 

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og forslag til årlig aktivitetsplan 

2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike kommune 2018-2020. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.03.2018: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Integreringsrådet 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/705-1   Arkiv: U71 &38  

 

Husbankens kommuneprogram 2018 - 2020 Handlingsplan og årlig 

aktivitetsplan 2018 
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og forslag til årlig aktivitetsplan 

2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike kommune 2018-2020. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har siden høsten 2014 vært i tett dialog med Husbanken, og har deltatt i 

BASIS (Husbankens boligsosiale utviklingsprogram), i den siste perioden. Kommunen 

utarbeidet Boligsosial handlingsplan 2014 – 2022, som ble vedtatt av kommunestyret høsten 

2014.  

Fem hovedstrategier ga den gang retning for kommunens boligsosiale arbeid:  

1. Øke gjennomstrømningen i kommunalt disponerte utleieboliger  

2. Husleie på kommunalt disponerte utleieboliger settes til gjengs leie  

3. Fra «Leie til Eie»  

4. Oppfølging i bolig  

5. Samarbeid med frivillig  

 

En analyse ble gjennomført i 2015, der det kom frem at kommunen på dette tidspunktet hadde 

en fragmentert, lite koordinert og til dels manglende ledelse av det boligsosialt arbeidet. Det 

ble beskrevet manglende strategisk forankring og ikke tilstrekkelig med ressurser. Til tross for 

dette, ble det beskrevet godt arbeid knyttet til bruken av de boligsosiale virkemidlene.  



- 

 

Oppfølgingen i bolig ble beskrevet som å fungere bra, men taushetsplikten kunne skape 

vanskeligheter for deling av informasjon mellom tjenesteyterne. Kapasiteten i 

miljøarbeidertjenesten ble beskrevet som for liten. Oppfølging i bolig ble ifølge analysen 

iverksatt for sent i leieforholdet. Analysen pekte også på at det var lite samarbeid med frivillig 

sektor. 

 

Beskrivelse av saken 
Ringerike kommune inngikk avtale med Husbanken i 2016 om å delta i Husbankens by- og 

tettstedsprogram (2016-2020). Handlingsplan for kommunens deltakelse i Husbankens 

kommuneprogram (2018-2020) er ment å erstatte Boligsosial handlingsplan (2014-2022). 

 

Rådmannens vurdering 

Ut i fra analysen og de krav kommunen må håndtere i forhold til deltagelse i Husbankens 

kommuneprogram, ble det nødvendig å organisere tjenesten annerledes.  

Boligtjenesten ble opprettet i 2017. Enheten skal bistå personer som av ulike årsaker ikke har 

et trygt og stabilt boforhold, med framskaffelse av og etablering i bolig. Boligtjenesten skal 

sørge for en innbyggerorientert, helhetlig og koordinert tilnærming til boligsosiale 

utfordringer i kommunen. Dette skal blant annet skje gjennom:  

 kunnskap om innbyggernes behov og ressurser  

 tett samarbeid med øvrige enheter  

 god utnyttelse og forvaltning av den kommunalt disponerte boligmassen  

 riktig bistand ved etablering i bolig  

 god kunnskap om og bruk av Husbankens økonomiske virkemidler  

 

Boligtjenesten skal være pådriver for boligsosial kompetanseheving i kommunen og har det 

samlede strategiske og operasjonelle ansvaret for:  

 Husbankens personrettede virkemidler  

 forvaltning og utvikling av kommunalt disponerte utleieboliger  

 tildeling av kommunalt disponerte utleieboliger  

 kartlegging og vurdering av behov for vedtak til oppfølging av miljøarbeidere. Dette 

for å skape gode boforhold i den enkeltes hjem bosetting av flyktninger i deres første 

hjem i kommunen  

 

Vaktmester ansatt i Boligtjenesten skal bistå beboere i de kommunalt disponerte 

utleieboligene som ikke selv mestrer å ivareta sine forpliktelser som leietakere.  

Fra og med 1.mars 2018 vil det skje en mindre justering av organiseringen i Boligtjenesten 

som da vil bli en avdeling i den nye Forvaltningsenheten sammen med avdeling for tildeling 

av helse- og omsorgstjenester.  



- 

 

Med utgangspunkt i den inngåtte programavtalen foreslåes at følgende hovedmål spesifiseres 

frem til 2020: 

1. Alle skal ha et trygt sted å bo 

2. Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet 

3. Den offentlige innstatsen skal være helhetlig og effektiv 

Disse hovedmålene er fulgt opp av detaljerte innsatsområder og delmål innenfor hvert 

hovedmål (se vedlegg: Handlingsplan 2018-2020) samt en operasjonalisering i form av en 

aktivitetsplan for 2018 (se vedlegg: Årlig aktivitetsplan for arbeidet i kommuneprogrammet). 

Denne aktivitetsplanen vil revideres hvert år i perioden. 

Rådmannen anbefaler at Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og 

Forslag til årlig aktivitetsplan 2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike 

kommune 2018-2020. 

