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Arkivsaksnr.: 18/1682-1   Arkiv: 150  

 

Økonomirapport mars 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

71/18 Formannskapet 22.05.2018 

55/18 Kommunestyret 31.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport økonomi mars 2018 tas til orientering 

 

 

  

 

 

Innledning  

Økonomirapport mars 2018 bygger på regnskap per 31. mars og forøvrig kjente forhold med 

økonomiske konsekvenser for 2018. 

 

 

Sammendrag 

Årsprognosen for Ringerike kommune indikerer ved denne rapporteringen ett merforbruk på 

21,8 mill. kroner, i forhold til budsjett 2018. Prognosen har forverret seg med 2,7 mill. kroner i 

forhold til forrige måneds prognose. 

 

Årets budsjettet ble vedtatt med et forventet «overskudd» på 32,3 mill. kroner. Prognosen som 

nå foreligger indikerer et «overskudd» på 10,5 mill. kroner ved årets slutt. 

 

Sykefraværet for Ringerike kommune var 9,4 % i mars 2018, det er 0,1 prosentpoeng (pp) 

lavere enn i mars 2017. Korttidsfraværet og det egenmeldte fraværet har gått litt ned, mens 

det legemeldte langtidsfraværet har gått opp.  

På sektorene Helse, Grunnskole og Kultur har samlet fravær gått ned, og på de øvrige 

sektorene har fraværet økt. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at det på enkelte områder er kommet ekstraordinære utgifter som enhetene 

ikke har kunnet påvirke. Rådmannen arbeider med å se på muligheter for å dekke opp 

merforbruket innenfor de eksisterende budsjettene.  

 

Kommunens skatteinntekter er per 31. mars som budsjettert. For landet for øvrig er 

skatteinngangen høyere enn forutsatt i Statsbudsjettet for 2018. Hvilke konsekvenser en høyere 

skattevekst enn forutsatt i Statsbudsjettet vil få for skatteutgjevningen, er det mulig at vi får 

15. mai, når revidert nasjonalbudsjett legges fram. 

 

 

Vedlegg 

Månedsrapport mars 2018 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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Arkivsaksnr.: 18/1371-4   Arkiv: 210  

 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

56/18 Kommunestyret 31.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2017 til orientering. 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kontrollutvalgets uttalelse til åreregnskapet følger vanligvis med saken om årsregnskap til 

formannskap og kommunestyre. 

 

Uttalelsen for årsregnskapet 2017 var ikke klar da regnskapssaken ble, og blir derfor lagt fram 

som egen sak. 

 

 

Vedlegg 

Kontrollutvalgets uttalelse til Ringerike kommunes årsregnskap for 2017.pdf 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 18/1254-7   Arkiv: 210  

 

Status verbalforslag 2016 og 2017 og status kommunestyrevedtak 

2014-2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

72/18 Formannskapet 22.05.2018 

58/18 Kommunestyret 31.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens tilbakemelding om status på verbalforslag 2016 og 2017 og status 

kommunestyrevedtak 2014-2017 tas til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

 

Vedlagte rapporter viser: 

 kommunestyrevedtakene fra 2014 og frem til 31.12.2017 som ikke tidligere er 

rapportert gjennomført.  

 Verbalforslag 2016 – status per 31.12.17 

 Verbalforslag 2017 – status per 31.1217 

 

Rådmannen rapporterer på dette 3 ganger i året i forbindelse med tertialrapporter og årsslutt. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ønsker gjennom denne statusrapporten å informere om fremdriften i de enkelte 

vedtakene som gjøres av kommunestyret, samt status på arbeidet med verbalforslag vedtatt i 

forbindelse med budsjett og handlingsprogram. 
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Vedlegg 

Verbalforslag 2016 – status per 31.12.17 

Verbalforslag 2017 – status per 31.12.17 

Statusrapport – Vedtak i kommunestyret 2014-2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 18/1254-6   Arkiv: 210  

 

Status mål 31.12.2017 - Handlingsprogram 2017-2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

72/18 Formannskapet 22.05.2018 

58/18 Kommunestyret 31.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens tilbakemelding om status på målene i handlingsprogram 2017-2020 tas til 

orientering. 

  

 

Innledning / bakgrunn 

I forbindelse med behandling av budsjett 2017 og handlingsprogram 2017-2020 ble ble det i 

Handlingsprogram 2017-2020 satt opp mål for 2017 for hver sektor og beskrevet viktige 

overordnede satsingsområder. 

 

Beskrivelse av saken 

Målene i Handlingsprogram 2017-2020 varierer noe i resultat for sektorene, men slike mål 

setter fokus på det arbeidet som utføres hver dag. Overordnede viktige satsingsområder er 

fulgt godt opp i 2017. Det er også rapportert på mål og satsingsområder i hver tertialrapport i 

2017. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er utført mye godt arbeid i 2017. Politiske retningslinjer gjennom mål og satsingsområder 

gir en forutsigbar og god drift, og bidrar til å avklare forventninger både hos innbyggere og 

ansatte. 
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Vedlegg 

Mål i Handlingsprogram 2017-2020 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 18/1662-1   Arkiv: 600  

 

Schjongshallen - tiltak og tilpasninger etter opprykk til GET ligaen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

74/18 Formannskapet 22.05.2018 

59/18 Kommunestyret 31.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Kommunestyret bevilger nødvendige midler på kr. 7 930 000,- inkl. mva til strakstiltak i 

Schjongshallen slik at hallen blir godkjent for GET ligaspill sesongen 2018/2019.   

 Driftsbudsjettet økes med kr. 310 000,- for 2018. Dette innarbeides i 2. tertial 2018. 

Økte driftsutgifter kr. 750 000,- for 2019 behandles i budsjettprosessen for 2019. 

 Det inngås ny driftsavtale mellom Ringerike ishockeyklubb og Ringerike kommune om 

bruk av Schjongshallen, som legges frem til godkjenning av Kommunestyret. 

 Kommunestyret bevilger kr 100 000,- til skisseprosjekt i 2018.  Dette dekkes av 

formannskapets disposisjonskonto. 

 

 

Sammendrag 

Ishockey klubben har rykket opp i GET ligaen (topp divisjon) og i den forbindelse har 

kommunen mottatt en henvendelse fra Ringerike ishockeyklubb, der klubben legger frem en 

oversikt over ulike behov for utbedringer av Schjongshallen, for at den kan godkjennes som 

kamparena i GET ligaen. Vi har også mottatt en søknad om tilskudd til Ishockeyklubben. I 

tillegg til tiltakene som må være på plass innen seriestart er det stort behov for oppgradering/ 

rehabilitering av hallen både på kort og lang sikt.  

 

Følgende tiltak foreslås gjennomført til seriestart: 

 

Tribuneutvidelse med tilhørende kostnader.  

Inneklimaanlegg for å dekke nødvendige behov for riktig temperatur, fuktighet og lufting. 

Utvidelse av toalettfasiliteter for å dekke tilskuerkapasiteten i hallen.  

Installasjon av løfteplattform, ny hoveddør og egne publikumsplasser for å imøtegå krav om 

universell utforming.  

Utvendige tilpasninger for tilgang for bortepublikum og stasjonering av TV buss.  

Nødvendig utvidelse av elektrisk anlegg til TV buss og økt elektrisk kapasitet i sekretariatet. 

 

Tiltakene er estimert til kr. 7 930 000,- inkl mva, i tillegg må en påregne økte driftsutgifter. 
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Det foreslås et skisseprosjekt for schjongshallen, som ivaretar ishockeyklubben sine behov, 

men også mulige flerfunksjoner i idrettsparken, estimert til kr. 100 000,-. 

 

Innledning / bakgrunn  

Ringerike Ishockeyklubb har rykket opp i GET ligaen, topp divisjonen i ishockey. Dette 

medfører en del krav beskrevet av Norges Ishockeyforbund, se vedlegg. Hallen er pt. ikke 

godkjent som arena for eliteseriespill. Det er derfor behov for å gjennomføre tiltak i år og neste 

år for å imøtekomme kravene. Det er også behov for annen ombygging og rehabilitering av 

hallen.  

Ringerike kommune er eier av Schjongshallen. Ringerike Ishockeyklubb eier ismaskinen, vantet 

og resultattavla. Hallen er fra 1989 og det er inngått en driftsavtale fra 1992 mellom klubben 

og kommunen som ikke er blitt reforhandlet. Driftsavtalen gjenspeiler ikke dagens aktivitet og 

tiltak som er blitt gjort i de siste årene. Avtalen har ett års gjensidig oppsigelse. Det ble i 

perioden 2015-2017 gjennomført oppgradering av isflata, nytt vant, utvidet tribunekapasitet, 

nye og flere rømningsdører, ny kjølemaskin, ny drenering m.m. Det er fortsatt tiltak som 

gjenstår. Det er vedtatt at det skal utarbeidedes en hovedplan for Schjongshallen for å beskrive 

vedlikehold- og oppgraderingsbehov. Denne er under arbeid. 

 

Beskrivelse av saken  

Ringerike Ishockeyklubb har meldt behov for tiltak i Schjongshallen som følge av opprykk til 

eliteserien. Ringerike Ishockeyklubb har i forkant av kvalifiseringskampene bekreftet til Norges 

Ishockeyforbund at de vil innfri deler av kravene gitt i forbundets retningslinjer for spill i GET 

ligaen.  

I den forbindelse har kommunen sett disse tiltakene i sammenheng med andre oppgraderings- 

og rehabiliteringsbehov for hallen.  

 

Følgende tiltak må være på plass innen seriestart for å få godkjent hallen. 

 Oppdeling av tribuner for borte- og hjemmepublikum ved utvidelse av 

tribunekapasiteten estimert kr. 1 200 000,-. I tillegg vil det påbeløpe kostnader til 

gebyrer for byggsøknad og nye branntekniske tegninger, estimert til kr 100 000,-, totalt 

kr. 1 300 000,-. 

 Inneklima må utbedres. Temperaturen i hallen under kamper skal være + 15 grader, 

samtidig som luft fuktigheten må ned. Løsningen er et permanent ventilasjonsanlegg 

med innbygd avfukter, vannbårent varmebatteri. Dette estimatet tar også med 

forlengelse av eksisterende kafebygg med 2 etasjer. Dette vil i tillegg til nødvendig 

teknisk rom for klimaanlegget gi utvidet garasje for ismaskin og utvidet lagerkapasitet i 

1. etasje, teknisk rom for inneklima anlegget, 10 stk. dame- og herretoaletter og 3,5 

meter urinal, estimert til kr. 5 600 000,-. I tillegg vil det påløpe økte driftskostnader 

ved etablering av permanent ventilasjonsanlegg med innbygd avfukter anslått til kr. 500 

000,- pr. år. Det er mulig å lage en midlertidig løsning for avfukting av hallen, men 

dette vil ikke kunne tilfredsstille kravet om økt temperatur i hallen. Dette er estimert til 

kr. 615 000,- årlige driftsutgifter ved å leie avfuktere. 

 Utbedring av universell utforming i hallen krever løfteplattform ved hovedinngang og 

ny hovedinngangsdør, estimert til kr. 510 000,-. Tilrettelegging for universelt 

utformede plasser på tribunene er i dag løst ved platting på tribune anlegget og rampe 

for tilgang i hallens første etasje i nærheten av hovedinngang. Dette regnes som 

tilfredsstillende, inntil det foreligger en hovedplan for bygget. I tillegg vil det påløpe 

økte driftskostnader ved etablering anslått til kr. 50 000,- pr. år. 
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 Dagens toalettkapasitet er for liten. Det er ikke avskilte toalettfasiliteter for borte- og 

hjemmepublikum. Det er mulig å etablere permanent toalettløsning i dagens bygg. 

Dette er delvis lagt inn i utvidelsen av kafebygget, beskrevet over. I tillegg etableres det 

toalettrom for bortepublikum med 4 toaletter og pissoar i byggets motsatte ende i 1. 

etasje, innvendig i hallens sør østre hjørne (under trimrommet). Dette estimeres til kr. 

460 000,-. Alternativt etableres en midlertidig løsning med leie av 2 containere med 

vann, kloakk og strømtilførsel estimert til kr. 320 000,- for en sesong. I tillegg vil det 

påløpe økte driftskostnader ved etablering anslått til kr. 200 000,- pr. år. 

 Det er krav til å skille hjemme- og bortesupportere ved kamper. Midlertidig løses med 

utvendige gjerder og delte innganger til hallen. Eksiterende rømningsvei på hallens 

østlige langside benyttes som inngang for bortepublikum. Innkjøp av anlegg gjerder 

anslås til kr. 65 000,-. 

 Mediatilgang ute. Det må legges til rette for tilgang og parkering av TV buss på hallens 

vestre langside. Midlertidig løses dette med brøyting av eksisterende trasse. Dette vil 

medføre økte driftsutgifter estimert til kr. 20 000,-. Det vil være behov for en 

permanent løsning etter at ny reguleringsplan er vedtatt. 

 Mediadekning inne. TV team må ha riggplass, tilgang til strøm og kabeltilførsel 

gjennom yttervegg til TV buss, estimert til kr. 25 000,- 

 Sekretariatet må ha økt strømkapasitet estimert til kr. 15 000,- 

 

Det må påregnes økt driftsutgifter utover det som er beskrevet ovenfor som følge opprykk til 

Get liga. Dette vil vi komme tilbake til i handlingsplan for Schjongshallen.  

 

Tidligere entreprenør for ombygging av isbanedekket, vant og tribuner, Isbaneteknikk as, har 

vært behjelpelig med estimatene i forhold til tribuneløsning, inneklimaanlegg og 

bygningsmessig utvidelse av kafebygget. De har varslet at delene av tiltaket som omfatter 

inneklimaanlegget og de bygningsmessige utvidelsene knyttet til kafebygget må være i 

bestilling i løpet av 25. mai 2018 for å kunne få leveranser fra underleverandører tidsnok til å 

kunne ferdigstille til september.  

 

 

Ønsker fra klubben 

Ringerike Ishockeyklubb ønsker at veien inn fra Ringeriksgata, med tilhørende parkering 

oppgraderes med asfalt og at det etableres gatebelysning i samme område. Dette estimeres til 

kr. 1 000 000,-. Det er igangsatt reguleringsplan for Schjongslunden denne sees i sammenheng 

med områderegulering for Hønefoss, som ikke er vedtatt. Det er gjennomført mindre 

vedlikehold av vei. Andre arrangementer bruker parkering i Ringeriksgata. Dette gir også en 

mulighet for å skille adkomst for hjemme- og bortepublikum ved å benytte to ulike veier inn i 

idrettsparken og inn mot Schjongshallen. 

 

Søknad om tilskudd fra Ishockey klubben 

Ishockeyklubben har søkt om tilskudd fra Ringerike kommune på kr 1 200 000 til utvidelse av 

tribunekapasitet i Schjongshallen. Utvidelse av tribunekapasitet som omsøkt er innarbeidet i 

totalkostnaden som er fremlagt i denne saken.  

 

Fremtidige behov 

Det arbeides med hovedplan bygg som skal fremlegges til politisk behandling seinere i år.  

Hensyn til alle idrettsgrupper i Hønefoss idrettspark må vektlegges. Garderobebygget i 

Hønefoss idrettspark har vesentlig oppgraderingsbehov En eventuell utvidelse av 
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gardrobekapasitet i Schjongshallen bør vurderes i sammenheng med behov hos andre 

idrettsgrener som bruker Hønefoss idrettspark, for økt utnyttelse av kommunale bygg. 

Det foreslås et skisseprosjekt for bygget, som ivaretar romfunksjoner tilrettelagt for 

ishockeyklubben, men også flerfunksjoner i idrettsparken, estimert til kr. 100 000,-.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Det jobbes med hovedplan for Schjongshallen, som vil beskrive nødvendige fremtidige 

investering- og vedlikeholdsbehov for hallen. Denne saken skal være ferdig til behandling i år. 

Det er viktig å se tiltakene som er beskrevet i sammenheng med hovedplan bygg.  

Tiltakene som skal gjennomføres må ta hensyn til dagens reguleringsplan for Schjongslunden 

og igangsatte områderegulering for Hønefoss. 

 

Økonomiske forhold 

Kostnader til investeringer og økte driftskostnader:  

Beskrivelse Budsjett Beløp 2018 Inndekning 

Utvidet tribunekapasitet Investering       1 300 

000 

Økning av lånerammen i 

2. tertial 2018 

Utbedring inneklima i hallen, med 

bygningsmessig utvidelse av 

kafebygg, inkl. teknisk rom og 10 stk 

toaletter og 3,5 m urinal. 

Investering       5 600 

000  

Økning av lånerammen i 

2. tertial 2018 

Tilrettelegging for media og 

serketæriatet 

Investering            60 

000  

Økning av lånerammen i 

2. tertial 2018 

Universell utforming, løfteplatform 

og ny hoveddør 

Investering          510 

000  

Økning av lånerammen i 

2. tertial 2018 

Toalettanlegg i sør østre del  av 

hallen 

Investering          460 

000  

Økning av lånerammen i 

2. tertial 2018 

Skisseprosjekt Investering          100 

000  

Økning av lånerammen i 

2. tertial 2018 

Sum  Investering       8 030 

000  

  

        

Utbedring inneklima i hallen   Drift 2018           125 

000  

Innarbeides i 2. tertial 

2018 

Utbedring inneklima i hallen   Drift 2019           500 

000  

Budsjettbehandling  2019 

Universell utforming, løfteplatform 

mm 

Drift 2018            20 

000  

Innarbeides i 2. tertial 

Universell utforming, løfteplatform 

mm 

Drift 2018            50 

000  

Budsjettbehandling  2019 

Utvidet toalettkapasitet  Drift 2018           100 

000  

Innarbeides i 2. tertial 

Utvidet toalettkapasitet  Drift 2019           200 

000  

Budsjettbehandling  2019 

Sikkkerhetstiltak for utv.adskillelse 

av hjemme og bortepublikum 

 Drift 2018             65 

000  

Innarbeides i 2. tertial 

Sum 2018 Drift 2018          310   
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000  

Sum 2019 Drift 2019          750 

000  

  

 

Tallmaterialet er kun estimater med den usikkerhet det ligger i dette.  

 

Alternative løsninger 

Manglende utbedring av nødvendige tiltak vil medføre at Ringerike Ishockeyklubb ikke kan 

spille hjemmekamper i Schjongshallen. Hjemmekamper må spiller på godkjent leid arena.   

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er glad for at Ishockeyklubben greide å rykke opp til Get - ligaen. Det betyr mye 

for kommunen og regionen å ha et topplag i Ishockey. Rådmannen mener det er viktig at 

kommunen legger til rette for at klubben kan spille sine hjemmekamper i Schjongshallen.  

Rådmannen foreslår at kommunen gjennomfører nødvendige utbedringstiltak slik at 

Schjongshallen kan brukes til kamper i GET- ligaen. 

Rådmannen mener det vil være uheldig om hjemmekamper ikke kan spilles i Schjongshallen. 

 

 Rådmannen anbefaler at følgende tiltak gjennomføres før september 2018. 

 Oppdeling av tribuner for borte- og hjemmepublikum ved utvidelse av 

tribunekapasiteten og nye branntekniske tegninger. 

 Det etableres permanent inneklimaløsning fremfor en midlertidig løsning. Permanent 

løsning vil dekke dagens og fremtidens krav til inneklima. Midlertidig løsning vil ikke 

kunne innfri komfortkravene.  

 Dagens toalettkapasitet må økes med en permanent løsning. En permanent løsning er 

mulig å få gjennomført til september, under forutsetning av at arealene ved siden av 

dagens kafeteria utvides i sammenheng med etablering av permanent inneklimaløsning. 

I tillegg bygges det toalettrom i 1. etasje innvendig i hallens sør østre hjørne. En 

permanent løsning vil være noe dyrere enn den midlertidige løsning, men vil spare 

kommunen for unødvendige kostnader i form av leide kontainere med påkobling av 

vann, kloakk og strøm som ikke vil kunne brukes ved etablering av en permanent 

løsning.   

 Det etableres midlertidig løsning til skille hjemme- og bortesupportere ved kamper. 

Dette er løst med midlertidig utvendige gjerder og bruk av eksisterende innganger til 

hallen. Rådmann mener permanent løsning må lages etter endelig hovedplan for hallen 

og reguleringsplan for området er vedtatt.  

 Mediatilgang løses ved parkering av TV buss på hallens vestre langside.   

 Utbedring av strømtilførsel innvendig til media og sekretariatet m.m. løses med nye 

tilførsler.   

 

Det er viktig for rådmannen at de tiltak som foreslås gjennomført før seriestart ikke er til 

hinder for fremtidige tiltak i Schjongshallen. Tiltaket rundt inneklimaløsning som foreslås er 

kun for ishallen, det vil derfor være behov for oppgradering av inneklimaanlegget for resten av 

hallen seinere. Toalettløsning for bortepublikum etableres i hallens 1. etasje under dagens 

trimrom.  

 

Ringerike ishockeyklubbs ønsker utbedringer av vei, parkeringsarealer og gatebelysning. 

Rådmann mener dette bør utsettes til ny reguleringsplan foreligger.  
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Ishockeyklubben har søkt Ringerike kommune om tilskudd på kr. 1 200 000,- til tribuneanlegg. 

Rådmannen har innarbeidet dette i totalsummen som foreslås bevilget i denne saken. Siden 

Ringerike kommune er eier av bygget bør Ringerike kommune stå som tiltakshaver for også 

dette tiltaket, gjerne i samarbeid med Ishockeyklubben, dvs at det ikke utbetales tilskudd til 

Ishockeyklubben på kr. 1 200 000,- 

 

Driftsavtalen for Schjongshallen mellom Ringerike kommune og Ringerike Ishockeyklubb er 

ikke blitt revidert siden den ble inngått i 1992.  Rådmann anbefaler at det inngås ny driftsavtale 

for Schjongshallen. 

 

Rådmann vil komme tilbake med hovedplan for Schjongshallen og for å få en god utnyttelse av 

hallen i sammenheng med andre idrettsaktiviteter i idrettsparken. Det vil derfor være 

hensiktsmessig med et skisseprosjekt som tar hensyn til den totale utvikling av Schjongshallen. 