 

Vedlegg 

 Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 

 Forslag til årlig aktivitetsplan 2018 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.02.2018 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Handlingsplan

Med utgangspunkt i programavtalen mellom kommunen og Husbanken, skal kommunen
utarbeide en handlingsplan for perioden. Kommunen har ansvar for å planlegge og
gjennomføre programarbeidet lokalt, og handlingsplanen skal være førende.

Handlingsplanen konkretisere r de mål som skal oppnås. For 2018 - 2020 har Husbanken
åpnet for å endre målene. Ringerike kommune har revidert Handlin gs plan en som ble
utarbeidet i 2017, gjennom en prosess der aktuelle enheter og Hovedkomiteen for helse og
omsorg har bidratt. Dette har ført til et større eierskap og riktigere målsettinger.

Kommunen vil årlig utarbeide aktivitetsplaner knyttet opp mot målsettingene i
handlingsplanen.

Behovsmelding for ønsket bruk at økonomiske virkemidler fra Husbanken utarbeides også
årlig.
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Innhold

1. Status og utfordringer for kommunens arbeid s 4
2. Tverrsektorielt samarbeid s 9
3. Kommunens målsetninger s 10

1 . Status og utfordringer for kommunens arbeid

a) Historikk og status for kommunen ved oppstart av programmet.

Ringerike kommune har vært i tett dialog med Husbanken siden høsten 2014, og har deltatt i
BASIS, Husbanken s boligsosiale utviklingsprogra m , i den siste perioden. Kommunen
utarbeidet Boligsosial handlingsplan 2014 – 2022, som ble vedtatt av kommunestyret h østen
2014.

Fem hovedstrategier ga retning fo r kommunens boligsosiale arbeid :

1. Øke gjennomstrømningen i kommunalt disponerte utleieboliger
Kommunalt disponerte utleieboliger er ment som midlertidige botilbud for de fleste av
l e ietakerne. Målet er at flest mulig på sikt skal etablere seg i det ordinære
boligmarkedet, slik at man oppnår økt gjennomstrømningen i boligmassen.

2. Husleie på kommunalt disponerte utleieboliger settes til gjengs leie
Det ble først lagt opp til kostnad sdekkende husleie. Etter en gjennomgang av
konsekvensene dette ville ha for de ulike type områder i kommunen, ble det besluttet
at gjengs husleie var en bedre egnet form for fastsettelse av leien.

3. Fra «Leie til Eie»
Beboere i kommunalt disponerte utleieboliger skal få nødvendig e råd, veiledning og
bistand til å kjøpe egen bolig, der forutsetninger er til stede. Effektiv utnyttelse av
Husbankens personrettede økonomiske virkemidler skal muli g gjøre dette.

4. Oppfølging i bolig
Beboere som trenger b istand til å etablere og opprettholde gode og stabile boforhold
skal tilbys oppfølging i bolig. Oppfølgingen skal skje planmessig og koordinert, i
samarbeid med øvrige helse og velferdstjenester. Individuell plan skal benyttes i
størst mulig grad.
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5. Sam arbeid med frivillig
Det skal utvikles et strategisk og op e rasjonelt samarbeid med frivillig sektor for å
utnytte potensialet blant frivillige i kommunen.

En foranalyse ble gjennomført i 2015, der det kom frem at kommunen på dette tidspunktet
hadde en fragmentert, lite koordinert og til dels manglende ledelse av det boligsosialt
arbeidet. Det manglet strategisk forankring og det var ikke tilstrekkelig med ressurser. Til
tross for dette , ble det dre vet godt arbeid knyttet til bruken av de boligsosiale virkemidlene.
Oppfølgingen i bolig ble beskrevet som å fungere bra, men taushetsplikten kunne skape
vanskeligheter for deling av informasjon mellom tjenesteyterne. Kapasiteten i
miljøarbeidertjenesten v ar beskrevet som for liten. Oppfølging i bolig ble ifølge foranalysen
iverksatt for sent i leieforholdet. Foranalysen pekte på at det var lite samarbeid med frivillig
sektor.

Ringerike kommune inngikk avtale med Husbanken i 2016 om å delta i Husbankens by - og
tettstedsprogram (2016 - 2020). Handlingsplan for kommunens deltakelse i Husbankens
kommuneprogram (2018 - 202 0 ) vil erstatte Boligsosial handlingsplan (2014 - 2022).

b) O rganisering av det boligsosiale arbeidet.

Boligtjenesten ble opprettet i 2017. Enh eten skal bistå personer, som av ulike årsaker ikke
har et trygt og stabilt boforhold, med å fremskaffelse av og etablering i bolig.

Boligtjenesten skal sørge for en innbyggerorientert, helhetlig og koordinert tilnærming til
boligsosiale utfordringer i k ommunen. Dette skal blant annet skje gjennom :

- kunnskap om innbyggernes behov og ressurser
- tett samarbeid med øvrige enheter
- god utnyttelse og forvaltning av den kommunalt disponerte boligmassen
- riktig bistand ved etablering i bo lig
- god kunnskap om og bruk av Hu sbankens økonomiske virkemidler

Boligtjenesten er pådriver for boligsosial kompetans e heving i komm unen og har det samlede
strategiske og operasjonelle ansvaret for :

- Husban kens personrettede virkemidler
- forvaltning og utvikling av kommu nalt disponerte utleieboliger
- t ildeling av kommunalt dispo nerte utleie boliger
- kartlegging og vurdering av behov for vedtak til oppfølging av miljøarbeidere. Dette

for å skape gode boforhold i den enkeltes hjem
- bosetting av flyktninger i deres første hjem i kommunen

V aktmester ansatt i Boligtjenesten bistår overfor beboere i de komm unalt disponerte
utleieboligene som ikke selv mestrer og ivareta sine forpliktelser som leietakere.

Fra og med 1.mars vil det skje en mindre justering av organiseringen i Boligtjenesten.
Boligtjenesten vil være en avdeling i den nye Forvaltningsenheten sammen med avdeling for
tildeling av helse - og omsorgstjenester. Det strategiske arbeidet vil ha en naturlig møtearena
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i rådmannens nye utviklingsavdeling, hvor assisterende rådmann vil ha det overordnede
ansvaret for kommunens planverk knyttet til kommuneplan og byutviklingsplan.

Ringerike Boligstiftelse bistår kommunen med fremskaffelse av boliger til vanskeligstilte på
boligmarkedet. Det eksisterer i dag e t etablert sa marbeid med Blå Kors . Kommunen har
tilvisningsrett på boliger eiet av Blå Kors, som også bistår med tilsyn overfor beboerne.

c) Status for bruk av Husbankens personrettede virkemidler

Ringerike kommune jobber kontin uerlig med å kartlegge søkere til - og eksisterende beboere
i den kommunalt disponerte boligmassen og tilbyr, der det er mulig og ønskelig, startlån for
kjøp av egen bolig. Det har vært avholdt informasjonsmøte med beboere i komm unalt
disponerte utleieboliger og andre interesserte innbygge re, der alle fikk tilbud om individuell
oppfølging i etterkant av møtet. Det er en ambisjon at Boligtjenesten skal yte bistand før,
under og etter kjøpsprosessen for å sikre at vedtak om startlån.

I 201 2 finansierte Ringerike kommune boliger til vanskeli gstilte for ca. 35 mill ved bruk av
startlån og tilskudd til utbedring og tilpasning. I tiden frem til 201 6 var det en gradvis nedgang
i bruken av Husbankens personrettede virkemidler på grunn av eksterne så vel som interne
forhold. I 2016 var det en øknin g til 30 mill, som fordelte seg på omtrent like mange
fullfinansierte som refinansierte lånesaker.

Sta t us for 2017 :
Der er i inneværende år utbetalt i startlån: kr. 65.300.000. -
I tilskudd til etablering kr. 2.200.000. -
I tilskudd til utbedring kr. 328.000. -
Sum kr. 67.828.000. -
D et er forhåndsgodkjent lånebel ø p på: kr. 21 . 2 00.000. -
T il eta b lering kr. 1.050.000. -
Sum for 2017 kr. 90.078 .000. -

Vi har fått innvilget startlånsmidler kr.35.000.000. -
Tilskudd til utbedring kr. 400.000. -
Sum kr.35.400.000. -

Overført fra 2016 til 2017
Startlån kr. 52. 5 00 .000. -
Til etablering kr. 6.800.000. -
Til tilpasning kr. 721.000. -
Sum for 2017 kr. 95.421.000. -

Vi har også fått en ekstrabevilgning
fra Husbanken i desember 2017, etter
politisk vedtak. kr. 15.000.000. -
Totalt disponibelt kr. 110.421.000. -

I de kommende årene har kommunen en ambisjon om økt utlån, med forbehold om politi sk
vedtak.
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Eie Først

I 2017 har Boligtjenesten i samarbeid med Husbanken og NAV Ringerike utviklet ideen Eie
Først , som innebærer bedre utnyttelse av Husbankens virkemidler slik a t vanskeligstilte
barnefamilier skal eie egnet bolig. Dette vil kreve tett oppfølging av og samarbeid med
familiene .

Eie Først vil ses i tett sammenheng med satsingene Helhetlig oppfølging av
lavinntektsfamilier og Jobbspesialistene.

d ) Aktuelle plandokumenter

1. Kommuneplanen s samfun n sdel 2015 - 2030

Befolkning:
Mål: Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune.
Kommunen skal tilby gode og varierte boligtilbud, med variasjon i områder, bo ligtype,
størrelse, beliggenhet og pris.