Dagens status for bygningen er at det fortsatt er betydelige oppgraderingsbehov, i tillegg til 

overnevnte behov. Skisseprosjektet vil gi grunnlag for utvikling av hallen og tilhørende 

budsjettering.  

Rådmann anbefaler at det avsettes midler til skisseprosjekt. 

 

 

Vedlegg 

Søknad fra Ringerike Ishockeyklubb 

Sertifisering av ishaller 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Per Christian  Frøislie 

 

saksbehandler: Håkon Skougstad 
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Arkivsaksnr.: 16/1440-8   Arkiv: D11  

 

Søknad om midler til forprosjekt - Haugsbygd Arena  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

50/18 Formannskapet 24.04.2018 

60/18 Kommunestyret 31.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Haugsbygd Idrettsforening tilstås kr. 300 000,- til prosjektering av Haugsbygd Arena. 

2. Midlene belastes Formannskapets disposisjonskonto. 

 
 

 

 

 Innledning / bakgrunn 

 

Haugsbygd Idrettsforening henvendte seg til Ringerike kommune i januar 2016, og inviterte 

kommunen til et samarbeid om prosjektet Haugsbygd Arena. Kommunestyret behandlet denne 

henvendelsen i sak 77/16 og fattet følgende vedtak: 

 

1. Prosjektet om Haugsbygd Arena tas til orientering. 

2. Ringerike kommune vil gå i dialog med Haugsbygd Idrettsforening etter at barnehage- 

og skolebehovsanalysen er politisk behandlet. 

 

Den bestilte barnehage- og skolebehovsanalysen forelå høsten 2016, og ble behandlet av 

kommunestyret i sak 184/16. Kommunestyret fattet følgende vedtak ble enstemmig: 

 Barnehage- og skolebehovsanalysen 2016 – 2030 legges til grunn i kommunens 

planleggingsarbeid. 

 

Det har vært avholdt flere samarbeidsmøter mellom Haugsbygd Idrettsforening og Ringerike 

kommune etter dette vedtaket. Videre har Haugsbygd Idrettsforening holdt to orienteringer for 

kommunens idrettsråd om prosjektet. 

 

Haugsbygd Idrettsforening presenterte Flerbruksanlegget Haugsbygd Arena - skisseprosjekt, 

for Ringerike formannskap i møte 20.03.18 

I skissen legges det fram en behovsvurdering. Forskjellige idrettsgrener, musikkorps, 

idrettsfritidsordning vil få et samlingspunkt i bygda. 
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I skissen pekes det på Vang skoles og Haugsbygd ungdomsskoles behov for større og bedre  

kroppsøvingsfasiliteter, et behov som ble avdekket i barnehage- og skolebehovsanalysen  

2016 – 2030. 

Det forventes befolkningsvekst i Ringerike kommune, også i Haugsbygd. I skissen legges det 

opp til at anlegget benyttes av de to skolene på dagtid. Utenom skoletid benyttes anlegget til 

idrettsaktiviteter korps og annen type fritidsaktivitet. 

 

Haugsbygd Idrettsforening søkte 09.04.18 på vegne av prosjektet Haugsbygd Arena om  

kr. 300 000,- til delfinsiering av for- og detaljprosjektering. 

Dette er kostnadsberegnet til totalt kr. 750 000,-. 

 

Økonomiske forhold 

 Haugsbygd Idrettsforening søker om kr. 300 000,- til delfinansiering av for- og 

detaljprosjektet, Haugsbygd Arena. Idrettsforeningen bidrar sammen med Vang skoles 

musikkorps og andre støttespillere med kr 450 000,-, slik at prosjektfasen, som er 

kostnadsberegnet til kr. 750 000,-, blir fullfinansiert. 

 

Ringerike formannskap vedtok i sak 28/18 retningslinjer for tildeling av prosjektmidler.  

Søkaden om prosjektmidler til Haugsbygd Arena vurderes til å være innenfor disse 

retningslinjene. 

Omsøkte kr. 300 000,- foreslås belastet Formannskapets disposisjonsfond. 

 

At Ringerike kommune vil støtte for- og detaljprosjektet Haugsbygd Arena begrenses i denne 

saken til prosjektering. Eventuelle framtidige avtaler om leieforhold, økonomi og bygging/drift 

av flerbrukshall i Haugsbygd vil bli fremmet og behandlet som egne saker. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Invitasjon til samarbeid med Haugsbygd Idrettsforening om Haugsbygd Arena ble behandlet 

av kommunestyret i sak 77/16. 

 Formannskapet fikk en presentasjon – skisseprosjekt flerbruksanlegget Haugsbygd Arena, 

20. mars 2018.  

 
Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på initiativet Haugsbygd Idrettsforening har tatt for å utvikle 

lokalsamfunnet i Haug. Haugsbygd Arena vil bidra til at idrett, frivillig, skolenes behov for økte 

og bedre kroppsøvingsfasiliteter aktivitet får dekket sine behov.  

Videre vil Haugsbygd Arena bidra til trivsel og folkehelse. 

Rådmannen understreker at selv om det i denne saken anbefales støtte til prosjektering av 

Haugsbygd Arena, har ikke det noen framtidg binding relatert til leie av lokaler og drift av 

disse. 
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Vedlegg: 

 Saksprotokoll kommunestyresak 77/16 

 Flerbruksanlegget Haugsbygd Arena – skisseprosjekt 

 Søknad om prosjektmidler fra Haugsbygd Idrettsforening 

 Vedtak i Formannskapet sak 28/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 15/1534-173   Arkiv: Q62 &13  

 

Innspill til reguleringsplan for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

61/18 Kommunestyret 31.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune støtter i hovedsak etatenes forslag til Reguleringsplan, og vil gi 

honnør for godt utført arbeid, god prosess og samarbeid. 

2. Planen berører et stort areal, mange interesser og mange mennesker. Derfor er det 

viktig med forutsigbar prosess og fremdrift videre.  

3. Ringerike kommune ber om at det innarbeides rekkefølgebestemmelse for gang og 

sykkelvei langs rv 35 tilsvarende Busundveien slik at disse bygges før anleggsstart 

begynner. 

4. Ringerike kommune støtter etatenes forslag med kort bru over Mælingen 

5. Ringerike kommune støtter prosessen med grunnerverv og arkeologisk utgraving i 

2019, og forventer forberedende arbeider tidlig i 2020 (2018) 

6. Det forutsettes byggestart i 2021 og at prosessen og fremdriften bygger opp under 

dette. 

7. Stasjon på Ve bør tas ut av reguleringsplanforslaget for å redusere kostnadene, unngå å 

beslaglegge unødig landbruksjord og unngå byspredning.  

8. Foreliggende saksframlegg og protokoll med vedtak er innspill fra Ringerike kommune 

 

 

 

Bakgrunn 

Regjeringen har bestemt at Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet - Hønefoss skal 

planlegges som ett felles prosjekt. Planarbeidet gjennomføres som statlig reguleringsplan 

i henhold til plan - og bygningslovens § 6 – 4, noe også kommunestyret vedtok ønske om 

i 26.03.15. Dette innebærer at det er Kommunal – og moderniseringsdepartementet som 

er planmyndighet og som skal vedta reguleringsplanen. Deler av planområdet ligger i 

Marka, og fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt tillatelse etter markaloven til å sette 

i gang planleggingen. Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har, på vegne av Bane 

NOR og Statens vegvesen, utarbeidet et forslag til reguleringsplan med 

konsekvensutredning. Planen legger til rette for utbygging av 40 km nytt dobbeltspor 

mellom Jong i Bærum kommune og Hønefoss stasjon i Ringerike kommune, samt 16 km 

ny firefelts motorveg fra Høgkastet i Hole kommune til Ve i Ringerike kommune. 

Planforslaget omfatter i tillegg også nødvendig omlegging av offentlige og private veger, 
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gang - / sykkelveger, midlertidige anleggsområder, samt områder for lagring av 

overskuddsmasser. Det planlegges også støytiltak og vilttiltak med faunapassasjer under 

nytt dobbeltspor og motorveg. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Høring  

Det er avholdt følgende møter i forbindelse med høringen: 

Folkemøte i Ringerike kultursenter, Bysalen , Hønefoss, onsdag 2. mai kl. 18.30 

Åpen kontordag i Fossveien 9, Hønefoss, torsdag 3. mai kl. 9 - 17 

Åpen kontordag i Fossveien 9, Hønefoss, tirsdag 8. mai kl. 15 - 21 

I tillegg har det vært dialog med berørte og innbyggere etter behov og ønske. Dette har vært 

avholdt med FRE16 og kommunen etter behov. Kommunens representanter har vært aktivt 

tilstede. 

 

 

Fakta om prosjektet 

• 40 kilometer dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss  

• Togene skal gå i 250 km/t  

• Ca. 23 kilometer jernbanetunnel fra Sandvika (ved Jong) til Sundvollen og ca. 3 

kilometer tunnel nordvest for Sundvollen  

• Mange store bruer, kulverter og andre konstruksjoner  

• Etablering av ny jernbanestasjon ved Sundvollen  

• Total ombygging av Hønefoss stasjon  

• 15 kilometer firefelts Europaveg mellom Høgkastet ved Sundvollen og Hønefoss. 

Vegen vil få fartsgrense 110 km/t  

• I følge Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 blir byggestart for Ringeriksbanen og 

E16 i 2021  

• Antatt ferdig i 2028 

 

Brev fra Det Kongelige Kommunal og Moderniseringsdepartementet datert 13. april 

2018 

 

Fra departementets side i forhold til Ringerike, vil det særlig være ønskelig at høringen 

benyttes til å få synspunkter på: 

• De deler av planen hvor det er utarbeidet alternative reguleringsforslag. Dette gjelder 

løsning for kryssing av det svært viktige naturområdet på Mælingen. Her forventes det 

å være ulike interesser, og det er også betydelige kostnadsforskjeller mellom 

alternativene.  

• En viktig del av Bane NORs oppdrag er at det i planarbeidet skal legges vekt på finne 

relevante avbøtende og kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, 

flomsikring og jordvern/jordbruk. Høringen bør benyttes til å innhente synspunkter på 

hvordan dette er fulgt opp og ivaretatt.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer at planforslaget er utarbeidet i tråd med 

forutsetninger og føringer i planprogrammet. Departementet gir derfor tilslutning til at 

forslaget kan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og 

bygningsloven § 12-10 
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Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at den 

videre planleggingen av Ringeriksbanen skal videreføres med dyp sammenhengende tunnel 

mellom Jong og Sundvollen, uten dagsone ved Rustan og stasjon på Avtjerna. Spørsmålet om 

stasjon på Avtjerna vil derfor ikke være tema for høringen av planforslaget. 

 

Mælingen 

I vedtak fra kommunestyret 26.03.15 støtter Ringerike kommune etatenes forslag til trasé over 

Helgelandsmoen, fordi dette viste at det på en balansert måte kunne tas hensyn til 

landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging av 

Ringeriksbanen og ny E16. Monserudlinja ville ikke ivaretatt blant annet landbruksjord på en 

så god måte. Etatene vurderte Monserudlinja i silingsrapporten (tidligere utredninger), som den 

totalt sett dårligste løsningen på denne delstrekningen, fordi dette alternativet ville gitt meget 

stort beslag av dyrka mark, forringet flere verdifulle kulturmiljøer ved nærføring, og gitt store 

negative konsekvenser for landskapsbildet. Denne løsningen hadde også mye større kostnader. 

 

Det ble gitt føringer for prosjektet av Samferdselsdepartementet i brev av 28.4.2016: 

• I samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det besluttet at 

alternativet Helgelandsmolinja skal legges til grunn for den videre planleggingen. 

• Det skal legges vekt på å finne relevante og avbøtende kompenserende tiltak, med 

særlig vekt på naturmangfold, flomsikring og jordvern/jordbruk. Som del av dette bør 

lang bru over Mælingen ved Helgelandsmoen utredes. 

 

Det er utarbeidet to reguleringsplanalternativer for linjeføring fra Helgelandsmoen til 

Prestemoen. Dette er enten tre parallelle ca. 1800 m sammenhengende lange bruer 

(planalternativ Mælingen A), eller to bruer mellom en ca. 600 m lang fylling på Mælingen 

(planalternativ Mælingen B).  Det er i prosessen gjort store forbedringer ved å endre 

fyllingslengden fra ca. 1100 meter i tidligere fase (silingsrapporten) til ca. 600 meter i 

planalternativet som nå foreligger. 

 

 

Alternativet med lange bruer gir en merkostnad på ca. 1300 mill. kroner i forhold til løsning 

med kortere bruer og fylling. For alternativene over Mælingen utgjør 

fundamenteringskostnadene for bruene en vesentlig del. Fellesprosjektet mener framføring av 

veg og bane over Mælingen i seg selv vil påvirke omgivelsene på en negativ måte. Alternativ A 

kommer noe bedre ut enn alternativ B, men forskjellen er liten, og kan derfor ikke veie opp for 

den store forskjellen i kostnader mellom alternativene. 

 

Forslaget til grenseendring av Synneren naturreservat er på 2,7 dekar. Arealet foreslås tatt ut 

av reservatet siden det vil bli bygget ned når Ringeriksbanen og E16 blir bygget. Arealet består 

av en liten evje med kantsone i det nordøstre hjørnet av Synneren naturreservat. Fylkesmannen 

sender på høring forslag om vern av 19 delområder på til sammen 1 016 dekar for økologisk 

kompensasjon av dette. Verneforslaget omfatter om lag 700 dekar større areal enn 

Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16 anbefaler i sin plan for økologisk kompensasjon. 

 

 



  Sak 61/18 

 

 Side 22 av 70   

 

Landbruk 

Håndtering av matjord og undergrunnsjord bør utføres som beskrevet i overordnet plan for 

massehåndtering, slik at midlertidig beslaglagte arealer med fulldyrket mark kan få samme 

kvalitet og produksjonsevne etter tilbakeføring. Det er positivt at det foreslås fysisk 

kompensasjon gjennom etablering av et nydyrkingsfond som skal stimulere til oppdyrking av 

arealer som ellers ikke ville blitt dyrket opp. Det bør, der det er mulig, etableres ny dyrket 

mark på motfyllinger og permanente deponier for ytterligere å kompensere for permanent 

beslaglagt areal av fulldyrket mark. På denne måten vil man øke sjansen for å nå målet om å 

opprettholde matproduksjonen i området (jf. vedtak i kommunestyret).  

 

Randsfjordbanen og Roabanen 

Ringeriksbanens trasé er planlagt som dobbeltspor fra Styggedal, på fylling over Sørumjordet, 

gjennom Storskjæringa og inn til Hønefoss stasjon. Fylling over Sørumjordet er på et kort parti 

i sør planlagt høyere enn 15 meter. Fra Sørumjordet og inn mot stasjonen er det planlagt tre 

spor, der to av sporene er Ringeriksbanen. Det tredje sporet er et direktespor fra 

Randsfjordbanen, over Sørumsjordet inn på stasjonen, og med videre kobling mot Roa (Roa-

Hokksund). 

 

Anleggstrafikk gang / sykkelveier og myke trafikanter 

Det er positivt at det skal opparbeides gang og sykkelvei langs Busundveien og at det er  

rekkefølgebestemmelse som gjør at det sikrer myke trafikanter når anleggstrafikken starter. 

Grunneiere langs rv 35 ønsker å avgi grunn for at denne gang og sykkelveien skal komme på 

plass så snart som mulig. Kommunen mener det er nødvendig at det innarbeides 

rekkefølgebestemmelse slik at denne gang og sykkelveien er på plass før anleggsstart, slik som 

det er rekkefølgebestemmelse med gang og sykkelvei langs Busundveien. Denne bestemmelse 

lå inne i plandokumentene som ble oversendt KMD 9.02.18. Dette vil senere inngå som en 

helhetlig gang og sykkelstrekning fra Hønefoss retning Ask og Røssholmstranda mot 

Helgelandsmoen, videre mot planlagt strekning langs fv 241 mot Jevnaker. Det er regulert inn 

gang og sykkelvei fra Jevnaker og frem til Fylkesgrensa i Åsbygda, for tilgang til blant annet 

Kistefos-museet. Dette er et viktig nettverk av sykkelveier for å skape et helhetlig 

sykkelveinett i en krevende periode med mye anleggsarbeid. Kommunen vil benytte sine 

ansvarsområder til å planlegge for helhetlig løsninger, som ikke faller inn under planlegging av 

de store samferdselsprosjektene.  

 

Geologi og geoteknikk 

Grunnundersøkelsene utført av FRE16 har vært svært omfattende. Den geotekniske rapporten 

avdekker noen nye kvikkleiresoner i Hønefoss-området med lav stabiliteten. I enkelte områder 

har det også blitt gjort funn som tyder på at stabiliteten er bedre enn tidligere antatt. I 

områdene som berøres av jernbane og tilhørende infrastruktur vil FRE16 selv stå for 

nødvendige sikringstiltak. I de kartlagte områdene som ikke er planlagt brukt til 

jernbanetekniske installasjoner vil det være kommunens ansvar å følge opp og vurdere behov 

av eventuelle tiltak. Rådmannen skal i tida framover fortsette med å evaluere behovet for 

sikringstiltak i de ulike områdene med lav stabilitet, i samarbeid med blant annet NVE. 

 

Steinsfjorden og vannkvalitet 

Ved etablering av fylling i Kroksund og Sundvollen, må denne utformes på en slik måte at 

vannkvaliteten i Steinsfjorden ikke forringes ytterligere. Dette kan gjøres ved at det etableres 

kanal(er).  
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Samfunnsnytten  

Det er utført temautredning for prissatte konsekvenser. I utredningen pekes det på at FRE16 

vil høyst sannsynlig føre til større folketall, og flere arbeidsplasser i Ringeriksregionen enn hva 

SSBs framskrivninger tilsier. SSBs mellomalternativ er lagt til grunn i transport - og de 

samfunnsøkonomiske beregningene som er presentert i rapporten. De samfunnsøkonomiske 

konsekvensene av endret arealbruk er komplekse og kan ikke uten videre analyseres med 

transportmodellene. Det står i temautredningen at det ikke er meningsfullt å gjennomføre 

samfunnsøkonomisk analyse, der det forutsettes en befolkningsutvikling som i nullalternativet 

og en annen arealbruk i tiltaksalternativet. Modellene kan bare benyttes til å analysere 

samfunnsøkonomiske konsekvenser av endret transporttilbud dersom befolkningen antas å 

være den samme og lokalisert på de samme stedene i null- og tiltaksalternativet. På den 

bakgrunn er det gjennomført EFFEKT-beregninger basert på beregninger med 

transportmodellene, der befolkningsutviklingen både i null- og tiltaksalternativet er basert på 

forutsetningene i AltAreal. Forskjellen utgjør om lag 5 milliarder kroner i nåverdi. Det er 

presentert at det samlet sett er netto nåverdi av prissatte nytte- og kostnadseffekter av 

Ringeriksbanen og ny E16 på om lag –12 milliarder kroner. Men som da er mer sannsynlig -6,7 

milliarder.  

 

Det fremstår slik at modellene ikke er konstruert for å håndtere koblingen av Oslo og 

Ringerike med IC-tog og ny firefelts motorvei. Oslo/Akershus og Ringerike har blant annet 

forskjellig lønnsnivå, prisnivå på bolig / næring og befolkningssammensetning.  

 

For at samfunnsnytten skal fremstå riktig bør det legges vekt på andre faktorer og alternative 

metoder. Det er gjort utredninger som har et annerledes og antagelig mer riktig bilde av 

samfunnsnytten og potensiale for økt produktivitet og vekst i verdiskaping: 

 

• COWI Samfunnsøkonomi: «Mernytte av Ringeriksbanen». Mehammer 08.02.2013.  

Beregnet mernytte av Ringeriksbanen pga arbeidsmarkedsintegrasjon: 7,4 mrd.kr.  

• BI Norwegian Business School: «Ringeriksbanen». Sasson, Ramsøy, Reve 26.05.2015. 

Ringeriksbanen i et verdiskapingsperspektiv: Beregnet potensiale for økt produktivitet 

og vekst i verdiskaping tilsvarende om lag 6 mrd.kr. pr år.  

 

Det er også et betydelig beløp i reduserte ulykkeskostnader på 300 millioner kroner i nåverdi.  

 

Utvikling og muligheter  

Det store samferdselsprosjektet skaper grunnlag for vekst og utvikling. Kommunen vil 

imøtekomme dette med å legge til rette for planer og infrastruktur. Et nytt kryss på 

Styggedalen vil endre trafikksituasjonen rundt Hønefoss. Buskerud fylkeskommune er i gang 

med trafikkutreding i samarbeid med kommunen. Det vil være behov for å se på den nye 

situasjonen å vurdere ulike løsninger for å imøtekomme dette. Vedtak fra kommunestyret 

1.06.17 : Ringerike kommune ønsker at det legges til rette for en veiforbindelse mellom tiltenkt 

kryss i Styggedalen og stasjonen via storskjæringa. Det jobbes med dette i sammenheng med 

utredninger som BFK gjør ifb områderegulering Hønefoss. Det reguleres til næring rund 

krysset ved Styggedalen som skal detaljeres i senere planer, det vil være i fremtiden være 

behov for å se på en videre utvikling i tilknytning til dette i fremtidige planprosesser. Det er 

initiativ fra grunneiere/tiltakshavere for utvikling av arealer på blant annet Sørumsjordet og 

Prestmoen. Løsningen som er regulert ser ikke ut til å hindre videre utvikling. 
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Rådmannens vurdering 

Reguleringsplan med tilhørende dokumenter er et grundig gjennomført materiale, som er 

utarbeidet i en omfattende prosess hvor kommunens administrasjon har vært deltakende og 

inkludert på en god måte. FRE16 har tatt hensyn til og innarbeidet mange av løsningene som er 

spilt inn underveis i prosessen. Rådmann vil takke FRE16 for godt samarbeid og et 

gjennomarbeidet planmateriale, som vil gi store muligheter for Ringerike i tiden fremover. 

 

 

Vedlegg 

 

Brev fra KMD 13.04.18 

Innspill til handlingsprogram  

Høringsbrev 19.04.18 

Innspill planprogram 

Grunneiere ønsker å avgi grunn 

http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Ringeriksbanen-og-E16/   

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/reguleringsplan/  

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/innhold/2018/horing-av-

reguleringsplan-for-ringeriksbanen-og-e16-hogkastet---honefoss/  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  62/18 

Side 25 av 70   

 

 
Arkivsaksnr.: 14/286-135   Arkiv: PLN 379  

 

2. gangs behandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018 

17/18 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 22.05.2018 

62/18 Kommunestyret 31.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_379 Detaljregulering for Hensmoen grustak vedtas.  