By - og lokalsamfunn :
Mål: Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og lokalsamfunn.
Kommunen skal planlegge for 70 prosent av befolkningsveksten i Hønefoss - området, og 30
prosen t i de prioriterte lokalsamfunnene : Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal,
Sokna og Ask/Tyristrand. D en prosentvise fordelingen skal ikke være til hinder for
bærekraftige utvikling også andre steder i kommunen.

Effektiv arealdisponering :
Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og lokalsamfunn:
Å legge til rette for høy kvalitet og mangfold i tilbudet av boliger, bomiljøer og fysiske
omgivelser, og vurdere boligtyper og størrelser k o nkret ved behandling av de enkelte planer
og prosjekter. Å pne for større tomter lenger vekk fra sentrum.
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2. Handlingsprogram 2018 - 2021 – Budsjett 2018

Se ktoren Helse og omsorg
Helse og omsorg sektoren skal bidra til at den enkelte innbygger er mest mulig selvhjulpen i
eget liv og i vante omgivelser, samt at tjenestene er tilpasset den enkeltes behov. I tillegg er
formålet å bidra til at ressursene utnyttes best mulig. Det er også ønskelig at den enkelte
innb ygger får mulighet til å arbeide, leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt
tilværelse i fellesskap med andre.

I årene frem mot 2023 vil antall eldre over 80 år i Ringerike kommune være på samme nivå
eller noe mindre. Fra 2023 vil antal l eldre øke for hvert år. Sektoren ønsker å ha fokus på
forebygging og tidlig innsats , slik at flest mulig av våre i nnbyggere får flere gode leveår og er
selvhjulpne lengst mulig. Nasjonale føringer gir uttrykk for at morgendagens
tjenesteutfordringer vil kreve omstilling av den faglige virksomheten. I tillegg må det legges til
rette for mobilisering av alle tilgjengelige ressurser hos den enkelte innbygger, deres familie
og sosiale nettverk, i nærmiljøet og lokalsamfunnet for å kunne løse morgendagens
tjen esteutfordringer. Om innslagspunktet for behov av kommunale tjenester blir ved en
høyere alder, vil sektoren måtte vokse i mindre grad enn om dagens innslagspunkt
opprettholdes med et økende antall eldre.

Sektorens strategi er: «Selvhjulpne innbyggere so m mestrer hverdagen i vante omgivelser
lengst mulig.»

NAV - tjenester
I NAV Ringerike er følgende kommunale tjenester samlet: økonomisk sosialhjelp og
gjeldsrådgivning. NAV - kontoret skal ivareta brukerens helhetlige behov for bistand, og tilby
en individue lt tilpasset oppfølging med de tjenester, tiltak og virkemidler kontoret rår over .

Utfordringer
Sektoren vil klargjøre seg og være fleksibel for morgendagens løsninger. Dette medfører et
stadig fokus på forenkling, fornying og forbedring av våre tjenester, kompetanse,
organisasjon og ledelse. Ved å ha et kreativt og utforskende blikk på dagens praksis vil vi
kunne tilpasse oss og fange opp nyvinninger og dermed kunne utvikle oss i tråd med
morgendagens behov.

Sosialhjelp
NAV har et høyt antall m ottakere av økonomisk sosialhjelp sett i forhold til de fleste andre
kommuner. Videre er gjennomsnittlig antall måneder man mottar sosialhjelp også høyt i
forhold til sammenlignbare kommuner. Det er tre «drivere» når det gjelder økonomisk
sosialhjelp. Det ene er størrelsen på utbetalingene. Det er i liten grad mulig å stramme inn
størrelsen på utbetalinger og samtidig ivareta forsvarlig utøvelse av tjenesten. NAV Ringerike
har iverksatt tiltak for å få ned de to andre driverne; antall brukere som mottar sos ialhjelp
som hovedinntekt, og i tillegg få ned gjennomsnittlig antall måneder brukere mottar
sosialhjelp. Dette arbeidet er tidkrevende og langsiktig, og fordrer tett oppfølging og mulighet
til å benytte kommunale lavterskeltiltak. Arbeidet i 2018 vil base re seg bl.a. på tiltakene fra
Holten - utvalget.
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Videreutvikling av samordnet rus - og psykiatritjenester
Fra 1 september 2017 er Rus - og psykiatritjenesten samordnet, og dag - /døgndrift er i samme
enhet. Arbeidet med ny rusplan er startet og forventes ferd ig til politisk behandling vår 2018.
Planen vil utarbeides tverrsektorielt og med samarbeidende aktører. Statens føringer med
opptrappingsplan på rusfeltet gjør at det i 2018 arbeides tett med Boligtjenesten med tilbud
om booppfølging for innbyggere med ru sproblematikk. Rådmannen anbefaler at
lavterskeltilbudet på Villa`n flyttes som følge av utarbeidelse av ny byplan. Ny lokalisering av
tilbudet vil det arbeides med i 2018.

Hendelsesbasert analyse
Ringerike kommune innfører hendelsesbasert analyse som met ode i kontinuerlig
forbedringsarbeid. Denne metoden tar utgangspunkt i dagligdagse hendelser med sikte på å
finne forbedrings - punkter med resultat i endret praksis. Helse og omsorg er pilot for denne
innføringen i 2017 og 2018. Det er utarbeidet en egen hå ndb ok.

6. Tverrsektorielt samarbeid

Kommunen ønsker å ben ytte alle tilgjenge lige ressurser ved å videreutvikle og opprettholde
tverrsektorielt boligsosialt eierskap. Gjennom samarbeid og helhetstenkning skal det utvikles
tjenester som motvirker at kommunenes innbyggere blir eller forblir vanskeligstilte på
boligmarkedet.

A ktører som kommunen samarbeider med :

- Ringerike Boligstiftelse
- Blå Kors
- Frivilligsentralen
- Ringbo BBL
- Lokalt samarbeidsutvalg Ringerike sykehus og kommunene i Midt - Buskerud og

Ringerikesregionen
- Velferdsdirektoratene ( IMDi , Arbeid - og velfersdirektoratet, Husbanken,

Helsedirektoratet, Kri minalomsorgsdirektoratet, Barne - ungdoms og
familiedire k toratet)

a) Organisering og gje n nomføring av samarbeidet

Kommunen og Boligstiftelsen har e gen s amarbeidsavtale med vedtekter og løpende
dialog gjennom samarbeidsmøter.
Ringerike kommune har samarbeidsavtale med Blå Kors med tilvisningsavt ale for Blå
Kors sine utleieleiligheter.
Det er inngått en overordnet avtale med Frivi lligsentralen
Samarbeidsfora for Ringerike kommune, Boligstiftelsen og Rinbo BBL har som formål
og bedre ko mmunikasjonen til styrene i borettslag der Boligstiftelsen har eierandel.
Det er nedsatt et l okalt samarbeidsutvalg der Ringerike sykehus (Vestre Vik en) og
kommunene i Midt - Buskerud og Ringeri ksregionen har fastlagte møter .
IMDi møter Ringer i ke kommune år lig for planlegging.
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Gjennom blant annet prosjektet Helhetlig oppfølging av l avinntekts familier har
kommunen et samarbeid med Arbeid - og velferdsdirektoratet.
Ringerike kommune samarbeidet tett med Husbanken gjennom By - og
tettsted s programmet og det er inngått s amarbeidsavtale for dette . .

b) B rukerorientering

Tjenesten s kal ta utgangspunkt i brukerinnsikt. Gjennom blant annet Lean pr osesser vil
det jobbes med kontin uerlig forbedring av tjenesten gjennom forståe lse av hva som
hemmer og fremmer brukeropplevelsen innen de boligsosiale tjenesten e.

7. Kommunens målsetninger

Med utgangspunkt i den inngåtte programavtalen skal kommunen spesifi sere sine mål frem
til 2020. Målsettingene bør utformes som konkrete resultatmål.

I tabellen under skal kommunen sette inn sine valgte målsetninger, kategorisert inn under de
tre hovedmålene i strategien Bolig for velferd. Disse tre hovedmålene er igjen
operasjonalisert i 15 målsetninger for det boligsosiale arbeidet. I høyre kolonne skal
kommunen koble sine egne målsetninger opp mot disse.
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Hovedmål 1: Alle skal ha et trygt sted å bo

Innsatsområde:
Hjelp fra midlertidig til varig bolig

1 ) Vanskeligstilte som er i en
overgangsfase sikres en varig bolig.

2) Ingen skal bo i midlertidige botilbud i mer
enn tre måneder

3) Ingen barnefamilier eller unge skal
tilbringe tid i midlertidig botilbud.

4) Rask bosetting av flyktninger i
kommunene

Innsatsområ de:
Hjelp til å skaffe egnet bolig

5) Det utvikles et variert tilbud av egnede
boliger i kommunene.

6) Utleieboliger skal være av god kvalitet i
et godt bomiljø

7) Vanskeligstilte får veiledning om det
private leiemarkedet

8) Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe boli g
9) Vanskeligstilte som bor i en eid bolig skal

ha en god og trygg bosituasjon

Hovedmål 2: Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet

Innsatsområde:
Forhindre utkastelser

1 0) Kommunene har internkontrollsystemer
for husstander som står i fare for å bli
kastet ut av boligen

Innsatsområde:
Gi oppfølging og tjenester i hjemmet

1 1) Alle med behov skal motta tilstrekkelig
med tjenester til å opprettholde et godt
boforhold.