 

2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og 

sand inntil 18,4 mill. m3 masser (som svarer til ca. 27,6 mill. tonn). 

Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor 

området for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over 

grunnvannsnivå (#1 på plankartet).  

 

3. Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av 

masser. Sør for x-akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter uttak 

av sand ned til kote 170 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet). Nord for x-

akse 6676300 (UTM32) skal observasjonsbrønner etableres før uttak av sand dypere enn kote 

175 (#3 på plankartet). Det kan ikke tas ut grus under kote 170 før grunnvannstanden er 

dokumentert.  

4. Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å 

forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et 

nådd bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde. 
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5. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 innenfor 

uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til Mineralloven.  Det 

skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i reguleringsplanen er angitt som 

BRU1 og BRU2.  

6. Før etablering av bygninger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller 

annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket innenfor BRU1, skal det i 

forbindelse med rammetillatelse gjøres rede for tiltakets konsekvenser for miljø, 

naturressurser og samfunn, herunder trafikk, støy og støv.  

 

7. Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i 

bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny 

driftskonsesjon for henholdsvis gnr. 271/8 og gnr. 92/2/2. 

 

8. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 skal innen et år 

etter vedtak er fattet sette i gang en prosess for å etablere parkeringsplass som øker 

tilgjengeligheten til Hensmoen som friluftsområde. 

 

9. Støvmålinger for gnr. 271, bnr. 122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold til 

forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling for gnr. 271, bnr. 241 skal utføres når 

grustaket passerer grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak; x-akse 6676200 

(UYM32). 

10. Drift av anlegget ved normal drift er: Mandag-fredag: kl. 07:00 -15:30 (normal drift). 

Ved utvidet drift: kl. 06:00-22:00, (drift med to skift 6-14/14-22) tillates ikke støyende 

aktivitet Levening <50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og Forurensningsforskriften 

kap. 30 definerer kveldsperioden fra kl. 19.00 – 23.00. Lørdag kl. 0600 -1400 

11. Etterbruken skal fastsetts i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av kommuneplanens 

arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF-område. 
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Sammendrag 
 

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

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

Planforslaget gir utvinningsrett for inntil 18,4 mill. m3 masser (som svarer til ca. 27,6 mill. 

tonn), til de to eiendommene 271/8 og 92/2/2. Planforslaget har to områder for Bebyggelse og 

anlegg, råstoffutvining (BRU); innenfor BRU1 tillates uttak ned til kote 185 mens det innenfor 

BRU2 tillates uttak til et nedre uttaksnivå inntil 2 meter over grunnvannsnivå. Planområdet er 

på totalt ca. 900 daa og omfatter eksisterende virksomhet, fremtidig uttaksområde, industri, 

grønnstruktur og kjøreveg.  

 

Med årlig uttak på ca. 300 000 tonn for John Myrvang AS og ca. 150 000 for NorStone AS 

gir dette en anslått levetiden for uttaket til ca. 75 år; Estimert levetid er 

avhengig av etterspørselen i markedet og uttakstakt. 

 

Område er avsatt til nåværende og fremtidig grustak i kommuneplanens arealdel, og 

planområdet er i dag uregulert. Forekomsten på Hensmoen har en god bergarts- og 

mineralsammensetning. Sand og grus fra forekomsten er spesielt godt egnet til betongformål. 

Forekomsten på Hensmoen rangeres som nasjonalt viktig i NGUs pukk- og grus database. 

 

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

det inn totalt 65 uttalelser. Uttalelsene omhandler i grove trekk; avbøtende tiltak for å hindre 

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

anmodning om reduksjon av uttaksområde, ødeleggelse av barns nærmiljø, fastsetting av 

driftstider samt spørsmål omkring etterbruken av området. 

Det er ikke kommet innsigelser til planforslaget. På bakgrunn av de mange uttalelse har 

rådmann utarbeidet et alternativ forslag.  

 

Planarbeidet dokumenterer at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor gjeldende 

lover og forskrifter. Forutsatt at de angitte avbøtende tiltakene i reguleringsplanbestemmelene 

iverksettes anses planen å generere få negative konsekvenser for miljø og samfunn.  

 

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

er tilstrekkelig gjennomarbeidet, og rådmann anbefaler at planen vedtas.  

 

 

Beskrivelse av saken 
 

Dagens situasjon: 

Planområdet ligger sør i Ringerike kommune ca. 6 km nord for Hønefoss, like øst for Begna og 

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

Resten av området karakteriseres som et furumolandskap. Nordøst for planområde ligger 

Hensmoen industriområde. Videre nordover på furumoen ligger Storetjern og Vesletjern som 

er dødisgroper og viktige landskapselementer. Boligområdene Vågård, Nymoen og Hen ligger 

også nær planområdet. 

 

John Myrvang AS har tatt ut sand på Hensmoen (gnr. 271/8) siden 1954. Virksomheten bla 

etablert i 1935. NorStone AS har inngått avtale om etablering av grusuttak med grunneier på 

tilgrensende eiendom gnr. 92/2/2. 
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Planforslaget: 

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

1-3, planforslaget består av: 

 

 Plankart, datert 10.04.2018. 

 Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, datert 17.04.2018. 

 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 16.04.2018. 

 

Planområdet er på ca. 900 daa. Planforslaget gir mulighet for å ta ut om lag 18,4 mill. m3 

masser (som svarer til ca. 27,6 mill. tonn), fordelt på to eiendommer (gnr. 271/8 og gnr. 

92/2/2) og to aktører John Myrvang og Norstone. Planforslaget har et nedre uttaksnivå 

begrenset til 2 meter over grunnvannsnivå.   

Med årlig uttak på ca. 300 000 tonn for John Myrvang og ca. 150 000 for Norstone gir dette 

en anslått levetiden for uttaket til ca. 75 år; Estimert levetid er 

avhengig av etterspørselen i markedet og uttakstakt. 

 

Planforslaget innebærer å tillate råstoffutvinning på ca. 815 daa, industri på ca. 13 daa, 

grønnstruktur på ca. 67 daa og kjøreveg er lagt som formål på ca. 0,1 daa. 

 

Innenfor område for Bebyggelse og anlegg, råstoffutvinning BRU1 skal dagens terrengnivå på ca. 

kote 185 opprettholdes. Innenfor område for Bebyggelse og anlegg, råstoffutvinning BRU2 kan det 

tas ut masser inntil 2 m over grunnvannsnivå. 

 

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

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

stilt krav om konsekvensutredning. 

 

Gjeldende reguleringsplaner: 

Planområdet er i dag uregulert.  

Nærliggende reguleringsplaner ligger i nordvest; Industriområdet på Hensmoen (planID 150-05) 

samt frittliggende småhusbebyggelse på Vågårdsmoen Nord (planID 163). 

 

Forhold til overordnede planer: 

Planforslaget er i tråd med overordna planer. I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er 

området hovedsakelig avsatt til masseuttak nåværende og masseuttak fremtidig. En mindre del, 

sørøst i planområdet er avsatt til erverv – nåværende. Her ligger i dag Unicon AS, dette området 

forslås avsatt til industriformål i forslag til plan. 

 

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold: 

Planen fremmes som privat reguleringsplan jf. plan- og bygningsloven § 12-1.  

I vest avgrenses planområdet av skråning ned mot Begna, i nord og øst avgrenses planområdet av 

skogsområder.  

Grunneiere i planområdet er for gnr. 271/8 Erik Christoffer Heen og for gnr. 92/2/2 Sven Brun. 

 

Forurensning/Driftstider 

Støv: 

Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall i alle de 13 måleperiodene 

som til nå er gjennomført. Maksimalt mineralsk støvnedfall ligger lavere enn 1/3 av 
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utslippskravet. Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres at det gjennomføres 

støvmålinger innen et år etter planvedtak samt når grusuttaket passerer grensen mellom nårværende 

og fremtidig masseuttak, x-akse 6676200 (UYM32). 

 

Støy: 

Arbeidsområdet for de mobile og stasjonære støykildene tilknyttet uttak og produksjon ved 

Hensmoen grusuttak ligger lavt i terrenget. Den støyende aktiviteten som foregår her, skjermes 

av omkringliggende terreng. Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det etableres støyskjermer 

i form av grushauger i forbindelse med bruk av knuseverket. 

 

Boligen på eiendom gnr. 271/122 ligger tett opp til Hensmoen grusuttak. Terrenget 

(buffersonen) mellom støykildene og boligen, gir tilstrekkelig støyreduksjon og boligen har 

beregnede utendørs støynivåer under nedre grenseverdi for gul støysone. Øvrig 

omkringliggende støyfølsom bebyggelse ligger også utenfor de beregnede støysonene i dagens 

situasjon og fremtidig situasjon. 

Økt aktivitet i grusuttaket som følge av ytterligere en aktør (NorStone AS) vurderes til å ha 

liten konsekvens for støy fra selve grusuttaket, men økt sjenanse som følge av støy fra flere 

lastebiler på Nymobakken er en sannsynlig konsekvens. Ved boligen på eiendom gnr. 271/122 

beregnes en økning på ca. 2 dB i utendørs støynivå (LDEN) som følge av trafikkøkningen. 

Boligen ligger utenfor gul støysone.  

 

Driftstider: 

Driftstidene varierer med behovet for produksjonsvolum.  

 

Følgende driftstider er utarbeidet i henhold til T1442/2016:  

Driftstider for anlegget ved normal drift mandag – fredag 07.00 - 15.30. Lørdag kl. 06.00 – 

14.00. Ved utvidet drift 06.00 – 22.00 (to skift; kl. 06.00 – 14.00 / 14.00 – 22.00) tillates ikke 

støyende aktivitet Levening <50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og 

Forurensningsforskriften kap. 30 definerer kveldsperioden fra kl. 19.00 – 23.00. 

 

Ved utvidet drift inn i kveldsperioden er deler av anlegget i drift: hjullastere, matestasjon, 

transportbånd, sikteanlegg, opplasting etc. men ikke knusing.  

 

Gjennomføring og istandsetting 

Skissert prinsipp for gjennomføring er i korte trekk følgende:  

I første fase vil NorStone AS ta ut sitt volum ned til kote 170 i løpet av 36 år, forutsatt at 

grunnvannet ligger 2 m lavere. Istandsetting/revegetering av arealet skal skje når John Myrvang AS 

har tatt ut sitt volum, ned til kote 170.  

 

I neste fase tar John Myrvang AS ut sitt volum ned til kote 170, forutsatt at grunnvannsnivået ligger 

2 m lavere. Etter ca. 75 år skal John Myrvang ha tatt ut all grus inntil 2 m over grunnvannsnivå. 

Uttaksområdet skal så istandsettes og revegeteres.  

 

Istandsetting og revegetering sikres gjennom reguleringsplanbestemmelse § 2.1.12:  

Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å 

forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd 

bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde. 
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Denne bestemmelsen sikrer at området gradvis vil istandsettes, i takt med uttak vil andre deler av 

uttaket revegeteres og tilbakeføres. 

 

Den lange driftsperioden tilsier at det er vanskelig å fastsette etterbruken etter at grustaket er ferdig 

tatt ut. Kommuneplanen anses å være det rette verktøyet for å kunne avklare etterbruken av 

området. Rekkefølgebestemmelse § 6.7.1 fastsetter følgende:  

 

Etterbruken skal fastsettes i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av 

kommuneplanens arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF-område. 

 

Høringsuttalelser 

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

30.03.2017 – 30.05.2017. I samme periode ble forslaget sendt til regionale myndigheter, 

berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 65 

uttalelser. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg. 

 

Endring etter 1. gangs behandling 

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

oppsummeres noen av endringene som er tatt videre fra merknadsbehandlingen og innarbeidet i 

planforslaget. Til orientering er ikke alle uttalelsene kommentert i følgende tabell, flere av 

innspillene er nevnt av flere høringsparter og ikke alle nevnes her, vedlegg Sammendrag av 

uttalelsene som følger saken, oppsummerer uttalelsene i sin helhet. 

 

Høringsinstans: Endring i plan, som følge av innspill 

Statens vegvesen Det vil i rekkefølgebestemmelsene stilles krav om at det legges 

kombinert turvei/driftsvei i bestemmelsesområde # 4. 

Statens vegvesen Det fastsettes maksimal utnyttelsesgrad på B1, samt avgrensning 

mellom B1 og kommunal vei Nymobakken. I tillegg markeres det 

inn/utkjøring på område B1.  

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Det er lagt inn bestemmelse om at vegetasjon bevares som en 

visuell skjerming. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Det er stilt rekkefølgekrav om etterbruk skal fastsettes i 

overordnet plan. Reguleringsplan skal utarbeides i tråd med 

overordnet plan og sikre etterbruken.  

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Det er stilt som krav i bestemmelsene at vegetasjon skal etableres 

der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å 

forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med 

stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå for de enkelte delene av 

uttaksområde. 

Direktoratet for 

mineralforvaltning 

Følgende bestemmelse er innarbeidet i reguleringsplan: Den eller 
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de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 

innenfor uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om 

driftskonsesjon i henhold til Mineralloven.  Det skal lages én felles 

driftsplan for hele uttaksområdet som i reguleringsplanen er 

angitt som BRU1 og BRU2.  

Ringerike kommune v/ 

Rådgiver vann og miljø 

Det er lagt inn bestemmelse som spesifiserer at særskilt utstyr skal 

foreligge for å begrense skade ved eventuelle uønskede hendelser. 

Vågård vel Det fremgår av reguleringsbestemmelse at Støy og støvutslipp fra 

virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i kapittel 30 i 

forurensingsforskriften eller senere forskrifter som gjøres 

gjeldende.  

De avbøtende tiltakene som fremmes i plan er m.a. 

 Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres at 

området gradvis vil istandsettes og at i takt med uttak vil andre 

deler av uttaket revegeteres og tilbakeføres. Det vil da bli nytt 

tilgjengelig areal i takt med at det tas ut masser innover i 

uttaksområde.  

 Det vil sikres at det etableres en voll mellom uttaksområdet og 

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

 Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres at det 

gjennomføres støvmålinger innen et år etter planvedtak samt 

når grusuttaket passerer grensen mellom nårværende og 

fremtidig masseuttak (jf. Kommuneplanens arealdel) 

 Det vil i forslag til bestemmelse sikres at Nymobakken skal 

regelmessig renses for sand/støv som forårsakes av utkjøring 

av sand/grus, det skal også regelmessig opprensing av grøfter. 

 Det vil legges inn forslag om at den eller de som har 

utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 skal innen 

et år etter vedtak er fattet, sette i gang en prosess for å etablere 

parkeringsplass som gjør friluftsområde lettere tilgjengelig for 

besøkende. 

 Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det etableres 

støyskjermer i form av grushauger i forbindelse med bruk av 

knuseverket. 

 Bestemmelsene sikrer at turvei/driftsvei, som en forlengelse 

av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i 

bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved 

utvidet/tildeling av ny driftskonsesjon for henholdsvis 

gnr.271/8 og gnr. 92/2/2. Det skal i tillegg etableres 

driftsveg/turveg og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter 

rundt uttaksområdet. Terrengvollen skal ha maks. helning 

30 grader og skal revegeteres ved naturlig innvandring. 

Avdekkingsmassene fra uttaksområdet skal i størst mulig 

grad brukes. 
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Noen av de etterspurte avbøtende tiltakene som er fremhevet og ønsket etablert, berører 

arealer som ligger utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne forankres i plan.  

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Juridiske forhold 

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

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

delegeringsreglementet. 

 

Naturmangfoldloven: 

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

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

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

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

kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal tiltaket vurderes i 

henhold til føre-var-prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet 

belasting av tiltak i området skal vurderes. 

 

Mineralloven: 

Tiltaket er omfattet av driftskonsesjon etter mineralloven. Direktoratet for mineralforvaltning 

med bergmesteren for Svalbard (DMF) er konsesjonsmyndighet. DMF sender søknaden på 

høring, bl.a. til kommunene. Kommunens uttalelse i konsesjonssaker omhandler i hovedsak 

tiltakets forhold til plan- og bygningsloven. John Myrvang AS søkte om driftskonsesjon 

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

04.03.16. Ringerike kommunen redegjorde i sin høringsuttalelse for blant annet: nåværende 

planstatus, betydning for verdiskaping og næringsutvikling, innvirkninger på omgivelsene, 

miljømessige konsekvenser samt tilbakeføring og etterbruk. Ringerike kommune fremhevet at 

det var flere viktige hensyn innenfor konesjonsområde og ønsket således ikke å komme med 

endelig stilling til konsesjonen før planforslaget med konsekvensutredning forelå. 

 

Tiltakshaver John Myrvang AS er innvilget driftskonsesjon for deler av det omsøkte 

planområdet. Driftskonsesjon ble tildelt 28.11.16. Konsesjonsområde har et areal på ca. 431 

daa, og er i kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak – nåværende. Det vil kreves 

driftskonsesjon for det øvrige deler innenfor planområdet. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning har i sin uttalelse til høring og offentlig ettersyn, bl.a. uttalt 

at det innenfor området er hensiktsmessig å utarbeide en felles driftsplan. Det legges dermed 

opp til at den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 innenfor 

uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til Mineralloven.  Og at 

det skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i reguleringsplanen er angitt som 

BRU1 og BRU2. Dette sikres som rekkefølgekrav. 

 

Økonomiske forhold 
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Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement. 

 

Planen vil trolig ikke utløse økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

 

 

Alternative løsninger 

Alternativt forslag 

Dersom det er ønske om å begrense uttaksområde, er følgende alternativt vedtakspunkt 2 

utarbeidet: 

 

2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og 

sand. Uttak skal skje i tråd med 379-Plankart Alt.løsning 170418, og vedlagt 

arealberegning, datert 190418.  

 

Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor 

området for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over 

grunnvannsnivå (#1 på plankartet).  

 

Begrunnelse for alternativt forslag 

Under høring og offentlig ettersyn ble det mottatt 65 innspill fra myndigheter, organisasjoner, 

faginstanser og private. Omkring 40 av innspillene har bl.a. ytret ønske om et redusert 

uttaksområde og bevaring av Hensmoen som bynært friluftsområde. 

 

På bakgrunn av dette har rådmann utarbeidet et alternativt forslag som i større grad ivaretar 

interessene til de mange høringsinnspill og redusert uttaksområde til 1/3, som i 

kommuneplanens arealdel er avsatt til masseuttak – fremtidig. Illustrasjon som viser 

arealberegning, datert 19.04.18 samt alternativt plankart datert 17.04.18, følger saken. 

 

Nærmiljø og friluftsliv er i konsekvensutredningen vurdert å ha middels til stor verdi for 

planområdet- og influensområdet. Dette begrunnes med at deler av planområdet brukes av 

mange. Aktiviteter som turgåing, trening, orientering, plukking av bær/sopp og til skiturer. 

Området er særlig godt egnet til friluftsliv, og særlig tilrettelagt for rullestol- og 

barnevognsbrukere. Områdene brukes hele året. En del av planområdet er imidlertid ikke egnet 

til friluftslivsaktiviteter (eksisterende masseuttak), dette trekker verdien noe ned. 

I influensområdet ligger Vesletjern og Storetjern som er dødisgroper og som er viktige 

landskapselementer. 

 

Tiltaket vil få stort negativt omfang for friluftsliv i selve planområdet, da et viktig område for 

friluftsliv på sikt går tapt.  

 

Et annet aspekt som i særlig grad er trukket frem i mange av høringsuttalelsene er bekymring 

gjeldende sand og grus som begrenset ressurs. Sand- og grusressurser er viktige mineralske 

råstoff. Men det er en ikke-fornybar ressurs. Tilgang til materialressurser er viktig for 

kommende generasjoner. Det alternative forslaget vil også kunne sikre fremtidig drift basert på 
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oppdatert kunnskap fra kommende generasjoner. Det legges opp til en drift ved Hensmoen 

grusuttak over en lang tidsperiode for gjeldende regulering. Kommende generasjoner skal 

kunne ta del i en avgjørelse om ressursbruk; sand- og grus ressurs samt vannressursen. 

Ringerike kommune tar sikte på å utarbeide en overordnet plan omkring masseforvaltning. 

Ringerike kommunen ønsker å fremstå som en klimavennlig kommune og det er derfor viktig 

med en helhetlig vurdering av kommunens masseforvaltning. 

 

Det er også trukket frem at barn og unges interesser ikke i tilstrekkelig grad er ivaretatt og at 

tiltakshaver må bli pålagt å kompensere tap av populært friluftsområde.  

 

Jf. Pbl. § 3.3 har kommunestyre ansvar for å sikre en særskilt ordning for å ivareta barn og 

unges interesser i planlegging. Rådmannen har i denne saken måtte vurdere to svært 

motstridende interesser i et område som har stor verdi for både frilufts- og næringsinteresser. 

Det er godt kjent at område er et viktig tur- og rekreasjonsområde, og det i stor grad benyttes 

av barn og unge både fra nærmiljø og av tilreisende. Område er unikt med sin størrelse og er 

mye brukt sommer som vinter. Område avsatt til masseuttak som i det alternative plankartet er 

redusert i omfang, og et større areal vil bli avsatt til grønnstruktur.  

 

Dersom alternative planforslaget vedtas bør det gjøres en vurdering av arealformålet ved neste 

revidering av kommuneplanens arealdel. I kommuneplanens arealdel er området avsatt som 

fremtidig massetaksområde. Ved å ta i bruk hensynssone for mineralressurser kan ressursen 

sikres, i kommuneplan, som en nasjonalt viktig ressurs for fremtiden. 

 

Rådmannens vurdering av alternativt forslag 

75 år er et langt tidsperspektiv. Med det alternative forslaget kan kommunen utsette 

avgjørelsen og se an behovet for råstoff. I det alternative vedtaket begrenses driften til omkring 

50 år.  

Vi har i dag lite kjennskap til fremtidens teknologi. Vi kjenner derimot til at sand- og grus er en 

ikke-fornybare ressurser. Tilgang til materialressursen vil også være viktig for kommende 

generasjoner. Det alternative forslaget vil kunne sikre ressursen, samt drift basert på oppdatert 

kunnskap fra kommende generasjoner.  