Hovedmål 3: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv

Innsatsområde:
Sikre god styring og målretting av
arbeidet

1 2) Det boligsosiale arbeidet er
kunnskapsbasert og godt organisert på
tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

1 3) Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog
med brukerne

Innsatsområde:
Stimulere til n ytenking og sosial
innovasjon

1 4) Innovasjon og utvikling av det
boligsosiale arbeidet gjøres i samarbeid
og samhandling mellom ulike involverte
aktører

Innsatsområde:
Planlegge for gode bomiljø

1 5) Kommunene tar boligsosiale hensyn i
areal - og samfunnsplanleggin gen.
Kommunene planlegger for mange nok
boliger, og boliger og nærmiljø av god
kvalitet.
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Hovedmål 1: Alle skal ha et godt sted å bo

Kommunens målsetninger Nummer 1 - 9

Kommunen har m idlertidig bolig , med maks 3 mnd botid. 2

Ingen barnefamilier eller unge skal tilbringe tid i midlertidig botilbud. 3

R ask bosetting av flyk t ninger i kommunen . 4

Kommunalt disp o nerte utleieboliger skal være et godt og verdig botilbud. 5

Kommunen disponerer utleieboliger av god kvalitet. De er lokalisert i
bomiljøer som fremmer sosial i nte gre ring og bidrar til sosial ut jevning .

6

Økt satsning på at v ansk e ligstilte på boligmarkedet får kjøpe egen bolig . 8

50% av startlån og tilskudd er reservert barnefamilier . 8

Minst 15% av leietakerne i komm unalt disponerte boliger skal ha fått
innvilget startlån .

8

Bostøtte er en allment kjent heldigital tjeneste . 9
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Hovedmål 2: Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet

Kommunens målsetninger Nummer 10 - 11

Alle som står i fare for å miste boligen , har fått tilbud om råd og
veiledning .

10

Samarbeide t mellom tjenestene er sømløst . 11

Tjenestene er rettet mot brukeren og tilpasset brukerens behov . 11

Alle tjenester har en boligsosial tilnærming i sitt arbeid . 11
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Hovedmål 3: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv

Nummer 12 - 15

Det boligsosiale arbeidet skal ta utgangspunkt i forsknings - og
erfaringsbasert kunnskap .

12

Det bo ligsosiale arbeidet er tverrfag lig organisert med effektiv
ressursutnyttelse.

12

Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog med brukerne. 13

Kommunen tar boligsosiale hensyn i areal - og samfunnsplanleggingen.
Kommunen planlegger for mange nok boliger, og boliger og nærmiljø av
god kvalitet .

15
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Årlig aktivitetsplan for arbeidet i kommuneprogrammet 
 

Kommune :  Ringerike kommune  

År:   2018 
 
I den årlige aktivitetsplanen skal kommunen beskrive aktiviteter som skal gjennomføres for å nå målsetningene handlingsplanen. Aktivitetsplanen skal 

omfatte både planlagte og igangsatte aktiviteter, samt prosjekter som inngår i kommunens innsats i kommuneprogrammet. Aktivitetsplanen oppdateres 

årlig, og oversendes Husbanken innen 14 februar. 

 

Hjelp til utfylling 

• Aktiviteter: Beskriv aktiviteten kort. En aktivitet kan også være en oppgave, satsing, tiltak, prosjekt m.m. • Resultatmål for aktiviteten: Beskriv 
hva man skal ha oppnådd når aktiviteten er gjennomført.  
 

• Finansiering: Beskriv hvordan aktiviteten skal finansieres (drift, egne midler eller prosjektmidler/tilskudd over statlig ordninger). Gjelder også 

aktiviteter hvor finansieringen ikke er avklart når planen utarbeides.  
 

• Beskrivelse: Beskriv aktiviteten nærmere, og hvordan den skal bidra til å nå målet.  

 
• Ansvar: Sett inn navn og ansvarlig fagavdeling for oppfølging av aktiviteten i kommunen. Eventuelt også for samarbeidspartner.  

 
• Periode: Sett inn tidspunktet for når aktiviteten skal starte og være sluttført.  

 
• Mål: Angi hvilke målsetninger fra handlingsplanen aktiviteten er knyttet til. Liste over mål med nummer ligger i tabellene. 
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Hovedmål 1: Alle skal ha et godt sted å bo 

1. Vanskeligstilte som er i en overgangsfase sikres en varig bolig 
2. Ingen skal bo i midlertidig botilbud i mer enn tre måneder 
3. Ingen barnefamilier eller unge skal tilbringe tid i midlertidig bolig 
4. Rask bosetting av flyktninger 
5. Det utvikles et variert tilbud av egnede boliger i kommunene 
6. Utleieboliger skal være av god kvalitet i et godt bomiljø 
7. Vanskeligstilte får veiledning om det private leiemarkedet 
8. Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig 
9. Vanskeligstilte som bor i eid bolig skal ha en god og trygg bosituasjon 
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Aktivitet Resultatmål 
Hvem 

finansierer 
Beskrivelse Ansvar Periode Mål 

       

Utvikle gode rutiner for å ivareta de 

som er i midlertidig bolig. 

Kostnadsbesparende 

og effektivt. Brukeren 

er ivaretatt i sin 

situasjon. 

Internt Brukeren får hjelp med overgang til 

egnet bolig. Brukeren opplever stabilitet 

og trygghet i varig boforhold. 