 

 

Rådmannens vurdering 

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

tiltakene i reguleringsplanbestemmelene iverksettes anses planen å generere få negative 

konsekvenser for miljø og samfunn.  

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) har identifisert 10 relevante hendelser hvorav 6 karakteriseres 

av risiko som vanligvis ikke krever tiltak, 3 karakteriseres av risiko som vil overvåkes, der tiltak 

vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte samt 1 hendelse som karakteriseres med nødvendig å 

iverksette tiltak. Hendelsen som anses å ha behov for tiltak er sårbart naturområde samt friluftslivets 

interesser.  

 

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

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

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

planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført i henhold til fastsatt planprogram, vedtatt av 
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Formannskapet 15.10.13, sak 135/13. I konsekvensutredningen er naturmiljø et eget 

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

oppfylt. 

 

Samlet vurdering: 

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

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

om driftskonsesjon i henhold til mineralloven. Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler 

rådmannen at planforslaget vedtas. 

 

Vedlegg: 

1. Oversiktskart 

2. Plankart 2. gangs behandling, datert 10.04.2018. 

3. Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, datert 17.04.2018. 

4. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, sist revidert 16.04.2018. 

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

rådmannens kommentar, siste revidert 18.04.2018. 

6. Planforslag alternativt løsning, datert 17.04.18 

7. Arealberegning alternativt forslag, datert 19.04.18 

8. Bane NOR, 21.04.2017 

9. Statens vegvesen,19.05.2017 

10. Fylkesmannen i Buskerud, 26.05.2017 

11. Fylkesmannen i Buskerud, 10.05.2017 

12. Direktoratet for mineralforvaltning, 01.06.2017 

13. Buskerud Fylkeskommune – utviklingsavdelingen, 02.06.2017 

14. Mattilsynet, avd. Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres, 19.01.2017 

15. Ringerike kommune – byggesakskontoret, 16.05.2017 

16. Ringerike kommune – kommuneoverlegen, 08.05.2017 

17. Vågard Vel, 22.05.2017 

18. Norges miljøvernforbund, 29.05.2017 

19. Miljøvernforbundet Hønefoss ,30.05.2017 og 17.10.17 

20. Fossekallen IL orientering og Ringerike O-lag, 04.06.2017 

21. Miljøpartiet De Grønne, 08.06.2017 

22. John Edvard Myrvang, 19.05.2017 

23. Øystein Nordbø, 16.05.2017 

24. Ståle Johansen , 29.05.2017 

25. Per Arne Olsen, 28.05.2017 

26. Truls Krokvik, 24.05.2017 

27. Trond Solli, 18.05.2017 

28. Tove Emilsen, 20.05.2017 

29. Sølvi Fuglesang, 04.05.2017 

30. Steinar Hansen, 24.05.2017 

31. Ruth Djønne, 23.05.2017 

32. Olav Djønne, 22.05.2017 og 17.10.17 

33. Olav Bråten, 22.05.2017 

34. Oddvar Thoen, 23.05.2017 

35. Mary Blikken Gravdahl, 30.05.2017 

36. Martin Alsmark,10.05.2017 
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37. Marte Pedersen, 05.05.2017 

38. Marit Kjemperud, 20.05.2017 

39. Line B. Lafton, 01.05.2017 

40. Lasse Myrvold , 21.05.2017 

41. Laila Høiensahl, 08.05.2107 

42. Kristian Strand, 22.05.2017 

43. Jørn Ivar Daae Johansen, 22.05.2017 

44. Jørn Fowler, 18.05.2017 

45. John Morten Karlsen,  26.05.2017 

46. John A. Pleym , 21.05.2017 

47. Jeanette Martinsen, 22.05.2017 

48. Ida Schørlien, 04.05.2017 

49. Ida Gjestvang, 24.05.2017 

50. Hilde Hatlestad, 09.05.2017 

51. Heidi Strand, 19.05.2017 

52. Harry Dahl, 25.05.2017 

53. Hanne S. Thoen, 19.05.2017 

54. Hanne-Beate Høiby, 04.05.2017 

55. Guro Myrvold Funjem, 18.05.2017 

56. Gudrun Winstrup Bråten, 20.05.2017 

57. Eva Hagen, 09.05.2017 

58. Erik Ødegård, 24.05.2017 

59. Erik Mælingen, 20.05.2017 

60. Einar Rokseth, 30.05.2017 

61. Dag Bjørnstad, 24.04.2017 

62. Charlotte K. Solli,18.05.2017 

63. Catrine Dalen, 02.05.2017 

64. Bodil Andreassen, 19.05.2017 

65. Bjørn Leifsen på vegne av Asbjørn Granheim, 06.06.2017 

66. Berit Haugli, 18.05.2017 

67. Anne Helen Bjerkeli, 24.05.2017 

68. Anne Brentebråten, 23.05.2017 

69. Nina Christensen Blakstvedt og Annar Blakstvedt, 25.05.2017 

70. Ann Kristing og Roy Haraldsen, 20.05.2017 

71. Anita Stenbeck, 26.05.2017 

72. Spenncon AS, 07.06.2017 

 

 

 Ringerike kommune, 17.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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Arkivsaksnr.: 15/487-45   Arkiv: PLN 373  

 

373 Detaljregulering for Apalbakken - 2. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018 

75/18 Formannskapet 22.05.2018 

63/18 Kommunestyret 31.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_373 Detaljregulering for Apalbakken vedtas. 

 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utbygging av tre eneboliger. Planen fremmes 

som en privat detaljregulering. Arealet reguleres til boligformål, med tilhørende anlegg som 

uteoppholdsareal, adkomst, parkering, garasjeanlegg og renovasjonsanlegg. Adkomst vil skje 

via Apalveien og Bånntjernveien. 

 

På bakgrunn av høringsuttalelser er det gjort noen endringer i planforslaget etter 1. 

gangsbehandling. Det gjelder blant annet en forflytting og forbedring av snuhammer for 

renovasjonsbil og formål GTD Turveg er endret til GF Friområde. I tillegg så ønsker utbygger 

mulighet å åpne for muligheten for å bygge boligene med pulttak. Utbygger begrunner dette 

med at det er en enklere, mer holdbar takform enn flatt tak som er mindre utsatt for 

vannskader. Utbygger påpeker at det er rimeligere å bygge og at de forventer at et hus med 

pulttak vil falle bedre i smak i markedet. Taket vil bli noe høyere på en side og noe lavere på 

den andre, men vil holde seg innenfor den makshøyde i forhold til det som ble beskrevet i 

dokumentene ved 1. gangsbehandling. Rådmann godtar å åpne for mulighet for pulttak. En 

eventuell endring holder seg innenfor varslet maksimal byggehøyde og vurderes som en 

akseptabel endring i forhold til utforming av bygg. 

 

 

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 6.11.18 Bh. NR. 69/17.  
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Beskrivelse av saken 

 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utbygging av tre eneboliger 

 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Plassering og størrelse på snuhammer for renovasjonsbil er endret.  

 Formål turveg er endret til formål friområde og er tillagt en bestemmelse som sier at 

området kan nyttes som sti for gående og syklende, og at området ikke skal sperres av. 

 Det åpnes for mulighet å bygge boligene med pulttak. Se illustrasjon på side 5. 

 Det er lagt inn et punkt i bestemmelsene om at det skal leveres en tiltaksplan for 

håndtering av forurenset grunn sammen med byggesøknad.  

 Det er lagt inn i bestemmelsene om støy et tillegg som sikrer tilfredsstillende støynivåer 

hvis bebyggelse med støyfølsom bruksformål etableres innenfor støysone og at 

tilfredsstillende støynivåer for utearealer og bygg skal dokumenteres før brukstillatelse 

kan gis. 

 

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 14.11.18 – 8.1.18. 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 vedlegg 5. På bakgrunn av uttalelsene er det gjort noen justeringer av 

planforslaget som nå foreligger. 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Ringerike kommune ønsker og forventer en kraftig befolkningsøkning frem mot 2030. Derfor 

er det viktig med nye boliger i ulike former for å kunne møte veksten. Området som ønskes 

utbygd i dette planforslaget ligger i Haugsbygd, som er et av de prioriterte lokalsamfunn hvor 
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kommunen vil tilrettelegge for fremtidig vekst. Planforslaget er i tråd med kommuneplanens 

samfunnsdel. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til Boligområde-Nåværende. 

Planforslaget er i tråd med overordnete planer. Kommuneplanbestemmelsene stiller krav om 

reguleringsplan. 

 

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 

Foreliggende kunnskap, basert på befaringer, lokalkunnskap og registrereringer i arts-

databanken, er vurdert å være tilstrekkelig, da det ikke er registrert særskilte naturverdier i 

planområdet. Det er ikke registrert funn av viktige arter, naturtyper, slik at tiltaket ikke 

kommer i konflikt med sårbare arter. Tiltaket er vurdert til ikke å ha negativ påvirkning på 

kulturlandskapet.  

 

Det er registrerte funn av den prioriterte arten Dragehode i nærheten av planområdet og det 

ble gjennomført en befaring i juni 2017, se vedlegg 24. Det ble da observert flere 

dragehodeplanter i blomst i de områder hvor det tidligere er registrert dragehode, utenfor 

planområdet. Det ble ikke observert Dragehode innenfor planområdet. Ut i fra vegetasjon, 

terreng og jordsmonn vurderes det som lite sannsynlig at det finnes dragehode innenfor 

planområdet. I reguleringsbestemmelsene står det at dersom det oppdages dragehode i 

forbindelse med gravearbeider skal arbeidene stoppes og kommunen kontaktes.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune, men vil muligens 

kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av sosiale tjenester. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg 23. 

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

Renovasjon: 

HRA kom med en uttalelse i høringsperioden hvor de påpekte at snuplassen for renovasjonsbil 

var for liten i forhold til krav. Dette er blitt tatt hensyn til og nødvendige forandringer er 

innarbeidet i planforslaget. Størrelsen på snuplassen er nå etter krav og plasseringen er 

forandret på slik at den ligger innenfor området som skal bygges ut. Krav til utforming av 

Apalveien i forhold til standard som kreves for renovasjonsbiler er også innarbeidet i 

planforslaget. 

 

Grønnstruktur: 
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I planforslag som ble lagt frem til 1. gangsbehandling var formålet for grønnstrukturen turveg 

og bestemmelsen var «området skal benyttes til turveg». Rådmann stiller ikke krav til at det 

skal opprettes en turveg, da det vil være vanskelig å opprettholde vedlikehold av en turveg på 

privat eiendom. Derimot skal området holdes åpent og tilgjengelig som en sti og snarvei for 

gående og syklende. Området skal ikke sperres av på noen måte.  

 

Takform: 

Utbygger ønsker mulighet å endre takform fra flatt tak til pulttak. Utbygger begrunner dette 

med at det er en enklere, mer holdbar takform enn flatt tak som er mindre utsatt for 

vannskader. Utbygger påpeker at det er rimeligere å bygge og at de forventer at et hus med 

pulttak vil falle bedre i smak i markedet. Taket vil bli noe høyere på en side og noe lavere på 

den andre i forhold til det flate taket som var planlagt opprinnelig, men vil holde seg innenfor 

den makshøyde som ble beskrevet i dokumentene og bestemmelsene ved 1 gangsbehandling. 

Maks kotehøyde for høyeste gesims er satt til 294 moh. Det motsvarer i følge forslagstiller 

maks 7 meter over ferdig planert terreng, som var formuleringen i bestemmelsene i 

planforslaget til 1 gangsbehandling. Kommunen ba om en presisering av maks høyde for 

boligene i form av kotehøyde istedenfor høyde over ferdig planert terreng. Dette fordi det 

setter en fast begrensning på høyden. Maks kotehøyde for gesims for flatt tak er 294.00 moh 

og maks kotehøyde for høyeste gesims for pulttak er 294.00 moh.  

 

Rådmann godtar å åpne for mulighet for pulttak. En eventuell endring holder seg innenfor 

varslet maksimal byggehøyde og vurderes som en akseptabel endring i forhold til utforming av 

bygg.    

 

 
Illustrasjon som viser forskjellen på flatt tak og pulttak. 

 

 

Tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn: 

Rådgiver for vann- og miljø i kommunen etterlyste en konkret tiltaksplan for håndtering av 

forurenset grunn. Dette er tatt hensyn til og det er lagt inn et punkt i bestemmelsene at en slik 

tiltaksplan skal leveres sammen med byggesøknad.  

 

Støy: 

Både fylkesmannen og Statens vegvesen kommenterer at støy ikke er uproblematisk i 

planforslaget. Planlagt bebyggelse ligger utenfor støysone, men byggegrensen ligger i støysone. 

For å imøtekomme innspill utvides bestemmelsene knyttet til støy. 
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Samlet vurdering 

Planforslaget er godt bearbeidet og viktige moment i høringsuttalelsene er innarbeidet i 

planforslaget. Det er blant annet oppfylt krav til tilrettelegging for renovasjon, og 

støyproblematikk er blitt godt sikret i bestemmelsene for å unngå dårlige støyforhold.  

 

Rådmannen er positiv til utvikling i dette området og ser området som en naturlig eiendom å 

fortette da den ligger omkranset av boliger i et område avsatt til boligformål i kommuneplan. 

Området tilknyttes gang- og sykkelvei som gir trygg transport for myke trafikanter til Vang 

skole, som ligger 2 km unna, og til kollektivtilbud. Planforslaget er dermed i tråd med 

overordnede planer. 

 

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

1. Oversiktskart  

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

6. Uttalelse, Buskerud fylkeskommune, 10.1.18 

7. Uttalelse, Fylkesmannnen, 2.1.18 

8. Uttalelse, Statens vegvesen 19.12.17 

9. Uttalelse, Hadeland og Ringerike Avfallsselskap, 8.1.19 

10. Uttalelse, Kommuneoverlegen, 3.1.18 

11. Uttalelse, Rådgiver vann og miljø, Ringerike kommune, 11.1.18 

12. Uttalelse, Espen Larsen 

13. ROS- analyse 

14. Støyrapport 

15. Støysone 

16. Støymålinger 

17. Teknisk notat – byggegrunn og massehåndtering 

18. Saksfremlegg til 1. gangsbehandling av planforslaget 

19. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling av planforslaget 

20. Plankart fra høring og offentlig ettersyn 

21. Reguleringsbestemmelser fra høring og offentlig ettersyn 

22. Planbeskrivelse fra høring og offentlig ettersyn 

23. Oppsummering av merknader til varsel om oppstart, med kommentarer 

24. Befaring Dragehode 

 

 

 Ringerike kommune, 20.04.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Linda Engstrøm 
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Arkivsaksnr.: 17/2150-44   Arkiv: PLN 433  

 

433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler - 2. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018 

18/18 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 22.05.2018 

64/18 Kommunestyret 31.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Plan 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler vedtas. 

 

2. Plan 334 Hovsmarka barnehage, vedtatt 12.03.2009, samt de deler av de gjeldende 

reguleringsplanene 82 Ullerålområdet, 155 Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt, 

som overlappes av ny plan, oppheves ved vedtak av 433 Detaljregulering Ullerål og Hov 

skoler.  
 

3. Utredning vedrørende nødvendige tiltak for å bedre trafikksikkerheten for myke 

trafikanter på strekningen fra dagens skolekrets for Hønefoss skole og nordover til Ullerål 

skole følges opp i egen prosess som vil forelegges kommunestyret for vedtak etter at 

foreliggende planforslag er vedtatt. 
 

4. En eventuell nedleggelse av driften ved Hønefoss skole med påfølgende overføring av 

elever til Ullerål skole kan ikke iverksettes før nødvendige trafikksikkerhetstiltak som 

utredningen nevnt i pkt. 3 konkluderer med, er gjennomført. 

 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av skolene Ullerål og Hov. 

Planen fremmes som en detaljregulering. Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. 

Kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen. Ved vedtak av planen, kan bygging av 

nye Ullerål skole starte opp. Byggestart er planlagt høsten 2018, og det er planlagt å ta skolen i 

bruk høsten 2020. 

 

Viktige endringene som er gjort etter 1. gangsbehandling av planforslaget omhandler blant 

annet spesifiserte bestemmelser om støy, sikring av at enkelte eksisterende trær må erstattes 

dersom de fjernes, begrensning av gjennomkjøringsmulighet i Flattumeveien samt sikring av 
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ferdigstillelse av alle fortau og gang-/sykkelveger innenfor planområdet før brukstillatelse for 

skolene kan gis. 

 

Trafikksikker skolevei er et viktig tema i denne saken. Både høringsuttalelser og 

formannskapets vedtak ved 1. gangsbehandling av planforslaget fokuserer på temaet. 

Fylkesmannen forutsetter at det blir foretatt en grundig vurdering av trafikksikkerheten med 

tanke på flytting av elever fra Hønefoss skole til nye Ullerål skole, før endelig behandling av 

planforslaget.  

 

Byggestart av nye Ullerål skole er planlagt høsten 2018, og det er videre planlagt å ta skolen i 

bruk høsten 2020. For at denne fremdriften ikke skal stoppe opp, vil utredning av trafikksikker 

skolevei mellom Hønefoss skole og Ullerål skole følges opp i egen sak. Det vil gjennomføres 

en utvidet skoleveisanalyse som vil lede til avklaring av tiltak som er nødvendige for å bedre 

trafikksikkerheten for myke trafikanter på strekningen Hønefoss skole – Ullerål skole. Når 

arbeidet med analysen er avsluttet, vil det legges frem egen sak til kommunestyret med forslag 

til tiltak for optimalisering av skoleveien. Noen av tiltakene vil kunne være nødvendige å 

gjennomføre før en eventuell flytting av elever fra Hønefoss skole til nye Ullerål skole. Saken 

planlegges forelagt kommunestyret samtidig som det skal besluttes å inngå kontrakter for 

gjennomføring av byggeprosjekt nye Ullerål skole. 

 

Ved vedtak av foreliggende planforslag kan bygging av nye Ullerål skole starte. Det vil kunne 

gi bedre forhold for både ansatte og elever som tilhører dagens Ullerål skole, samt andre som 

vil benytte de nye anleggene på fritiden. Rådmannen er av den mening at overføring av elever 

fra Hønefoss skole til Ullerål skole ikke kan iverksettes før nødvendige trafikksikkerhetstiltak 

er gjennomført. 

 

Etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen at foreliggende planforslag vedtas. 

 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av skolene Ullerål og Hov. 

Planen fremmes som en detaljregulering. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

15.01.2018, sak 3/18, deretter av Formannskapet 23.01.2018, sak 1/18. 

Formannskapet vedtok å sende planforslaget på høring og legge det ut til offentlig 

ettersyn. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er datert 19.04.2018, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, vedlegg 26. 
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Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1. gangsbehandling 

 

 Mer spesifiserte bestemmelser om støy, inkludert støysoner med egne bestemmelser 

 På grunn av anleggs- og driftshensyn er det åpnet opp for at trær langs Elling M. 

Solheimsvei om nødvendig kan fjernes dersom de erstattes med trær av samme art 

 Krav om at Flattumveien stenges for gjennomkjøring; dette ved bom som hindrer 

bilkjøring, men gir tilgang for skolebuss 

 Utvidet bestemmelse som tillater transport gjennom friområdet i forbindelse med 

tømmerdrift og skogskjøtselstiltak 

 Rekkefølgebestemmelse som sikrer at alle fortau og gang-/sykkelveger innenfor 

planområdet skal være ferdigstilt før det kan gis brukstillatelse for skolene 

 Kravet til antall av/påstigningsplasser for personbil innen felt o_BU2 er redusert fra ti 

til åtte. Dette gjelder innenfor selve skoleområdet. Stoppmulighet langs nytt fortau i 

Elling M. Solheims vei vil supplere tilbudet på selve skoleområdet. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser, se planbeskrivelsens kapittel om endringer i planforslaget etter 

høring og offentlig ettersyn. 

 

Virkninger av planen 

Ved vedtak av planen, kan bygging av nye Ullerål skole starte opp. Byggestart er planlagt 

høsten 2018, og det er planlagt å ta skolen i bruk høsten 2020. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25.01 – 12.03.2018. I samme periode ble 

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

uttalelse. Det kom inn totalt 14 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert i vedlegg 5. 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. Ved vedtak av planen, kan bygging av nye Ullerål skole starte opp. 

 

 

Videre prosess 

 

Trafikksikker skolevei er et viktig tema i denne saken. Både høringsuttalelser og 

formannskapets vedtak ved 1. gangsbehandling av planforslaget fokuserer på temaet.  

 

Formannskapet vedtok at det i den videre behandling «skal fokuseres på å legge til rette for å 

etablere optimale skoleveisløsninger, også utenfor selve planområdet» se vedlegg 27. 

Fylkesmannen forutsetter i sin høringsuttalelse at det blir foretatt en grundig vurdering av 

trafikksikkerheten med tanke på flytting av elever fra Hønefoss skole til nye Ullerål skole, før 

endelig behandling av planforslaget. 

 

Byggestart er nye Ullerål skole er planlagt høsten 2018, og det er videre planlagt å ta skolen i 

bruk høsten 2020. For at denne fremdriften ikke skal stoppe opp, vil utredning av trafikksikker 

skolevei mellom Hønefoss skole og Ullerål skole følges opp i egen sak. Ved vedtak av 
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foreliggende planforslag, kan bygging av nye Ullerål skole starte opp uten endringer i skissert 

fremdrift. 

 

Trafikksikker skolevei og medvirkning 

 

Tiltak for optimalisering av skoleveien vil kunne være av ulik art og gjennomføringen kan ha 

ulik grad av kompleksitet. Skolevei utredes som egen sak, og arbeidet med utvidet 

skoleveisanalyse er allerede i gang. Analysen vil ta for seg strekningen fra dagens skolekrets 

for Hønefoss skole nordover til Ullerål skole. Den utvidede skoleveisanalysen skal lede til 

avklaring av tiltak som er nødvendige for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter på 

den aktuelle strekningen. Noen tiltak vil utløse egen planprosess, mens andre kan gjennomføres 

med enklere midler. 

 

Som en del av arbeidet med analysen legges det opp til eget medvirkningsmøte med blant andre 

skolene Hønefoss, Ullerål og Hov, rådgiveren «Barnas representant» i kommunen samt private 

høringsparter som har gitt uttalelser til planforslaget. 

 

Når arbeidet med analysen er avsluttet, vil det legges frem egen sak til kommunestyret med 

forslag til tiltak for optimalisering av skoleveien. Noen av tiltakene vil kunne være nødvendige 

å gjennomføre før en eventuell flytting av elever fra Hønefoss skole til nye Ullerål skole. Saken 

planlegges forelagt kommunestyret samtidig som det skal besluttes å inngå kontrakter for 

gjennomføring av byggeprosjekt nye Ullerål skole. 

 

De ulike politiske utvalgene HMA, formannskapet og kommunestyret vil orienteres om hvor 

langt prosessen med utvidet skoleveisanalyse er kommet når de samles til sine respektive 

politiske møter 07.05, 22.05 og 31.05.2018 for behandling av foreliggende planforslag for 

detaljregulering Ullerål og Hov skoler. 

 

 

Forholdet til overordnede og gjeldende planer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt 30.04.2015. Den overordnede visjonen for perioden 2015-

2030 er at Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. Det tas høyde 

for at det bor 40 000 innbyggere i Ringerike kommune i 2030. Det vil si ca. 10 000 flere enn i 

dag. Dette gjennomføres blant annet ved å planlegge slik at 70 % av befolkningsveksten skjer i 

Hønefoss-området, med sentrum som midtpunkt, og med lokalsentre i nord (Øvre Hønengata), 

sør (Eikli) og vest (Meieriet). Dette betyr at det skal legges til rette for bygging av mange nye 

boliger i Hønefoss nord. Med nye boliger kommer behov for flere skole- og barnehageplasser. 

Ullerål og Hov skoler skal utvides for å ta imot det økte elevtallet som forventes å komme i 

denne delen av byen frem mot 2030. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til offentlig bygning, 

friområde og et lite område for bolig. Bolighuset nær Ullerål skole er revet, og boligformålet 

videreføres ikke planforslaget. I hovedtrekk er planforslaget i tråd med gjeldende, overordnet 

plan. Forslag til revidert kommuneplan-arealdel er for tiden under bearbeiding etter offentlig 

høring. 
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Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 334 Hovsmarka barnehage, vedtatt 12.03.2009, 

samt i deler av de gjeldende reguleringsplanene 82 Ullerålområdet, 155 Hovsmarka og 196 

Hovsmarkveien boligfelt. 

Barnehageformålet i plan 334 Hovsmarka barnehage videreføres i forliggende planforslag. 

Formålets avgrensning, utnyttelsesgrad og byggegrenser er uendret. 

 

Ullerål skole og Hov skole ligger innenfor areal regulert til offentlige bygninger og bygninger 

til allmennyttige formål i de gjeldende reguleringsplanene. Tillatt utnyttelsesgrad U=0,20 

endres ikke mye, men det benyttes andre betegnelser for utnyttelsesgrad. 

 

For plan 196 Hovsmarkveien boligfelt er det overlapp av noe veiareal som er aktuelt i 

planforslaget. 

 

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 

Et meget lite område av nord-vestre del av felt o_BU1 (Hov ungdomsskole) er klassifisert som 

et område med meget sterke landbruksinteresser, jf. kommunens jordfaglige arealvurdering. 

Området ligger innenfor formål for offentlig bygning i gjeldende kommuneplan, dette 

videreføres i foreliggende planforslag. 

 

Økonomiske forhold 

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

 

Utbyggingen vil ha store samfunnsmessige, økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune 

i form av undervisningstjenester samt kostnader knyttet til selve utbyggingen. I tillegg kommer 

kostnader knyttet til optimalisering av skolevei, som vil avklares i egen sak, jf. redegjørelsen 

over. 
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Alternative løsninger 

 

Alternativt forslag til vedtak: 

 

«Saken utsettes inntil utvidet skoleveisanalyse foreligger, og dennes konklusjon følges opp 

med rekkefølgebestemmelser om gjennomføring av tiltak som er nødvendige for 

trafikksikkerheten for myke trafikanter på strekningen Hønefoss skole - Ullerål skole.» 

 

Velger man å gå for det alternative vedtaket, vil det sikre at nødvendige trafikksikkerhetstiltak 

gjennomføres før nye Ullerål skole kan tas i bruk. Det vil være svært gunstig med tanke på 

trafikksikkerheten for både myke trafikanter til og fra skolene, men også for myke trafikanter i 

Hønefoss nord generelt. Dersom trafikksikkerhetstiltak skal gjennomføres vil det medføre at 

kommunen må sette av potensielt betydelige økonomiske midler til dette. 

 

Det alternative vedtakspunktet vil kunne medføre at byggeprosessen for Ullerål skole stopper 

opp, med de økonomiske konsekvensene det vil kunne ha blant annet i forhold til planlagt 

fremdrift i prosjektet. Det vil også kunne medfører ulemper for elever i Hønefoss nord som 

henvises til skolegang i midlertidige lokaler over lengre perioder enn planlagt. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser ved offentlig høring fremgår av vedlegg 5. 

 

Trafikksikkerhet 

Trafikksikker skolevei har vært et gjennomgående tema i høringsuttalelsene. Det er blant annet 

pekt på at trafikkanalysens konklusjon om at det er behov for omfattende ombygning for å 

oppnå tilfredsstillende trafikksikkerhet ikke er fulgt opp med løsninger i planforslaget. Med 

tanke en eventuell overføring av elever fra Hønefoss skole til Ullerål skole er skoleveien for 

elevene som overføres ikke godt nok utredet.  

 

Rådmannen ser nødvendigheten av en utvidet skoleveisutredning, og arbeidet med denne er 

allerede igangsatt. Det legges opp til medvirkning fra skolene, inkludert representanter fra 

foreldreforeningene, i arbeidet med utredningen. Utredningen skal lede til avklaring av tiltak 

som er nødvendige for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter på den aktuelle 

strekningen Hønefoss skole – Ullerål skole. Tiltak for optimalisering av skoleveien vil kunne 

være av ulik art og gjennomføringen kan ha ulik grad av kompleksitet. Noen tiltak vil kunne 

utløse egen planprosess, mens andre muligvis vil kunne gjennomføres med enklere midler. 

 

Rådmannen er av den mening at driften av Hønefoss skole med påfølgende overføring av 

elever til Ullerål skole ikke kan gjennomføres før nødvendige trafikksikkerhetstiltak er 

gjennomført. Derfor må gjennomføring av slike tiltak sikres gjennom egen sak som forelegges 

kommunestyret for vedtak.  

 

Støyforhold 

Støyvurderinger har avdekket trafikkstøy fra Hovsmarkveien. Dette er forhold Fylkesmannen 

er opptatt av, og Fylkesmannens anbefalinger rundt dette temaet er fulgt opp i planforslaget. 

Det er lagt inn hensynssoner for støy i plankartet. Disse tilsvarer støysonene og har tilknyttede 
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bestemmelser som ivaretar at uteområder blir liggende utenfor støysoner. Bestemmelsene 

ivaretar også at rom med støyfølsom bruk, som ordinære klasserom, ikke blir plassert slik i 

bygget at de utsettes for støy over anbefalte grenseverdier.  

 

 

Samlet vurdering 

Underveis i planprosessen har det vært dialog med prosjektgruppen for forprosjektet til nye 

Ullerål skole. Dette har medført at planforslaget som nå foreligger til vedtak er i samsvar med 

de faktiske byggeplanene for skolen. Siden området i dag benyttes til skolevirksomhet, og dette 

arealformålet videreføres i planen, er det ikke snakk om ny arealbruk, men en utvidelse av 

dagens. Utbygging av nye skoler og utvidelse av eksisterende skoler er en viktig del av 

Ringerike kommunes arbeid for å tilrettelegge for vekst. Rådmannen mener at planforslaget 

støtter opp under dette arbeidet. 

 

Ved vedtak av foreliggende planforslag kan bygging av nye Ullerål skole starte. Det vil kunne 

gi bedre forhold for både ansatte og elever ved skolen, samt andre som vil benytte anleggene 

på fritiden. Overføring av elever fra Hønefoss skole til Ullerål skole kan imidlertid ikke 

iverksettes før nødvendige trafikksikkerhetstiltak er gjennomført. 

 

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

 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

6. Uttalelse, Buskerud fylkeskommune 

7. Uttalelse, Fylkesmannen i Buskerud 

8. Uttalelse, Statens vegvesen 

9. Uttalelse, Bane NOR 

10. Uttalelse, Brakar 

11. Uttalelse, Ringeriks-Kraft 

12. Kartskisse, Ringeriks-Kraft 

13. Uttalelse, Landbrukskontoret 

14. Uttalelse, Barnas representant 

15. Uttalelse, Kommuneoverlegen 

16. Uttalelse, Samarbeidsutvalget Hønefoss skole 

17. Uttalelse, Samarbeidsutvalget Ullerål skole 

18. Uttalelse, Arnt K. Modalen 

19. Uttalelse, Lars Lindstøl og Marianne Endrerud 

20. Uttalelse, Erna Elsrud-Bjerkheim og Thor Bjerkheim 

21. Trafikkanalyse 

22. Støyvurdering 

23. Arkeologisk rapport 

24. Notat vedr. eksisterende trær, Ullerål skole 

25. Skisse landskapsplan, forprosjekt Ullerål skole 

26. Saksframlegg til 1.gangsbehandling av planforslaget 

27. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling av planforslaget 

28. Plankartet slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

29. Planbestemmelsene slik de var ved høring og offentlig ettersyn 

30. Gjeldende reguleringsplan 155 Hovsmarka 

31. Gjeldende reguleringsplan 82 Ullerålområdet 

32. Gjeldende reguleringsplan 334 Hovsmarka barnehage 

 

 

 Ringerike kommune, 20.04.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning:  Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret:   Knut Kjennerud 

Saksbehandler:     Ingrid Liseth 
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Arkivsaksnr.: 18/1345-1   Arkiv: PROS 14015  

 

14015 - Trygg skolevei Benterud skole - Grunnerverv  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018 

76/18 Formannskapet 22.05.2018 

65/18 Kommunestyret 31.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Løsningen for grunnervervet i forbindelse med prosjektet «Trygg skolevei Benterud 

skole» tas til etterretning. 

2. Foreløpig erstatninger til grunneiere på totalt kr. 344 000,00 dekkes av prosjekt 14015 

– Trygg skolevei Benterud skole. 

 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

I forbindelse med den nye barneskolen på Benterud er det i «reguleringsbestemmelser 

0605- 399: Ny skole og boligområde Benterud» stilt krav til opparbeidelse av en sikker 

skolevei med blant annet tosidig fortau langs Dronning Åstas gate og ensidig fortau langs 

Eikliveien. For å få plass til disse fortauene krever det at Ringerike kommune erverver grunn 

fra følgende 5 eiendommer langs disse veiene: 

1. Gnr 37 bnr 163 i Dronning Åstas gate 7A: 47 m²  

2. Gnr 37 bnr 60 i Dronning Åstas gate 7B: 103 m²  

3. Gnr 37 bnr 176 i Eikliveien 42: 248 m²  

4. Gnr 39 bnr 5 Eikliveien 34: 3 m²  

5. Gnr 39 bnr 142 Eikliveien 32: 51 m²  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kravet til opparbeidelse av fortau er beskrevet i reguleringsbestemmelsene til detaljregulering  

0605- 399 for ny skole og boligområde på Benterud. 
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Økonomiske forhold 

  

1. Gnr 37 bnr 163 i Dronning Åstas gate 7A: 47 m² grunn a kr 750,- = kr 35 250,- 

2. Gnr 37 bnr 60 i Dronning Åstas gate 7B: 103 m² grunn a kr 750,- = kr 77 250,-. I 

tillegg kommer en ulempeerstatning på 5 000,- som erstatning for en 

biloppstillingsplass som blir redusert. 

3. Gnr 37 bnr 176 i Eikliveien 42: 248 m² grunn a kr 750,- = kr 186 000,- 

4. Gnr 39 bnr 5 Eikliveien 34: 3 m² grunn a kr 750,- = kr 2 250,- 

5. Gnr 39 bnr 142 Eikliveien 32: 51 m² grunn a kr 750,- = kr 38 250,- 

Totalt: 344 000,00 

Kjøpsprisene er fastsatt med bakgrunn i Råtomtetakst utført av Takstmann MNTF Tor Gunnar 

Sand den 5. august 2017. 

Videre er erstatning for beplantning, gjerder, støttemurer mv. satt på lik linje med tidligere 

inngåtte avtaler i Ringerike kommune. 

Avtalene er inngått mellom de berørte grunneiere og Ringerike kommune. 

Foreløpig erstatning til de berørte grunneierne utgjør samlet kr 344 000,00. Endelig beløp vil 

først være klart når anlegget er ferdig opparbeidet og oppmåling foretatt. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener løsningen av grunnervervet til ovennevnte skolevei en god løsning for 

kommunen. Enhetsprisene og øvrig erstatning er akseptable. 

Rådmannen ønsker også å gi honnør til de berørte grunneierne som igjennom dette prosjektet 

har vist vilje til å komme til løsninger i minnelighet. 

 

Vedlegg 

 

1. Kjøpekontrakt gnr 37 bnr 60 Dronning Åstas gate Martin Bråthen Jørgensen 

2. Kjøpekontrakt gnr 37 bnr 163 Dronning Åstas gate Nils Oddvar Midtun 

3. Kjøpekontrakt gnr 37 bnr 176 Dronning Åstas gate Dalsbråten Borettslag 

4. Kjøpekontrakt gnr 39 bnr 5 Eikliveien 34 Tom Sødal 

5. Kjøpekontrakt gnr 39 bnr 142 Eikliveien Kjetil Rian_Janka Cathrine Aasen 

6. Situasjonskart-W01_gnr-bnr_37-163 

7. Situasjonskart-W02_gnr-bnr_37-60 

8. Situasjonskart-W03_gnr-bnr_37-176 

9. Situasjonskart-W04_gnr-bnr_39-5 

10. Situasjonskart-W05_gnr-bnr_39-142 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Erik Josephson 
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Arkivsaksnr.: 17/4585-1   Arkiv: 610  

 

Oversikt over kommunens eiendommer, fortrinnsvis som et ledd i 

byplanarbeidet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

79/18 Formannskapet 22.05.2018 

66/18 Kommunestyret 31.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Oversikt over kommunens eiendommer og redegjørelse for hvordan det arbeides med 

utvikling, kjøp/salg, inn- og utleie av kommunale eiendommer tas til orientering. 

 

 

  

Sammendrag 

Det er utarbeidet en liste med oversikt over de kommunale eiendommene. Mange av tomtene 

er veldig små og kan i liten grad benyttes til allmennytting formål. 

 

Byplanarbeidet har gjennomført oppstartsmøte og har ikke kommet så langt i prosessen at man 

vet hvilke områder som kan brukes til allmennyttig formål, eller som kan makeskiftes. 

 

Det arbeides ikke aktivt med utvikling, kjøp/salg, inn- og utleie av kommunale eiendommer 

utover enkeltprosjekter. Eiendommer som er vedtatt solgt jfr. sak 41-12 ligger resterende i stor 

grad på vent pga. regulering.   

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret ba rådmannen legge frem en oversikt over kommunens eiendommer, 

fortrinnsvis som et ledd i byplanarbeidet. Dette for å synliggjøre hvilke arealer som kan brukes 

til allmennyttige formål, eller som kan makeskiftes for gjennomføring av det kommende 

planverket. Kommunestyret ber samtidig rådmannen redegjøre for hvordan det aktivt arbeides 

med utvikling, kjøp/salg, inn- og utleie av kommunale eiendommer i dag. Denne bør også sees 

i sammenheng med saken om salg av Ullerål skole i sak 93/17 

 

Beskrivelse av saken 

Det er utarbeidet en oversikt over kommunens eiendommer, se vedlegg. Det er veldig mange 

små tomter som ikke er mulig å realisere annet enn å selge til nærliggende tomter eller som er 

båndlagt for vei og annet formål som ikke kan benyttes til allmennytting bruk.  
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Når det gjelder status på byplanarbeidet har Areal- og byplankontoret har gjennomført 

oppstartsmøte for prosjektet i uke 44, og er i gang med å framskaffe kunnskapsgrunnlaget som 

sammen med endelig planprogram og et bredt medvirkningsopplegg skal ligge til grunn for 

utformingen av områdereguleringen.  
  

Siden byplanarbeidet ikke er kommet lenger vil det være vanskelig å gi noen eksakte svar på 

det nåværende tidspunktet spesielt om hvilke areal som blir berørt mtp. bruk til allmennyttig 

formål. Vi vil derfor komme tilbake og redgjøre for dette når planarbeidet har kommet lenger i 

prosessen. 

 

Når det gjelder salg av kommunale eiendommer er det utarbeidet en liste over eiendommene 

som ikke er solgt iht. vedtak sak 41-12, se vedlegg. Flere av tomtene ligger på vent til 

regulering er gjennomført. De eiendommene som er mulig å selge ligger ute for salg. Det 

arbeides i liten grad med utvikling av eiendom i kommunal regi, men kun enkeltprosjekter når 

kommunen selv ikke skal benytte eiendommen i egen regi. 

 

Kjøp av eiendommer blir vurdert når behovet dukker  opp hos de forskjellige sektorene, og 

initieres i stor grad fra rådmannens ledergruppe. Vi planlegger å etablere strategi for kjøp og 

salg av eiendommer og at dette vil blir fremlagt som egen sak. 

 

Inn- og utleie av kommunale eiendommer avklares i hver enkelt sak. Ved innleie har den 

enkelte sektor avklart med private om leie av lokaler når behovet har oppstått hvis kommunen 

ikke har hatt egne lokaler. Det arbeides i liten grad med utleie av de kommunale eiendommene 

utover henvendeler som kommer fra private. Tilstanden på flere av byggene som er ledig, er i 

så dårlig forfatning at det ikke kan leies bort før det blir gjennomført tiltak. De eiendommene 

som kan leies ut er annonsert på www.ringerike.no. De forskjellige sektorene fremleier egne 

lokaler og fakturere iht. betalingsreglementet. Her er det utleie av gymsaler, idrettshaller og 

samfunnshus som i stor grad blir leid ut. Det arbeidet med retningslinjer for utleie som vil bli 

behandlet i egen sak. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er utarbeidet en oversikt over de kommunale eiendommene i kommunen. Byplanarbeidet 

er under arbeid og det er for tidlig å komme med en avklaring på hva det vil kreve at områder 

kan brukes til allmennytting formål. Per i dag arbeides det i liten grad med utvikling av 

eiendommene og de eiendommene som er vedtatt solgt, er belyst i saken. Strategi for kjøp og 

salg av eindommer vil bli utarbeidet og lagt frem til i egen sak.  

 

Rådmannens anbefaler at saken tas til orientering. 
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Vedlegg 

Oversikt over kommunes eiendommer 

Situasjonsplan over byplan med kommunale eiendommer 

Status eiendommer iht. vedtak sak 41-12 

 

 

 Ringerike kommune, 4.4.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler: Per Christian Frøislie 
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Arkivsaksnr.: 18/1754-1   Arkiv: X30  

 

Forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

80/18 Formannskapet 22.05.2018 

67/18 Kommunestyret 31.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte forslag til forskrift om politivedtekter for Ringerike kommune sendes på høring i tråd 

med forvaltningsloven. 

 

 

  

 

1. Sammendrag 

 

Kommunestyret vedtok den 27. januar 2000 forskrift om politivedtekter for Ringerike 

kommune. Politivedtektene var basert på normalpolitivedtekt av 31. mai 1996 utarbeidet av 

Justis- og politidepartementet. 

 

Politidirektoratet har i rundskriv 2018/002, datert 13. februar 2018, utarbeidet ny 

normalpolitivedtekt. Foruten noen strukturelle endringer, og fjerning av et par bestemmelser 

som følge av at forholdene reguleres av annen lovgivning, viderefører den nye 

normalpolitivedtekten i stor grad de gamle bestemmelsene.  

 

Det er midlertid inntatt tre større innholdsmessige endringer, samt noen få mindre 

innholdsmessige endringer. Av de større innholdsmessige endringer er det for det første inntatt 

en adgang til å regulere tigging. For det andre åpnes det opp for at kommunene kan gis 

kompetanse til å treffe vedtak om overtredelsesgebyr, og for det tredje er det innført en 

bestemmelse om kjøring, camping mv i grøntarealer og på friområder. Disse tre endringene, 

samt noen mindre innholdsmessige endringer, omhandles nærmere i punkt 2.  

 

I arbeidet med å utarbeide forslag til nye politivedtekter for Ringerike kommune har 

administrasjonen hatt møte med representant fra Buskerud politidistrikt.  

 

2. Beskrivelse av saken 
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Rådmannen foreslår en del strukturelle endringer av gjeldende politivedtekter, slik at 

politivedtektene, i de tilfeller hvor det er aktuelt, får tilsvarende ordlyden og systematikk som 

normalpolitivedtekten. Politidirektoratet har også anmodet kommunene om å gjøre dette.  

 

Ny normalpolitivedtekt viderefører i stor grad bestemmelsene i tidligere normalpolitivedtekt. 

Det foreslås ikke innholdsmessige endringer i disse bestemmelsene. Det er tre større 

innholdsmessige endringer i ny normalpolitivedtekt. Disse er nevnt innledningsvis og 

omhandles nærmere nedenunder. I tillegg nevnes kort noen mindre innholdsmessige endringer.  

 

2.1    Adgang til å regulere tigging  

Ny normalpolitivedtekt inneholder alternative formuleringer knyttet til et forbud mot tigging. 

Bestemmelsene bygger på politiloven § 14 første ledd nummer 8, som åpner opp for at 

kommunene kan gi bestemmelser om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging.  

 

I forarbeidene til politiloven § 14 nummer 8 er forholdet til EMK artikkel 10 om ytringsfrihet 

omhandlet. Departementet vurderer at et forbud mot tigging vil være tilstrekkelig begrunnet i 

hensynet til å hindre uorden og kriminalitet, og at et slikt forbud dermed ikke vil være i strid 

med EMK. Etter rådmannens vurdering forutsetter et forbud mot tigging at forbudet anses 

nødvendig for å hindre uorden og kriminalitet. I motsatt tilfelle vil det kunne være spørsmål om 

reguleringen er i strid med EMK artikkel 10.   