Rutinene skal implementeres i 

tjenestene. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

NAV. 

2018 2 

Kommunen fremskaffer bolig til leie 

for NAV til bruk for midlertidig 

botilbud ihtt rundskriv av lov om 

sosialetjenester. 

Kostnadsbesparende 

og effektivt. Brukeren 

er ivaretatt i sin 

situasjon. 

internt Kommunen sørger for å tilbyr bolig for 

utleie. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

NAV. 

2018 

Vinter/vår 

2 

Karlegge bostedsløse.  Få oversikt over antall 

bostedsløse.  

Internt Fremskaffe statestikk i løpet av 2018, for 

å kartlegge videre behov for nødvendige 

tiltak. Dette i samarbeid med øvrige 

tjenester. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

NAV, rus/psykisk 

helse, barnevern, 

flyktningtjenesten, 

tildelingskontoret. 

Vinter 

2018 

3 

 

Riktig bruk av leilighetene på 

Ramsrud, som blir ombygg i 

inneværene år. Estimert ferdigstilt i 

uke35. 

Leilighetene blir brukt 

til riktige leietakere. 

Internt Sette ned en arbeidsgruppe som ser på 

utfordringene rundt brukere: 1. med rus – 

ikke rus. 2.Skal det være bemanning – 

ikke bemanning. 

Rus/psykisk helse 

i samarbeid med 

boligtjenesten og 

NAV. 

Våren 

2018 

 

Gjennomgang av arbeidsoppgaver, 

utforming av forvaltning av 

utleieboligen. Fått midler til 

gjennomføring av lean prosess. For 

å se på verdikjeden. 

Økt effektivitet og 

kvalitet. 

God utnyttelse av 

boligmassen. 

KS Forbedring og effektivisering i forvaltning 

av kommunale utleieboliger. 

Avtalen med boligstiftelsen, frist på 3 

mnd oppussing/klargjøring, vurdering av 

denne. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

KS. 

Vinter/vår 

2018 

5 
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Det utarbeides en behovsanalyse 

som avstemmes mot eksisterende 

boligportefølje for å planlegge 

endringer og utvikling i boligmassen. 

 

Godt bomiljø for 

leietakerne. 

Rett bolig til rett søker. 

internt Kartlegging av eksisterende boliger. 

GAP analyse.  

Boligtjenesten. 2018 6 

Effektivisering av forvaltning av 

startlån. 

Effektive 

arbeidsprosesser med 

god kvalitet og svar 

innenfor 

forfaltningslovens 

tidsfrister. 

internt Arbeidsmal – hvordan prosedyren blir 

gjennomført, fra A – Å. 

Samt digitalisering av søker. 

Boligtjenesten. 2018 8 

Kjøp av  data - utstyr og 

gjennomføre opplæring av 

personalet. 

Innen utgangen av 

2018 er 80% er 

søknadene på startlån 

og bostøtte digitale. 

Saksbehandlingen blir 

mere effetiv. Hvor stor 

stilling vil vi trenge? 

Internt Fremskaffe digitale hjelpemidler på 

boligtjenestens kontor, for opplæring og 

kompetanseheving på startlån og 

bostøtte.   

Boligtjenesten 

vinter/vår. 

2018 8 

Prosjekt «eie først» Ambisjonen er at dette 

skal bidra til at flere 

barn vokser opp i 

stabile hjem i gode 

bomiljøer samtidig 

kommunenes utgifter 

til sosialhjelp 

reduseres.   

Vi starter med : 

Internt Vi ønsker å utvikle et konsept for 

forsvarlig eieretablering for lavinntekts 

barnefamilier i tråd med den nasjonale 

strategiens mål om samarbeid på tvers 

av sektorer og forvaltningsnivåer. Dette 

innebærer utvikling av metode og 

verktøy for gjennomføring av prosessen, 

etablering av nye samarbeidsformer og 

rutiner for oppfølging over tid, samt 

evaluering av prosessen. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

øvrige tjenester 

og Husbanken. 

Oppstart 

i 2018 

8 
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3 – 5 familier har fått 

kjøpt bolig.  

Rutiner på hvordan andre kan hjelpe 

bruker med å søke digitalt, både på 

startlån og bostøtte. 

«fjerne» 

papirsøknadene 

Frigi tid til rådgivning 

og veiledning.   

 Samarbeidsmøter/avtaler. 

NAV/flyktningtjenesten/helsestasjonen, 

for å motivere, informere og endre 

rutiner. 

Boligtjenesten Oppstart 

i 2018 

9/8 

Informasjonsmøter, og annonser i 

avis ol. Bostøtte skal bli allment 

kjent blant innbyggerne. 

Redusere kommunale 

kostnader.  

 Bruker media, de som jobber med 

vanskligstilte skal få mer kunnskap rundt 

bostøtte og se effekten av dette. 

Boligtjenesten. Oppsart i 

2018 

9 

Mer gjennomstrøming i komm. 

boliger. Få et mer varig boforhold. 