  

Administrasjonen har vært i møte med politiet vedrørende saken. Politiet har opplyst at tigging 

ikke er et problem i Ringerike kommune. Det er få tiggere i kommunen og politiet vurderer at 

det ikke behov for å regulere tigging i Ringerike kommune. 

 

Så lenge tigging ikke er et problem i Ringerike kommune bør det etter rådmannens vurdering 

ikke innføres et forbud mot tigging i kommunen. Som beskrevet ovenfor er det etter 

rådmannens vurdering også fare for at et slikt forbud vil kunne være i strid med EMK artikkel 

10.  

 

2.2    Overtredelsesgebyr  

Politiloven § 14 trede ledd åpner opp for at kommunen eller personer utpekt av kommunen kan 

håndheve bestemmelser gitt i medhold av politiloven § 14 førstes ledd nr. 1 og nr. 2. Dette 

gjelder likevel ikke bestemmelser om opprettholdelse av ro og orden, som skal håndheves av 

politiet. I ny normalpolitivedtekt lyder bestemmelsen vedrørende kommunens adgang til å 

håndheve politivedtektene som følger: 

 

§ 9-3. Kommunal håndhevelse  

 

Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten:  

§ 3-1 Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander e.l. på 

eller utover fortau)  

§ 3-9 Fare for takras  

§ 3-10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over 

§ 4-1 Rengjøring av lys- og luftegraver  

§ 4-2 Rydding av snø etter takras  

§ 4-3 Vannavløp  

§ 4-4 Eiers plikt til renhold m.m. av fortau,  
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§ 5-1 Hindre forsøpling og tilgrising  

§ 5-2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.  

 

Kan håndheves av ( ) kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal 

håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. ( ) kommune kan ved overtredelse 

av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr. 

 

Politiet har anmodet kommunen om å benytte mulighet for kommunal håndhevelse av 

politivedtektene, herunder adgangen til å treffe vedtak om overtredelsesgebyr. Politiet 

begrunner dette med at begrensede ressurser kan medføre at de nevnte bestemmelsene reelt 

ikke vil bli håndhevet av politiet, da forholdene ikke ligger innenfor politiets kjerneoppgaver. 

Politiet viser videre til at bestemmelsene er av en art som innebærer at de kan håndheves av 

andre enn av politiet, og at bestemmelsene ligger innenfor kommunens kjerneoppgaver og 

interesser, slik at det også av denne grunn er naturlig at de håndheves av kommunen selv. 

Brevet fra politiet ligger ved saksfremlegget. 

 

På bakgrunn av anbefalingen fra politiet foreslår rådmannen at kommunestyre inntar i 

politivedtektene en bestemmelse tilsvarende den ovennevnte, jf. forslag til nye politivedtekter 

for Ringerike kommune § 9-3.  

 

Rådmannen foreslår at kompetansen til å fatte vedtak om overtredelsesgebyr delegeres til 

rådmannen. Rådmannen vil delegere kompetansen videre til den enhet, ved enhetsleder, i 

kommunen som anses best egnet til å avdekke brudd på de aktuelle bestemmelsene. 

Advokatkontoret vil kurse den/de i kommunen som gis kompetanse til å fatte vedtak om 

overtredelsesgebyr.  

 

Forskrift om kommunal håndheving gitt i medhold av politiloven, datert 19. juni 2012, har 

nærmere bestemmelser om adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr, herunder om gebyrets 

størrelse. Størrelsen på gebyret avhenger av hvilken bestemmelse som overtredes, og av 

overtredelsens grovhet. Gebyrene ligger mellom 500 kroner og 5000 kroner. Det fremkommer 

også av forskriften at et vedtak om overtredelsesgebyr kan påklages til klageinstans utpekt av 

kommunen. I Ringerike kommune er formannskapet kommunens alminnelige klageorgan. 

Dersom kommunestyret ønsker at klageorganet i disse sakene skal være det særskilte 

klageorganet må kommunestyret endre delegasjonsreglementet i tråd med dette.  

 

2.3    Ny bestemmelse om kjøring, camping mv i grøntarealer og på friområder  

I ny normalpolitivedtekt er det tatt inn en ny bestemmelse i § 2-2 om kjøring, camping mv i 

parker, grøntarealer, friområder mv. Bestemmelsen lyder som følger: 

 

§ 2-2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l  

 

I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i 

tettbygd strøk er telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.  

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere 

motorkjøretøyer med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet. 

 

Bakgrunnen for den nye bestemmelsen er at mange kommuner har ønsket adgang til å 

håndheve uønsket aktivitet på offentlig sted i tettbygd strøk. Som det fremkommer av 

bestemmelsen er det kommunen som gjennom skilting eller på annen måte har ansvaret for å 
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regulere forholdet rundt bruk og aktiviteter på offentlig steder som parker, friområder, plasser 

o.l. Rådmannen foreslår at bestemmelsen innføres i kommunens politivedtekter.  

 

2.4    Mindre innholdsmessige endringer 

2.4.1  Nattero på offentlig sted 

 

I ny normalpolitivedtekt er det tatt inn en ny bestemmelse i § 2-1 om nattero på offentlig sted 

mellom kl. 23.00 og kl. 06.00. Bestemmelsen lyder som følger: 

 
«Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero 

mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.» 

 

Bestemmelsen er tatt inn for å gi en standardisert formulering og plassering, og er stadfestet i 

flere kommuners vedtekter. Den er ment å ivareta hensynet til personer som bor i nærheten av 

musikk og feststøy. Det kan søkes politiet om dispensasjon dersom det skal arrangeres 

festivaler eller andre arrangementer. 

 

Rådmannen foreslår at bestemmelsen inntas i kommunens politivedtekter.  

 

2.4.2 Fastsatt frist for fjerning av avvisere 

 

Rådmannen foreslår at det i kommunens politivedtekter inntas en frist for huseier til å fjerne 

avvisere senest etter 7 dager, med mindre eier kan dokumentere lengre ventetid på rekviert 

bistand til takrydding, jf. forslagets § 3-9.  

 

Kommunens gjeldende politivedtekter har ikke en slik frist, og fristen fremkommer heller ikke 

av normalpolitivedtekten. Av kommentarene til normalpolitivedtekt fremkommer det imidlertid 

at kommunen kan innta en slik frist dersom det finnes påkrevd. Politiet anbefaler at kommunen 

inntar en slik frist. Noen kommuner har inntatt dette, bl.a. Oslo kommune. En frist vil skape 

forutsigbarhet for innbyggerne, og vil også sikre likebehandling.  

 

2.4.3 Pantelånervirksomhet 

 

I normalpolitivedtekt er det inntatt en ny bestemmelse i § 8-1 om at den som har fått bevilling 

til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av politiet, over alle lån og kjøp. 

Formålet med bestemmelsen er å motvirke omsetning av tyvegods. Bestemmelsen ble tidligere 

ansett for å falle inn under lov om finansieringsvirksomhet. Denne loven er nå opphevet, og det 

er av denne grunn inntatt en tilsvarende bestemmelse i politivedtektene. Rådmannen foreslår at 

bestemmelsen inntas i kommunens politivedtekter, jf. forslagets § 8-1.  

 

2.5 Bestemmelser som ikke foreslås inntatt i kommunens politivedtekter 

 

2.5.1 Barns tilgang til offentlige arrangement 

 

Både gammel og nye normalpolitivedtekt inneholder en bestemmelse om at barn under 15 år 

ikke har adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre 

foresatte. Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge 

under 18 år. Bestemmelsen er inntatt i ny normalpolitivedtekt § 7-3. Formålet med 



  Sak 67/18 

 

 Side 60 av 70   

 

bestemmelsen er hensynet til ivaretakelsen av barn under 15 år ved arrangementer som er åpne 

for alle aldersgrupper.  

 

Bestemmelsen fremkommer ikke av kommunens gjeldende politivedtekter. Politiet har i 

politiloven § 13 hjemmel til å vise eller bringe hjem barn som driver omkring på egen hånd på 

offentlig sted etter kl. 22.00. I tillegg har politiet en mer generell hjemmel til å gripe inn i 

politiloven § 7. Politiet har opplyst at disse hjemlene har vært tilstrekkelige og at det ikke har 

vært et problem at ovennevnte bestemmelse i normalpolitivedtekten ikke er inntatt i 

kommunens politivedtekter, og ser ikke behov for at denne bestemmelsen nå innføres. Det er 

også andre kommuner som ikke har inntatt bestemmelsen i sine politivedteker, bl.a. Oslo 

kommune og Hole kommune.  

 

På denne bakgrunn er det rådmannens vurdering at gjeldende rettstilstand opprettholdes, og at 

bestemmelsen ikke innføres i kommunens nye politivedtekter.  

 

3. Prosessen for vedtakelse av nye politivedtekter 

  

Politivedtekter vedtas i forskrift form. Dette innebærer at saksbehandlingsreglene i 

forvaltningsloven må følges. Etter at kommunestyret har vedtatt forslaget til ny politivedtekt, 

skal forslaget sendes ut på høring. Når høringsfristen er ute behandles innspillene av 

kommunen, hvoretter kommunestyret vedtar politivedtektens endelige ordlyd. Politivedtektene 

oversendes deretter til Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i 

Norsk Lovtidend.  

 

4. Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen foreslår at det ikke innføres et forbud mot tigging i Ringerike kommune. 

Rådmannen foreslår videre at gjeldende rettstilstand vedrørende barns tilgang til offentlige 

arrangementer opprettholdes slik at det ikke innføres en bestemmelse om dette. For øvrig 

foreslår rådmannen at Ringerike kommunes politivedtekter endres i samsvar med ny 

normalpolitivedtekt, og at ordlyd og struktur blir så likt som mulig normalpolitivedtekten.  

 

Vedlagte forslag til politivedtekter for Ringerike kommune foreslås sendt på høring i samsvar 

med forvaltningslovens regler.  
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Vedlegg 

 

Foslag til nye politivedtekter for Ringerike kommune 

Brev fra politiet datert 3. mai 2018  

Rundskriv 02/2018 om ny normalpolitivedtekt 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Arkivsaksnr.: 18/1756-1   Arkiv: 046 X40  

 

Rettsinstruks med rutinebeskrivelse for ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

81/18 Formannskapet 22.05.2018 

68/18 Kommunestyret 31.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte rettsinstruks for Ringerike kommune vedtas. 

Evt. senere endringer fremlegges folkevalgte organer for godkjenning. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Rådmannen har gitt kommuneadvokaten i oppdrag å profesjonalisere 

kommuneadvokatkontoret og den juridiske tjenesten som ytes kommunen. I den forbindelse 

har kommuneadvokaten utarbeidet en rettsinstruks med rutinebeskrivelse som skal avklare 

kommuneadvokatens rolle opp mot organisasjonen. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Da kommuneadvokaten tiltrådte 1. september 2015 var barnevernssakene satt ut til ekstern 

advokat gjennom en rammeavtale. Det var tre personer på kommuneadvokatkontoret og en 

ansatt jurist ute i organisasjonen.  

 

Noe av det første grepet vi tok var å tydeliggjøre kommuneadvokatkontorets rolle. Det ble 

kommunisert ut til organisasjonen at kontoret var som et hvilket som helst advokatkontor. 

Advokatene er underlagt de advokatetiske reglene og advokatene er medlem i 

advokatforeningen, noe som gjør at de er plikter å følge kravet om obligatorisk etterutdanning 

på 80 timer i løpet av fire år. Av disse timene må fem timer tilfredsstille kravet til advokatetikk. 

Kommuneadvokatkontoret har fire lønnshjemler. Frem til høsten 2016 ble en av disse brukt til 

finansiering av ekstern advokatbistand i barnevernsaker. Fra høsten 2016 tok 

kommuneadvokatkontoret tilbake håndteringen av disse sakene. Alle nye saker for 

fylkesnemnda ble prosedert av kommuneadvokatkontoret samtidig som det ble ansatt to 

advokater med lengre advokat- og dommererfaring. Som en følge av naturlig avgang ble det 

våren 2017 ansatt ytterligere en advokat med prosedyreerfaring slik at samtlige lønnshjemler 

ble tatt i bruk.  
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Parallelt med dette ble organisasjonen styrket med juridisk kompetanse ute i organisasjonen. 

Det er blant annet opprettet en egen innkjøpsavdeling som er ledet av jurist. Dette styrker den 

juridiske saksbehandlingskompetansen samtidig som kommuneadvokatkontoret håndterer alle 

rettslige tvister. Per i dag er det 14 jurister ansatt i kommunen. 

 

Som følge av flere jurister i kommunen har det blitt et juridisk miljø og Juristforbundet har 

etablert seg som en sentral fagforening i kommunen. Juristforbundet er representert i 

medbestemmelsesutvalg i sektor samfunn og på kommunenivå. Kommuneadvokaten innkaller 

alle juristene til jevnlige fagsamlinger. Disse brukes til kurs og utviklingsarbeid. Her blir også 

jurister fra Hole og Jevnaker kommune invitert. 

 

Ved siden av å håndtere tvister skal kommuneadvokatkontoret gi råd, veiledning og kurse 

kommunens ansatte i juridiske spørsmål. Eksempelvis har kontoret utviklet og avholdt et kurs i 

helsejus for samtlige ansatte i helse og omsorg. Kontoret skal være et kompetansesenter 

rådmannen kan bruke for å styrke lederes og ansattes juridiske kompetanse. 

 

For å tydeliggjøre kommuneadvokatkontorets rolle har kommuneadvokaten utarbeidet en 

rettsinstruks med en rutinebeskrivelse. Instruksen skal tjene som et verktøy for å avklare 

advokatenes rolle og ansvar i juridiske tvister. Rettsinstruksen må ses i sammenheng med 

delegeringsreglementet og lovverket for øvrig. Instruksen er et dynamisk reglement som 

rådmann og kommuneadvokaten må kunne endre ved behov, eller ved endringer i 

delegeringsreglement eller lovverk.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er viktig for rådmannen å styrke kommunens juridiske kompetanse. Etter rådmannens 

vurdering oppnås dette best ved å håndtere sakene ved eget kontor fremfor at tvister settes ut 

til eksterne advokater. Rettsinstruksen skal tydeliggjøre klient/advokatforholdet. Selv om 

tvistene håndteres av kommuneadvokatkontoret er det den enkelte leder som «eier» saken. 

Rådmannen er videre opptatt av at rettsinstruksen skal være et dynamisk dokument som til 

enhver tid dekker det behov kommunen har. Det er bakgrunnen for at det er inntatt i vedtaket 

en fullmakt for rådmannen til å be kommuneadvokaten endre reglementet dersom det er behov 

for dette. 

 

Rådmannen anbefaler at formannskap/kommunestyret vedtar rettsinstruksen. 
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Vedlegg 

Rettsinstruks med rutinebeskrivelse 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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Arkivsaksnr.: 16/1459-10   Arkiv: F47 &10  

 

Orientering årsrapport interkommunal barnevakt Hole, Jevnaker, 

Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.05.2018 

18/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 09.05.2018 

77/18 Formannskapet 22.05.2018 

69/18 Kommunestyret 31.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsrapport 2017 interkommunal barnevernvakt Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, 

Krødsherad og Sigdal tas til orientering.  

 

 

 

  

Innledning 

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 1-1 pålegger kommunene at barn og unge «får 

rett hjelp og omsorg til rett tid». Hvis barn og unge står overfor en akuttkrise eller blir utsatt 

for grov omsorgssvikt, vil begrepet «rett tid» kunne være både kveld, natt, helg og høytider.  

 

Den interkommunale barnevernvakten er nyetablert, og var operasjonell fra 03.05.17. 

Ringerike kommune er verstkommune. Det er etablert en styringsgruppe for prosjeket 

bestående av kommunalsjefer for barnevernstjenestene i Jevnaker og Ringerike, samt 

barnervernsledere i de berørte kommunene.  

  

I perioden mai til og med desember 2017 har barnevernsvakten vært i kontakt med ca. 145 

barn og deres familier. Det er registrert 800 saker hos barnevernvakten, av disse er 589 tilsyn 

bestilt av barneverntjenestene.  

 

Beskrivelse av saken 

Fylkesmannen i Buskerud bevilget i 2015 midler til utredning av barnevernvakt i form av 

midler til samhandlingstiltak i kommunene. Trine Ingulfsen Consult AS utarbeidet en 

utredningsrapport. Anbefalingen i utredningsrapporten er at det opprettes interkommunal 

barnevernvakt som et prosjekt etter vertskommunemodellen.  
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I juli 2016 formaliserte kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal 

samarbeidet om en interkommunal barnevernvakt, og har inngått en avtale om 

vertskommunesamarbeid.  

 

Rapporten fra Trine Ingulfsen Consult AS bygger i stor grad på hvordan Drammen 

barnevernvakt drifter. Man ønsket en tilnærmet modell for barnevernvakten som skulle 

etableres. Prosjektleder og leder for barnevernvakten ble ansatt 01.01.2017 

 

Formålet med barnevernvakten er å gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett tid ved 

å ha tilstrekkelig beredskap til at nødvendig hjelp kan gis utenom ordinær kontortid. Dette er i 

tråd med Lov om Barnevernstjenester § 1-1, samt være en styrking av tjenestetilbudet til barn 

og unge i de samarbeidende kommunene.  
 

Barnevernvaktens hovedoppgave er å være i beredskap og yte rask bistand til og barn og unge 

når det oppstår akutte kriser utenom barnevernstjenestens åpningstid. Barnevernvakten 

samarbeider med politiet når barn og unge er involvert i saker av akutt karakter som politiet 

jobber med. Barnevernvakten er tilgjenglig for familier og samarbeidspartnere som trenger råd 

og veiledning til barn og unge og deres situasjoner. Barnevernvakten bistår barneverntjenesten 

med kontrolloppdrag (tilsyn). Akuttarbeid prioriteres alltid først. Tilleggsoppgaver må derfor 

vike og utsettes hvis det skjer noe som vudereres som mer akutt.  

 

Barnevernvakten hadde i perioden mai til desember 211 hendvendelser/akutt oppdrag. 

Barnevernvakten og dens funksjon begynner å bli kjent blant barn, unge og deres familier, og 

ute i de ulike offentlige instanser.  

 

Økonomi  

Utgiftene fordeles på kommunene etter antall innbyggere pr. 01.01 det gjeldende driftsår. 

Ubrukte midler avsettes til bruk etterfølgende år. Regnskap 2017 viser et mindreforbruk på 

929 670,28 kr. Ubrukte midler i 2017 vil langt på vei dekke det økte budsjettet i 2018.  

 

Tidligere behandlinger 

Vedtak fattet i Hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/16, Formannskapet sak 48/16 og 

Kommunestyret sak 49/16 - Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, 

Krødsherad, Sigdal og Ringerike 

 

1. Felles barnevernsvakt for Midt-Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker kommune 

etableres fra sommeren 2016 i tråd med saksframstillingen.  

2. Barnevernsvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i kommunelovens 

§ 5A. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-

1 b.  

3. Barnevernsvakten etableres som et prosjekt. Prosjektet evalueres fram til årsskifte 2018-

2019, med sikte på implementering av et eventuelt korrigert driftskonsept fra 1. januar 

2019.  

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes.  
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Rådmannens vurdering 

Barn har krav på vern mot alle former for vold og omsorgssvikt og alle har et ansvar for å 

hindre at det skjer. Barnevernstjenesten har et særlig ansvar for å gripe inn for å sikre at barn 

som lever under skadelege forhold får nødvendig og rett hjelp til rett tid. Barnevernsvakten har 

både kompetanse og er i beredskap på kveldstid, i helger og i ferier til å takle denne 

utfordringen. Rådmannen er fornøyd med arbeidet som gjøres av den Interkommmunale 

barnevernvakten.  

 

 

Vedlegg 

Årsrapport internkommunal barnevakt 2017 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandlere: Helle Berget og Lars Erik Braaten 
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Arkivsaksnr.: 18/185-4   Arkiv: 512  

 

Tariffrevisjonen 2018 - uravstemning  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

70/18 Kommunestyret 31.05.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune stemmer ja til det anbefalte forslaget til ny Hovedtariffavtale for 

kommunal sektor for perioden 1.5.18 – 30.4.20. 

 

  

 

Innledning  

Det ble enighet mellom Kommunenes organisasjon (KS) og organisasjonenefør fristens utløp, 

natt til 1. mai 2018. 

 

KS uttaler at det har vært gode, men krevende forhandlinger og resultet ble på 2,8%, samme 

ramme som i privat sektor.   

 

KS har lagt vekt på tre forhold som har vært overordnet i arbeidet med å utforme tilbudet til de 

fire forhandlingssammenslutningene:  

 

1. å sikre kompetanse i kommunesektoren,  

2. må bidra til at kommuner og fylkeskommuner er i stand til å rekruttere nødvendig 

arbeidskraft 

3. må stimulere til mer helgearbeid. 

 

«Kompetanse er avgjørende fordi kommunesektoren er, og vil i enda større grad bli, en 

kompetansevirksomhet. Innbyggerne forventer stadig bedre kvalitet i offentlige tjenester, 

statlige myndigheter setter økte krav til kvalitet og kompetanse i vår sektor, og medarbeidere 

og ledere i sektoren har store ambisjoner på vegne av innbyggerne og tjenestene,» uttaler KS. 

 

Innspill fra Ringerike kommune til KS tilknyttet strategikonferansen ble politisk behandlet i 

formannskapet 23 januar 2018. 
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Beskrivelse av saken 

 

Sentralstyret i KS gir følgende anbefaling: 

 

Sentralstyret anbefaler medlemmene til å stemme ja i uravstemningen 

 

KS understreker at det i A-rundskrivet ikke gir uttømmende informasjon om detaljene i 

forhandlingsløsningen. Rundskrivet må derfor ses i sammenheng med det samlede resultatet 

som er vedlagt. Enkeltspørsmål vil etter vedtakelsen bli bekrevet nærmere i 

iverksettingsrundskrivet.  

 

Økonomiske rammer 2018 

Lønnsoppgjøret ble framforhandlet innenfor en økonomisk ramme på 2,8 %. Dette er det 

samme som anslaget for årslønnsveksten i privat sektor. Lønnselementene består av sentrale 

lønnstillegg, overheng fra 2017, samt anslag for lønnsglidningen. 

 

Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i kapittel 4 i 2018 og det er heller ikke avtalt 

en økonomisk ramme for 2019. Det vil bli tatt opp innen utgangen av 1. avtaleår. 

 

Det gjennomføres årlig lokale forhandlinger for ansatte som til hører kapittel 5.1 

(Akademikerne) og ledere/avdelingsledere som tilhører kapittel 3.4.2 og 3.4.3. 

 

Årslønnsvekstramme 2018    

Overheng til 2018  

Anslag glidning i 2018   

Sentrale tillegg pr 01.05.18                                   

Kapittel 4 totalt  

1,5 % 

0,2 % 

1,1 % 

Anslag årslønsnvekst 2017 – 2018 2,8 % 

    

Anslag overheng til 2019 0,6% 

Endringer ubekvemstillegg pr 01.01.2019 (av 2019 

rammen) 

0,4% 

 

Sentrale tillegg  

Det gis et sentralt tillegg til ansatte i kapittel 4 med virkning fra 1.5.18. Det sentrale tillegget 

vil variere ut i fra arbeisdtakerens ansiennitet og stillingsgruppe. Stillingsgruppe angir om det 

er krav til kompetanse for stillingen og hvor mange år det kreves av utdanning.  

 

Det sentrale tillegget ligger mellom kr 5.000 og 12.300 (100 % stilling) og det er stillinger 

hvor det ikke kreves utdanning som får de laveste tilleggene. Stillinger med krav om 

lekorutdanning får det høyeste.  

 

Ubekvemstillegg 

Endring og økning i tillegg for å jobbe spesielt i helg, har vært et prioritert område for 

arbeidsgivere og det er gledelig at det skjer noe innenfor dette området. Det er innført en ny 

ordning hvor arbeid utover 3. hver helg gir økt helgetillegg. Målet er å motivere flere til å 

jobbe flere helgetimer.  
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Rådmannens vurdering 

Den økonomiske rammen for tariffoppgjøret 2018 – 2020 er i tråd med det var forventet. 

Resultatet har ivaretatt både den økonomsike situasjonen til privat sektor og kommunene. 

 

Ringerike kommune hadde i sitt innspill vektlagt behov for økte tillegg for arbeid i helger. Vi 

spilte også inn ønske om å øke avstanden i lønn for de med ingen formell utdanning til de som 

har et fagbrev. Målet er å motivere flere ansatte til å ta et fagbrev, men dette var det dessverre 

ikke rom for i årets oppgjør.  

 

Oppgjøret i år ble 0,4 % høyere i 2016 og 2017, som begge endte på 2,4%. 

 

Rådmannen er enig i at resultatet som foreligger kan sies å være i tråd med KS sitt mandat og 

det innspillet Ringerke kommune gav KS i forbindelese med strategikongferansen.  

 

Rådmannen anbefaler at Ringerike kommune stemmer ja ved uravstemningen.  

 

Vedlegg 

A – Rundskriv 1/2018 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.5.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1682-2  Arkiv: 150  

 

Sak: 71/18 

 

Saksprotokoll - Økonomirapport mars 2018  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Månedsrapport økonomi mars 2018 tas til orientering 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.05.2018: 

 

Orientering v/Kommunalsjef, Gyrid Løvli. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1682-1   Arkiv:   

 

 

Økonomirapport mars 2018  
 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport økonomi mars 2018 tas til orientering 

 

  

 

 

Innledning  

Økonomirapport mars 2018 bygger på regnskap per 31. mars og forøvrig kjente forhold med 

økonomiske konsekvenser for 2018. 

 

 

Sammendrag 

Årsprognosen for Ringerike kommune indikerer ved denne rapporteringen ett merforbruk på 

21,8 mill. kroner, i forhold til budsjett 2018. Prognosen har forverret seg med 2,7 mill. kroner i 

forhold til forrige måneds prognose. 

 

Årets budsjettet ble vedtatt med et forventet «overskudd» på 32,3 mill. kroner. Prognosen som 

nå foreligger indikerer et «overskudd» på 10,5 mill. kroner ved årets slutt. 

 

Sykefraværet for Ringerike kommune var 9,4 % i mars 2018, det er 0,1 prosentpoeng (pp) 

lavere enn i mars 2017. Korttidsfraværet og det egenmeldte fraværet har gått litt ned, mens 

det legemeldte langtidsfraværet har gått opp.  

På sektorene Helse, Grunnskole og Kultur har samlet fravær gått ned, og på de øvrige 

sektorene har fraværet økt. 

 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Rådmannen ser at det på enkelte områder er kommet ekstraordinære utgifter som enhetene 

ikke har kunnet påvirke. Rådmannen arbeider med å se på muligheter for å dekke opp 

merforbruket innenfor de eksisterende budsjettene.  

 

Kommunens skatteinntekter er per 31. mars som budsjettert. For landet for øvrig er 

skatteinngangen høyere enn forutsatt i Statsbudsjettet for 2018. Hvilke konsekvenser en høyere 

skattevekst enn forutsatt i Statsbudsjettet vil få for skatteutgjevningen, er det mulig at vi får 

15. mai, når revidert nasjonalbudsjett legges fram. 

 

 

Vedlegg 

Månedsrapport mars 2018 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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2. Innledning 
Denne rapporten gir en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske planer 

som er lagt for 2018.  

Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 31. mars 2018.  

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, skatteinntekter, pensjonskostnad og 

regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt kan få resultateffekt både positivt og negativt i 

forhold til årsprognosen som vises i denne rapporten. 

3. Årsprognose 
Årsprognosen indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 2018 som viser et merforbruk i 

forhold til budsjett på 21,8 mill kroner dersom prognosen holder seg gjennom året. Rådmannen vil 

sammen med kommunalsjefene se på hvilke muligheter den enkelte sektor har for å gjennomføre 

tiltak, slik at den enkelte sektors budsjettramme kan holdes. 

 

 
Dersom denne prognosen holder seg gjennom året, vil årets budsjetterte «overskudd» bli redusert til 

10,5 mill kroner. Sett i forhold til Ringerike kommunes budsjetterte inntekter er dette 0,4 %, noe som 

er svært lavt. 

4. Kommentarer til årsprognosen  

Barnehage 

Det meldes et merforbruk på sektoren på totalt 1,3 millioner kroner. Dette skyldes den vedtatte 

pedagognormen som gir en merkostnad på 1,5 millioner kroner fra august 2018. 

Grunnskole  

Rammeområdet forventer et overforbruk på 1 mill kroner. Enhetene har totalt rapportert et 

merforbruk på 3,9 mill. kroner, men det er iverksatt tiltak for å redusere dette i løpet av året og fra 

forrige rapportering er enhetenes avvik samlet redusert med 0,9 mill kroner. 

Alle tall i 1000 kr Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Årsprognose Årsbudsjett Avvik Avvik Avvik forrige
Rammeområdene pr mars 2107 hittil 2018 hittil 2018 hittil 2018 % rapportering

SAMLET RESULTAT -55 062 -51 714 28 440 80 154 21 778 0 -21 779 -19 106

Folkevalgte og revisjon 1 647 1 602 2 632 1 030 10 307 10 307 0 0 % 0

Administrasjon og fellestjenster 33 946 33 976 32 303 -1 672 119 063 119 063 0 0 % 0

Barnehage 44 711 46 819 47 973 1 154 179 549 178 249 -1 300 -1 % -1 278

Grunnskole 68 610 81 036 81 115 79 294 854 293 854 -1 000 0 % -1 000

Spesielle tiltak barn og unge 32 661 38 299 39 938 1 639 160 122 155 622 -4 500 -3 % -3 000

Kulturtjenesten 5 856 5 520 7 437 1 917 28 905 28 905 0 0 % 17

Helse og omsorg 167 581 158 083 163 072 4 989 617 385 610 485 -6 900 -1 % -5 861

Samfunn 38 515 28 728 25 339 -3 389 96 442 89 342 -7 100 -8 % -7 000

Avsetninger, overføringer -20 971 -16 863 1 718 18 581 6 522 6 522 0 0 % 0

Skatt og rammetilskudd -440 285 -461 336 -408 253 53 083 -1 632 034 -1 633 012 -978 0 % -978

Finans 12 667 32 423 35 165 2 742 140 662 140 662 0 0 % -7
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Spesielle tiltak barn og unge 

Det er forventet et merforbruk på 4,5 millioner kroner i sektoren. Enheten Austjord avlastning 

EFG/Hvelven har økte utgifter grunnet strukturendringer og økte vedtak på om lag 3 mill kroner. Det 

forventes i tillegg et merforbruk på 1,5 million kroner for økte kostnader knyttet til rettslig dom 

vedrørende avlastning og besøkshjem. 

Helse og omsorg  

Helse og omsorg melder om et merforbruk på 6,9 mill.kr. Dette er en økning på 1 mill.kr. i forhold til 

forrige prognose. En stor del av økningen gjelder hjemmetjenesten i Hønefoss hjemmetjeneste. 

Enheten har ny turnus og det er for tidlig å si hva effekten på økonomien blir, men med bakgrunn i 

lønnsforbruk de 4 første månedene peker prognosen mot et merforbruk på 4,5 mill.kr. Turnusen har 

noe høyere grunnbemanning og mindre budsjettmidler til variabel lønn. Opprettelse av team, høyere 

stillingsprosent og mer fagdekning er vektlagt.  

Resten av økningen er i hovedsak knyttet til Integrerte tjenester i området Nes/Hallingby.  

Det ble ikke meldt avvik på Økonomisk sosialhjelp ved forrige rapportering, da det etter to måneders 

drift var i henhold til budsjett. Vi vil følge nøye med på utviklingen, da vi ser at det er enkelte faktorer 

som kan indikere merforbruk i løpet av året.  

Det positive er at antall sosialhjelpsmottakere hadde en mindre reduksjon i løpet av 2017, noe som 

kan vises i redusert utbetaling. Det er bidrag til bolig som er den største delen av økonomisk 

sosialhjelp. Kommunen har tatt opp 100 mill kr. i startlån som skal lånes ut i 2018. Det er også et 

tiltak som kan redusere utbetalingen.  

Samfunn  

Alle enheter med unntak av Teknisk forvaltning (TF) melder prognose i samsvar med budsjett. På TF 

er hovedutfordringene utgifter til energi (strøm, fjernvarme, bioenergi, fyringsolje) samt for høye 

utgifter til kjøp av tjenester. Det er stor fokus på dette og det jobbes kontinuerlig med å finne 

løsninger.  

Kommunens selvkostområder er fra 2018 samlet under ett i rapporteringsoversikten, slik at disse 

ikke skal blandes med ordinær drift ved rapportering. I rapportering nå pr 31. mars, er prognosen 

satt til den prognosen vi fikk ved etterberegning for 2017 primo februar 2018  

Samfunn melder nå et avvik på 7,1 mill kroner. 

5. Status bosetting av flyktninger 
Kommunen har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette 33 flyktninger i 2018, hvor 2 av disse er 

enslige mindreårige. I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger.  

Pr. 1. mai er det bosatt 13 personer hvorav 1 enslig mindreårig. Ingen bosatt som familieforening. 
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6. Likviditetssituasjonen 
Kommunens likviditetssituasjon har vært stabil og god de seneste årene. Likviditetssituasjonen er 

fortsatt tilfredsstillende, og det er lite sannsynlig at driftskreditten på 100 mill. kroner knyttet til 

driftskontoen vil bli benyttet inneværende år.  

7. Investeringer 
Det er i 2018 planlagt investeringer som samlet vil gi brutto investeringsutgifter på 745 mill. kroner 

for året. Tabellen viser et utdrag av disse: 

 

Ullerål skole følger oppsatt plan i henhold til Handlingsprogram 2018-2021. Samspillsfasen er i gang, 
og rådmannen vil levere BP2-sak til politikere i juni 2018.  
 
Vedtatt budsjettramme for Benterud skole er 353 mill. kroner totalt. Prosjektet følger oppsatt 
fremdriftsplan. Overtakelse er i september 2018 med påfølgende prøveperiode fra sept.-des. 2018. 
 
Heradsbygda omsorgssenter følger oppsatt plan i henhold til Handlingsprogram 2018-2021. 
Byggestart er høst/vinter 2018/2019. Basert på mulighetsstudien, ble prosjektet vedtatt med 
totalramme på 330 mill. kroner. Totalrammen må mest sannsynlig oppjusteres på grunn av 
indeksregulering og endringsbestillinger, men det jobbes med å holde totalkostnadene på et 
forsvarlig nivå. Rådmannen vil fremme BP2-sak høsten 2018, og vil da komme med forslag til endelig 
budsjettramme. 
 
Prosjekt «Ny legevakt» følger oppsatt plan i henhold til Handlingsprogram 2018-2021. Arbeid med 
mulighetsstudie pågår og skal være klar i løpet av mai inneværende år. Det jobbes blant annet med å 
effektivisere arealer. Forventet ferdigstillelse er høst/vinter 2019/2020. 
 
Bi-brannstasjon for Nes i Ådal ble åpnet i januar 2018, og Sokna bi-brannstasjon blir åpnet i juni 2018.  
Av en totalramme på 17 mill. kroner for begge stasjoner, viser kalkylen nå et overforbruk på 2 mill. 
kroner. Det vil bli fremmet egen sak i forbindelse med sluttrapport. 
 
Ringerike vannverk er ferdigstilt og overtatt til produksjon og drift. Det gjenstår utomhus-arbeider 
samt noe nødvendig oppgradering på eksisterende bygg/anlegg som må gjøres etter at det nye 
anlegget er tatt i bruk.  Anlegget forventes avsluttet sommer 2018.   

Prosjekt nr. Prosjekt  Regnskap hittil 2018 

Årsbudsjett 

2018*

Ikke rentable investeringer

10001 Ullerål skole 4 498 076                       75 000 000             

10004 Benterud skole 28 190 956                     171 000 000           

10006 Heradsbygda omsorgssenter 3 835 026                       83 000 000             

10015 Ny legevakt 141 344                           46 500 000             

10017-18 Bibrannstasjoner Nes og Sokna 5 864 617                       4 000 000               

Rentable investeringer

15006 Ringerike vannverk 3 444 362                       35 000 000             

15008 Overføringsledninger Åsa - Monserud 828 704                           33 000 000             

15013 Monserud renseanlegg 35 415 559                     148 000 000           

*Overførte investeringsmidler kommer i  ti l legg ti l  opprinnel ig buds jett når disse er vedtatt.
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Det er forsinkelser i prosjektet «Overføringsledninger Åsa – Monserud». Det er inngått kontrakt for 
utførelse fra Framdal mot Hønen-krysset, og oppstart er sommer 2018. Prosjektet forventes avsluttet 
i løpet av 2019.  
 
Monserud renseanlegg går som planlagt i henhold til fremdrift og økonomiplan. 

8. Sykefravær 
Sykefraværet for Ringerike kommune var totalt 9,4 % i mars 2018 – det er 0,1 prosentpoeng (pp) 
lavere enn i mars 2017.  
Samlet sett har det egenmeldte fraværet har gått ned med 0,1 pp og korttidsfraværet har gått ned 
med 0,5 pp. Det legemeldte langtidsfraværet har gått opp med 0,4 pp. 
 
Sektorene Helse, Grunnskole og Kultur har et lavere samlet fravær i mars 2018 enn i mars 2017, og 
på øvrige sektorer har fraværet økt. 
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Mars 2017 Mars 2018 

Hele kommunen 
Totalt 9,5 9,4 

Egenmeldt 1,2 1,1 

  Korttid  1,9 1,4 

  Langtid 6,4 6,8 

Administrasjon og fellesutgifter 
Totalt 8,2 10,6 

Egenmeldt 1,6 1,2 

  Korttid 1,8 1,7 

  Langtid 4,8 7,7 

Barnehage 
Totalt 9,1 12,4 

Egenmeldt 1,8 1,4 

  Korttid 1,4 1,3 

  Langtid 6,0 9,7 

Grunnskole 
Totalt 7,8 6,6 

Egenmeldt 0,9 0,8 

  Korttid 1,1 0,8 

  Langtid 5,9 4,9 

Spesielle tiltak barn og unge 
Totalt 9,0 11,8 

Egenmeldt 1,6 1,7 

  Korttid 1,3 1,9 

  Langtid 6,1 8,0 

Kulturtjenesten 
Totalt 9,1 6,6 

Egenmeldt 2,0 2,0 

  Korttid 0,3 0,5 

  Langtid 6,8 4,2 

Helse og omsorg  
Totalt 12,5 10,4 

Egenmeldt 1,2 1,1 

  Korttid 2,9 1,3 

  Langtid 8,4 8,0 

Samfunn (Tekniske områder) 
Totalt 4,6 7,5 

Egenmeldt 1,3 1,1 

  
Korttid 1,4 1,9 

Langtid 1,9 4,5 

Egenmeldt = egenmelding 1-8 dg.  Korttid = legemeldt fravær 1-16 dg. Langtid = legemeldt fravær 17-365 dg. 
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9. Antall ansatte årsverk og timer mars 2018 
 

Rammeområder årsverk Antall ansatte 

Folkevalgt og revisjon 2 2 

Administrasjon og fellesutgifter 118 132 

Barnehage 164 196 

Grunnskole 441 503 

Spesielle tiltak barn og unge 148 198 

Kulturtjenesten 21 33 

Helse og omsorg 696 972 

Samfunn 220 234 

  1810 2270 

      

Årsverk med variabel lønn 204   
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10. VEDLEGG 1 - Økonomisk prognose pr. hovedområde 
 

Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 rammeområder. I årsbudsjettet vedtas de 

økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B, og budsjettene for skatt og rammetilskudd 

samt finans vedtas i tabell 1A. 

 

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

2017 (pr mars) hittil 2018 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Folkevalgte og revisjon

Driftsregnskap 1 463                  1 602        10 307             10 307           0 0 % 0

Inntekter -7                                 -1 045            -791                        -440                     351           -80 %

Utgifter 1 470                          2 647             11 098                   10 747                 -351          -3 %

Administrasjon og fellestjenester

Driftsregnskap 20 796                33 976      119 063           119 063         0 0 % 0

Inntekter -1 003                         -2 635           -16 156                  -15 055               1 101        -7 %

Utgifter 21 798                        36 611           135 218                 134 117              -1 101       -1 %

Barnehage

Driftsregnskap 39 307                46 819      179 549           178 249         -1 300       -1 % -1 278

Inntekter -4 298                         -7 279           -30 708                  -31 242               -534          2 %

Utgifter 43 605                        54 098           210 257                 209 491              -766          0 %

Grunnskole

Driftsregnskap 51 561                81 036      294 854           293 854         -1 000       0 % -1 000

Inntekter -7 554                         -21 270         -67 389                  -67 346               43             0 %

Utgifter 59 115                        102 306        362 243                 361 200              -1 043       0 %

Spesielle tiltak barn og unge

Driftsregnskap 22 155                38 299      160 122           155 622         -4 500       -3 % -3 000

Inntekter -2 153                         -8 502           -24 451                  -24 081               370           -2 %

Utgifter 24 307                        46 800           184 574                 179 703              -4 871       -3 %

Kulturtjenesten

Driftsregnskap 4 881                  5 520        28 905             28 905           0 0 % 17

Inntekter -259                            -9 793           -4 540                    -4 944                 -404          8 %

Utgifter 5 140                          15 313           33 446                   33 849                 404           1 %

Helse og omsorg

Driftsregnskap 113 933              158 083    617 385           610 485         -6 900       -1 % -5 861

Inntekter -40 593                      -68 291         -182 011               -219 251             -37 240     17 %

Utgifter 154 526                     226 374        799 397                 829 737              30 340      4 %

Samfunn

Driftsregnskap 15 788                28 728      96 442             89 342           -7 100       -8 % -7 000

Inntekter -30 368                      -54 119         -202 294               -205 003             -2 709       1 %

Utgifter 46 156                        82 846           298 736                 294 345              -4 391       -1 %

Avsetninger, overføringer

Driftsregnskap -9 844                 -16 863     6 522               6 522             0 0 % 0

Inntekter -6 261                         -27 778         -198 930               -198 930             -            0 %

Utgifter -3 583                         10 916           205 452                 205 452              -            0 %

Skatt og rammetilskudd

Driftsregnskap -244 222             -461 336   -1 632 034      -1 633 012    -978          0 % -978

Inntekter -244 222                    -474 617       -1 680 034            -1 681 012         -978          0 %

Utgifter -                              13 280           48 000                   48 000                 -            0 %

Finans

Driftsregnskap 8 750                  32 423      140 662           140 662         0 0 % -7

Inntekter -471                            -                 -31 757                  -31 757               -            0 %

Utgifter 9 221                          32 423           172 420                 172 420              -            0 %

Alle tall i 1000 kr
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- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1371-4   Arkiv: 210  

 

 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017  
 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2017 til orientering. 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kontrollutvalgets uttalelse til åreregnskapet følger vanligvis med saken om årsregnskap til 

formannskap og kommunestyre. 

 

Uttalelsen for årsregnskapet 2017 var ikke klar da regnskapssaken ble, og blir derfor lagt fram 

som egen sak. 

 

 

Vedlegg 

Kontrollutvalgets uttalelse til Ringerike kommunes årsregnskap for 2017.pdf 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkiv : UKU - RI , 6. 1 4 / pr
Dato: 20. april 2018

Kommunestyret

UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAP 2017 FOR RINGERIKE KOMMUNE

Kontrollutvalget har i møte 2 0 .04.1 8 , sak 32 /1 8 , behandlet Ringerike kommunes årsregnskap for
20 1 7 .

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet for 20 1 7 , års beretningen for 201 7 og
revisors beretning datert 10 .04.1 8 . I tillegg har administrasjonen og revisor deltatt i forbindelse med
kontrollutvalgets behandling.

Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse:

Hovedtrekk i den økonomiske utviklingen

Driftsregnskap og budsjett
Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 37,1 mill . kr.
Det gode resultatet skyldes i hovedsak høyere skatteinngang enn forventet.

Skatteinntektene utgjør ca . 781,8 mill . kr og er ca . 42,8 mill . kr mer enn regulert budsjett, og ca .
40,4 mill . kr høyere enn i 2016. Ordinært ramm etilskudd i skjema 1 A utgjør 737,8 mill . kr som er ca .
18,5 mill . kr høyere enn regulert budsjettert. Eiendomsskatten er på 54,2 mill . kr som er nærmest i
tråd med budsjett.