(startlån eller privat utleiemarked) 

Frigjøre 

kapital/boliger. 

 Informasjonsmøter/kartlegging til de som 

bor i komm. boliger. 

Bedre oppfølging i økonomisk situasjon i 

løpet av leieforholdet. 

Boligtjenesten. Oppstart 

i 2018 

8 

Informasjonsmøter med banker.  Riktig søkere til 

startlån. 

 Opplysning om målgruppe og 

virkemidler, samt målsetting om 50% av 

startlån til barnefamilier. 

Kompetanseøkning. 

Boligtjenesten. Oppstart 

i 2018 

8 

Informasjon til 

barnevern/helsestasjon/frivillige 

organisasjoner. 

Husbankens 

støtteordninger er godt 

kjent. 

 Tjenestene har kunnskap om 

Husbankens virkemidler og kan 

informere om mulighet for bruken av 

disse til sine brukere. 

Bruke samarbeidsmøter. 

Boligtjenesten. Oppstart 

i 2018 

8/9 
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Hovedmål 2: Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet 

10. Kommunene har internkontrollsystemer for husstander som står i fare for å bli kastet ut av boligen 

11. Alle med behov skal motta tilstrekkelig med tjenester til å opprettholde en trygg og god bosituasjon 

 

Aktivitet Resultatmål 
Hvem 

finansierer 
Beskrivelse Ansvar Periode Mål 

Karlegge og utarbeide 

rutiner for utkastelse. 

Færre utkastelser. Internt Gjennomarbeide og utvikle 

ekstisternede og ny rutiner, for 

de som står i fare for å miste 

boligen.  

Boligtjenesten i 

samarbeid med: 

NAV 

Barnevernet 

Læringssenteret 

Tildelingskontoret 

Enhet for rus og 

psykisk helse 

2018 10 

Utvikle og drifte bo-

oppfølgingstjenesten opp 

mot flyktninger. 

Bedre  intergrering av deltakere 

i introduksjonsprogrammet,  

ivaretakelse av boligene. 

internt Utarbeidelse av felles mal for 

arbeidet,bedre integrering felles 

forståelse og rolleavklaring. 

Gjennomføre en LEAN prosess i 

arbeidet.  

Boligtjenesten og 

Læringssenteret 

NAV 

intergreingsavdelingen 

2018 

Vinter /vår 

11 
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Prosjekt som settes 

sammen tverrfaglig på 

strategisk nivå. Avklare  

miløarbeidertjenester 

/ansvar og avgrensing iht 

behovet i kommunen. 

Rett bistand til rett tid til flere. 

Mer effektivitet og 

forutsigbarhet. 

internt Samarbeid mellom lederne i de 

forskjellige avdelinger, sammen 

med nøkkelpersoner. 

Kartlegge behovet – finne 

løsninger, med fokus på bruker. 

Strategiprosess. 

 

Boligtjenesten, 

rus/psykisk helse, 

tildelingskontoret.  

Oppstart 

2018 

11 
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Hovedmål 3: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv 

12. Det boligsosiale arbeidet er kunnskapsbasert og godt organisert på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer 

13. Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog med brukerne 

14. Innovasjon og utvikling av det boligsosiale arbeidet gjøres i samarbeid og samhandling mellom ulike involverte aktører 

15. Kommunene ta boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen. Kommunene planlegger for mange nok boliger, og boliger og nærmiljø av 

god kvalitet 

Aktivitet Resultatmål 
Hvem 

finansierer 
Beskrivelse Ansvar Periode Mål 

I alt planverk skal det tas 

hensyn til boligsosiale 

forhold. 

God forankring av 

boligsosiale strategier. 

Internt Planlegge for gode bomiljøer – helhetlig 

boligplanlegging. Herunder sikre at 

boligsosialt arbeid har plass i det politiske 

planverket samt i 

økonomiplan/handlingsplan. 

Boligtjenesten i 

samarbeid med 

plankontoret. 

Oppstart 

2018 

12 

Brukerundersøkelse. Økt kunnskapsnivå på 

hvordan brukerne 

nyttegjør seg, og 

opplever våre tjenester. 

Internt Karlegge et utvalgt området i 

boligtjenesten, fra brukerperspektiv. 

Boligtjenesten. Oppstart i 

2018 

12 

Bevistgjøring av fremtidig 

tilbud og etterspørsel – 

starte arbeidet 

Kunnskap om rett bolig til 

brukere.  

Internt Finne god kilder for kunnskap av 

datagrunnlaget, som veiviseren  og andre 

relevante kilder. 

Boligtjenesten. Oppstart i 

2018 

15 

Boligsosialt kompetanse 

stategi ønsket inn i  

utviklingsenheten. 

God forankring av 

boligsosiale strategi. 

Internt Ny strategiavdeling vil bli opprettet i 

kommunen innen juni -18. Ta dette opp 

med rådmannen. 

Boligtjenesten. Oppstart i 

2018 

15 
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