Overordnet analyse av budsjettavvik på virksomhetsnivå i skjema 1 B viser at ramme områdene
samlet sett har et mindreforbruk på 3,7 mill . kr. Rammeområdet «Avsetninger, overføringer» har det
største avviket på 11,7 mill . kr.

Netto driftsresultat utgjør ca . 2,9 % av sum driftsinntekter som er noe lavere enn i fjor. Netto
driftsresultat blir ansett som en hoved indikator for den økonomiske balansen og bør ligge på
minimum 1,75 % av driftsinntektene.

For nærmere analyse og opplysninger vises til rådmannens årsberetning.

Ringerike kommune
Kontrollutvalget
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Investeringsregnskap og budsjett

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.

I regnskapsskjema 2A – investeringsregnskapet er det store avvik mellom regnskap og budsjett på
investering i anleggsmidler og bruk av lånemidler.

Det er i 2017 investert ca . 460 , 5 mill . kr i anleggsmidler, som er 72,9 mill . kr lavere enn regulert
budsjett på 533 , 4 mill . kr. Bruk av lån er på 465 ,4 mill . kr, som er ca . 40,6 mill . kr lavere enn
regulert budsjett.

Budsjettavvikene er omtalt i årsberetning.

Likviditet
Likviditetsgradene ligger over anbefalte normer, og har sammenlignet med forrige år utviklet seg
positivt.

Kommunen har hovedbankavtale med trekkrettighet på inntil 100 mill. kr. Trekkrettigheten er
godkjent av fylkesmannen, men kommunen er av fylkesmann en anmodet om å bruke denne
rettigheten i svært begrenset grad. Trekkrettigheten er ikke benyttet i 2017.

Premieavvik
Vi gjør oppmerksom på at kommunen har et netto akkumulert premieavvik i balansen på ca . 149, 3
mill. kr mot 151,0 mill kr for 2016 . Premie avviket er i samsvar med de kommunale
regnskapsforskriftene inntektsført i driftsregnskapet og bokført som kortsiktig fordring. Det
akkumulert e premieavvik et er pensjonsutgifter kommunen har betalt, men som ikke er belastet
driftsregnskapet. I perioden 2003 til 2012 skjedde belastningen over 15 år. Fra 2012 ble dette
redusert til 10 år og fra 2014 til 7 år. Flere kommuner har fått dårlig likviditet fordi aktiviteten er
tilpasset tilsynelatende lavere pensjonsutgifter. Pengene er imidlertid allerede brukt til å betale
regningen fra pensjonskassen, og ved å fordele et premieavvik over mange år skyver man utgiften e
foran seg. Ordningen er et resultat av de regnskapsreglene for pensjon som ble innført i
kommuneregnskapene fra 2002 som hadde til formål å bidra til e n jevnere utgiftsbelastning over
flere år. Kommunen har bokført pensjonsutgiftene og premieavviket i tråd med disse bestemmelsene.

Egenkapital
Kommunens samlede fondsreserver er bokført med ca 413,99 mill . kroner uten disponering av
mindreforbruk på 37,0 mill . kr ved utgangen av 2017, mot ca . 313,5 mill . kr ved utgangen av 2016.

Det er viktig at kommunen har fri egenkapital (frie fond) for å sikre langsiktig og stabil drift.
Kommunen har pr 31.12.17 ca . 29 0 ,7 mill . kr mot 216,0 mill . kr forrige år. 143, 3 mill . kr av dette
vedrører ubundne investeringsfond, som kun kan benyttes i investeringsregnskapet.

Gjeld
Kommunens langsiktige gjeld pr 31.12. 17 (ekskl pensjonsforpliktelser) utgjør 1 916,7 mill . kr , noe
som er en økning fra 2016 på ca . 356 mill . kr.

Netto lånegjeld i kroner per innbygger utgjør for Ringerike i 2017 kr 51 079 som er høyere enn
landsgjennomsnittet for alle kommuner på kr 50 366 og lavere enn landsgjennomsnitt u/Oslo på
kr 61 789 .
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Noteopplysninger
Det er utarbeidet noter i samsvar med regnskapsforskriftens minimumskrav og anbefaling fra
f oreningen for god kommunal regnskapsskikk.

Tidsfrister knyttet til årsregnskapet
Regnskapet ble avlagt 0 7 .02.18 som er innenfor frist en 15. februar. Korrigert regnskap ble avla gt
0 9. 0 4. 18.

R ådmannens årsberetning ble avlagt 0 9. 0 4.18, mens frist en var 31. mars.

Revisors beretning
Revisor har i sin beretning datert 10. 04. 18 konkludert med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med
lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen og resultatet pr
31.12. 17.

Det er heller ikke avdekket spesielle forhold knyttet til årsberetningen eller registrering og
dokumentasj on.

Avslutning
Kontrollutvalget mener at det fremlagte årsregnskapet kan fastsettes som Ringerike kommunes
årsregnskap for 2017.

Med vennlig hilsen

Karsten Lien
leder
(sign.)

Kopi: Formannskapet



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1254-9  Arkiv: 210  

 

Sak: 73/18 

 

Saksprotokoll - Status verbalforslag 2016 og 2017 og status kommunestyrevedtak 2014-

2017  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Rådmannens tilbakemelding om status på verbalforslag 2016 og 2017 og status 

kommunestyrevedtak 2014-2017 tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.05.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1254-7   Arkiv: 210  

 

 

Status verbalforslag 2016 og 2017 og status kommunestyrevedtak 2014-2017  
 

Forslag til vedtak: 

Rådmannens tilbakemelding om status på verbalforslag 2016 og 2017 og status 

kommunestyrevedtak 2014-2017 tas til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

 

Vedlagte rapporter viser: 

 kommunestyrevedtakene fra 2014 og frem til 31.12.2017 som ikke tidligere er 

rapportert gjennomført.  

 Verbalforslag 2016 – status per 31.12.17 

 Verbalforslag 2017 – status per 31.1217 

 

Rådmannen rapporterer på dette 3 ganger i året i forbindelse med tertialrapporter og årsslutt. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ønsker gjennom denne statusrapporten å informere om fremdriften i de enkelte 

vedtakene som gjøres av kommunestyret, samt status på arbeidet med verbalforslag vedtatt i 

forbindelse med budsjett og handlingsprogram. 

 

Vedlegg 

Verbalforslag 2016 – status per 31.12.17 

Verbalforslag 2017 – status per 31.12.17 

Statusrapport – Vedtak i kommunestyret 2014-2017 

 

 

 

 



- 

 

 Ringerike kommune, 08.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedtak i Kommunestyret 2014 - 201 7 som krever oppfølging

År 2014

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar
Videre
oppfølging

27.03 29/14

KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL NR.
1/14

Vedtak:

Protokoll nr. 1 fra kontrollutvalgets møte
07.02.2014 tas til orientering med følgende
tillegg: Kommunestyret ber rådmannen
følge opp kontrollutvalgets anbefalinger
gitt i kontrollutvalgets sak 06/14:

«Kontrollutvalget tar rapporten fra
selskapskontrollen i Veien Kulturminnepark
AS til orientering og oversender denne til
kommunestyret med følgende
kommentarer:

1. Kontrollutvalget uttrykker bekymring
for den økonomiske situasjonen i
selskapet.

2. Det bør iverksettes tiltak for å oppfylle
de forutsetninger som lå t il grunn for
etableringen av selskapet.

3. Styreinstruks bør utarbeides, og det
bør foreligge en årlig egenevaluering.»

Rådmannen tar
kontakt med
øvrige eiere for å
gjennomføre
vedtaket.

24.04 53/14

ÅRSRAPPORT 2013 - OPPFØLGING AV
ENERGI - OG KLIMAPLANEN

PROSJEKT OPPFØLGING

Vedtak:

1. Årsrapport 2013 for oppfølging av
energi - og klimaplanen tas til orientering.

2. Kommunestyret ber om at energi - og
klimaplanen blir gjort klarere med hensyn
til konkrete mål med milepæler for når
målene skal være innfridd.

Ny revidert energi -
og klimaplan ferdig
ila 2 . halvår 2017



30.10 133/14

BOLIGSOSIAL HENDLINGSPLAN 2015 -
2022

Vedtak:

1. Ringerike kommune vedtar framlagte
forslag til plan som Ringerike kommunes
«Boligsosiale handlingsplan 2015 - 2022»,
men med den presisering at det skal søkes
å ha tilstrekkelig med boliger ut fra
behovet

2. De fem hovedstrategier som er
beskrevet i planen

- Øke gjennomstrømningen i kommunale
utleieboliger

- Husleie (prinsippet om kostnadsdekkende
husleie)

- Fra «Leie til Eie»

- Oppfølging i bolig, med spesiell vekt på
boevne

- Samarbeid med frivillig

skal være førende for utarbeidelse og
gjennomføring av tiltak innenfor
boligsosialt arbeid i Ringerike kommune.

3. Ringerike kommune deltar i Husbankens
boligsosiale utviklingspro gram.

4. Det bes fremmet en sak om bygging og
forvaltning av utleieboliger m.v. etter at
reglene for fritak av merverdiavgift ved
nybygg er blitt slik at det bare er
kommunen som kan få det.

5. Evaluering av prosjektet og
måloppnåelse skal skje i løpet av 1.
kvartal 2017.

6. Utrede kompetanse og kapasitet i
miljøarbeidertjenesten i forhold til
ambisjonene i boligsosial handlingsplan.

Det er gjort en
organisatorisk
justering av
Boligtjenesten

Fra og med 1. mars
er Boligtjenesten
organisatorisk
plassert under
Forvaltningsenheten
hvor Ingunn Camilla
Tangen er
enhetsleder. Denne
enheten har nå to
avdelinger. En
forvaltning av
helsetjenes ter og en
forvaltning av bolig
og husbankens
virkemidler. Tine
Solbakken
konstituert som
avdelingsleder for
boligforvaltning frem
til 1.
september. Stillinge
n lyses ut.

Punkt 5.

Sak 147/17
Evaluering av
Boligsos ial
handlingsplan.
Vedtatt KS 5.
desember 2017.

Sak 35/18
Husbankens
kommuneprogram
2018 - 2020.

Handlingsplan og
årlig aktivitetsplan.
Vedtatt av KS april
2018

.



Utredningen legges fram til politisk
behandling.

År 2015

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar
Videre
oppfølging

26.03 44/15

LOKALISERING AV LEGEVAKT

Vedtak:

1. Rapporten «Utvikling av ny legevakt og
fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig
hjelp døgnplasser (KØH)» tas til
orientering.

2. Rådmannen bes å utarbeide en
mulighetsskisse som viser hvordan
Ringerike interkommunale legevakt skal
organiseres i forhold til arealbehov,
kapasitet og innhold fra 2020.

3. Mulighetsskissen skal presenteres under
følgende forutsetninger:

Legevaktens arealbehov fr a 2020 søkes
dekt ved nybygg.

Plassering av legevakten skal ligge i
tilknytning/umiddelbar nærhet til Ringerike
sykehus.

Mulighetsskissen skal i samråd med
sykehusets ledelse avklare tomtevalg og
eierskap til bygningsmassen. To
alternativer drøftes:

a) Sykehuset bygger, og Ringerike
interkommunale legevakt leier

b) Ringerike kommune bygger og Ringerike
interkommunale legevakt leier

4. Mulighetsskissen koordineres med det
arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike
sykehus. Legevaktens lokaler søkes om

Behandlet politisk
4.5.17 i sak

54/17 i
kommunestyret.



mul ig samlokalisert med prehospitale
tjenester, kommunale øyeblikkelig - hjelp
plasser og andre aktuelle lokaliteter
betinget av samhandlingsrefomen. Dette
for å optimalisere finansieringen og
utnyttelsen av de statlige
investeringstilskudd.

28.05 75/15

MANDAT FOR UTVALG FOR
RUSPROBLEMATIKK.

Vedtak:

Ruspolitisk utvalg er et rådgivende organ
bestående av politiske representanter,
representanter fra næringslivet og
kommunale faginstanser.

Utvalget skal gjennom samarbeid,
samhandling og utveksling av informasjon
utarbeide delrapport til hovedkomiteen for
omsorg og velferd, formannskapet og
kommunestyret i forbindelse med
evaluering av alkoholpolitisk handlingsplan
2012 – 2016.

Følgende personer tiltrer utvalget:

Politiske representanter:

Vidar Nordby (Arbeiderpartiet/leder av
kontrollutvalget for salgs - og
skjenkebe villinger), Christine Granlund
(Fremskrittspartiet) og Per Askilsrud
(Kristelig Folkeparti).

Representanter fra næringslivet:

Berit Nyhagen (Coop Østafjells), Anne Rua
(Bryggerikjelleren) og Tage Hybertsen
(Ringerike kultursenter)

Faginstanser:

SLT - koordinator, kommuneoverlege, en
representant fra politiet, og leder av
enheten helse og rus.

Følges opp i 201 8



Rådmannen (eller dennes representant) er
leder og sekretær for utvalget.

Det står utvalget fritt å innkalle personer
med nødvendig kompetanse i forhold til
nå situasjonen, samt å avgjøre behovet for
møter.

Komiteen skal ha fokus på tiltak som kan
føre til mindre rusmiddelproblemer.

27.08 104/15

OPPSTART AV OMRÅDEPROGRAM FOR
PLANARBEID I HØNEFOSS

Vedtak:

1 - Ringerike kommune starter arbeid med
områdeprogram for planarbeid i Hønefoss

2 - Det skal gjennomføres en
mulighetsstudie i form av parallelle
arkitektoppdrag

3 - Det avsettes midler til arbeidet i
Handlingsprogrammet 2016 - 2019.

Jobbes med videre
gjenno m 2018 og
forventes
ferdigbehandlet i
2019

26.11 136/15

Skole - og barnehagetilbud for barn og
unge med sammensatt behov

Vedtak:

1. For barn og unge med sammensatte
behov opprettes det et tilrettelagt tilbud i
barnehage og et samlet tilbud i hele
grunnskolen dersom tilbud i ordinær
barnehage og på nærskole ikke er
tilstrekkelig.

2. Det opprettes en forsterket enhet i
barnehage for barn med tegnspråk som
førstespråk. Forsterket enhet ved Veien
skole opprettholdes.

3. Ringerike kommune oppretter ikke egne
alternativer arenaer for elever med sosio -
emosjonelle vansker. Det forutsettes at
kommunen benytter eksisterende tilbud,

Det er i august 2016
åpnet et tilrettelagt
tilbud for barn med
sammensatte
utfordringer i
Heradsbygda
barnehage.

Det bygges en
avdeling for elever
med store og
sammensatte behov
som en del av ny
skole Hønefoss Sør.
Åpnes i januar 2019.

Tilbudet i
Heradsbygda
barnehage
fortsetter i 2018.



eller inngår avtaler med aktører som tilbyr
fullverdige alternative arenaer.

4. Opplæringstilbudet ved Austjord
opprettholdes.

År 2016

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar
Videre
oppfølging

28.01 2/16

Kommunens arbeid for å bekjempe
korrupsjon
Vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen årlig
rapportere til kommunestyret om
kommunens antikorrupsjonsarbeid.

1. Kontrollutvalget gis i oppdrag å vurdere
Ringerike kommunes arbeid med og
systemer for å forhindre og avdekke
korrupsjon.

2. Utvalget bes om, basert på evaluering, å
fremme eventuelle anbefalinger/forslag til
kommunestyret, i løpet av 2016.

Status på
arbeidet for å
bekje mpe
korrupsjon
inkluderes i
kommunens
årsrapport.

Seriøsitetskrav
ble behandlet i
sak 118/17 i
Kommunestyret
5.10.17

31.03 42/16

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020

Vedtak:

1. Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 –
2020 for Ringerike kommune godkjennes.

2. Administrasjonen bes sørge for at det
blir gjennomført effektiv kontroll av salgs -
og skjenkesteder

3. Sak om tiltaksplan for å redusere bruk
av rusmidler og rusrelaterte s kader
fremmes i løpet av 2016.

Alkoholpolitisk
handlingsplan ble
godkjent mars 2016.

T iltaksplan ses i
sammenheng med
sak 75/15 – mandat
for utvalg for
rusproblematikk.

28.04 54/16 Ringerike Utvikling AS - oppfinansiering



Vedtak:

1. Eierstrategien datert 21.08.15, tas til
etterretning.

2. Kommunestyret vedtar en tredobling av
tilskuddet til RU med halvtårs virkning fra
2016. Dette innarbeides i forbindelse med
den politiske behandlingen av 1. tertial.

3. Fra 01.01.17 vil tilskudd et fra Ringerike
kommune til Ringerike Utvikling AS være
på 3,6 mill årlig. Ringerike kommune vil at
Ringerike Utvikling AS skal ha dette
driftsgrunnlaget de kommende 3 år.

4. Kommunestyret forutsetter at det
gjøres en grundig evaluering av
måloppnåelsen våren 2019, før en
vurderer videre tilskudd.

5. Eier forventer at det gjennomføres to
eiermøter i året hvor selskapet legger
frem status og fremtidsutsikter.

Økt tilskudd 2016 er
overført Ringerike
utvikling og nytt
tilskuddsnivå er
innarbeide t i
råd mannens forslag
til budsjett 2017.

Årlig oppfølging i
kommunens
eiermelding.

28.04 59/16 Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker,
Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og
Ringerike

Vedtak:

1. Felles barnevernsvakt for Midt -
Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker
kommune etableres fra sommeren 2016 i
tråd med saksframstillingen.

2. Barnevernsvakten organiseres som et
interkommunalt samarbeid hjemlet i
kommunelovens § 5A. Samarbeidet er et
administrativt vertskommunesamarbeid
etter kommuneloven § 28 - 1 b.

3. Barnevernsvakten etableres som et
prosjekt. Prosjektet evalueres fram til
årsskifte 2018 - 2019, med sikte på
implementering av et eventuelt korrigert
driftskonsept fra 1. januar 2019.

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes.

Barnevernsvakten
startet opp
01.01.2017 .
Samarbeid mellom 6
kommuner.



26.05 71/16 Tilvisningsavtale - et samarbeid mellom
husbanken, private utbyggere og
kommunen

Vedtak:

Ringerike kommune søker samarbeid med
private utbyggere for å benytte
tilvisningsavtaler. Dette for både å
stimulere til økt boligbygging og for å
styrke det private utleiemarkedet.
Tilvisningsavtaler vil være med på å sikre
vanskeligstilte på boligmarkede t i
kommunen trygge og kvalitativt gode
boforhold i hensiktsmessige bomiljø i tråd
med sakframstillingen.

Denne oppgaven
ligger i enheten
Boli gkontoret
(etablert 01.01.17).

26.05 77/16 Invitasjon til samarbeid med Haugsbygd
Idrettsforening Flerbrukshall - Haugsbygd
Arena

Vedtak:

1. Prosjektet om Haugsbygd arena tas til
orientering.

2. Ringerike kommune vil gå i dialog med
Haugsbygd Idrettsforening etter at
barnehage - og skolebehovsanalysen er
politisk behandlet.

(Se også sak 129/16)

Samarbeidet
med Haugsbygd
IF fortsetter.

Haugsbygd IF har
utviklet
forprosjekt til
mulig idrett shall
på skoleområdet
i Haugsbygd

26.05 85/16 390 - Detaljreguleringsplan for
Klekkenhagen boligområde - Planforslag
til 2. gangs behandling

Vedtak:

Fyll inn vedtaket i saken under denne
linjen

1. 0605_390 Detaljregulering for
Klekkenhagen Boligområde med tilhørende
bestemmelser vedtas.

2. Rådmannen retter en forespørsel til
SVV for vurdering av endring av
fartsgrense på Fv. 163 fra 60km/t til
50km/t mellom Fløytingen og Klekken.

Forespørsel til SVV er
sendt, og saken er
under utredning der.



30.06 107/16 Botilbud m/heldøgns pleie og
omsorgstilbud, - behov s a nalyse

Vedtak:

1. Ringerike kommunes planlagte
byggeprosjekter på Hov og i Heradsbygda
videreføres.

2. Videre planlegging av nytt sykehjem,
herunder erstatning for Hønefoss sykehjem
avventes, inntil ny utvidet behovsanalyse
foreligger 2020. Rådmannen bes i tillegg se
på muligheter for en mer optimal
utnyttelse av eksisterende og planlagt
bygningsmasse fram til 2020.

Ny utvidet
behovsanalyse vil
bli gjennomført i
2020

30.06 109/16 Plansamarbeid i Ringeriksregionen

Vedtak:

- Kommunestyret godkjenner den fremlagte
skissen for plansamarbeid i
Ringeriksregionen.

- Kommunestyret ber rådmannen etablere
dette samarbeidet så snart som mulig,
rådmannen gis fullmakt til å inngå
forpliktende samarbeidsavtale med
partene.

- Økte kostnad er innarbeides i fremtidige
budsjetter.

Samarbeidsavtale
mellom Ringerike,
Hole, Jevnaker og
Fylkeskommunen
foreligger.

Plankontoret ble
åpnet desember
2016 .

Ø kte kostnader er
innarbeidet i H p
2018 - 2021 (økning på
3 mill fra 2017 - nivå) .

01.09 118/16 Månedsrapport juli 2016
Vedtak:
1. Månedsrapport juli 2016 tas til
orientering.
2. Det gis kr 25 000, - i støtte til
mestringsdagen på Hvalsmoen 14. juni
2016.
3 . Rådmannen gis i oppgave å
systematisere kommunens mottak av
søknader, via løsninger på nett, slik at all
informasjon kommer inn og sikrer
likeverdig behandling med tanke på krav
til budsjett og regnskap for opplegget det
søkes for.

Informasjon på
kommunens
nettsider om
søknadsfrist og krav
til dokumentasjon.

Søknader ble
beh andlet i
Formann skapets
januarmøte.



29.09 129/16 Barnehage - og skolebehovsanalyse 2016 -
2030
Vedtak:
Barnehage - og skolebehovsanalyse 2016 –
2030 legges til grunn for kommunens
planleggingsarbeid.
Rådmannen bes om å prioritere arbeidet
med å følge opp vedtak i sak 57/16 (red.
anm. 77/16) om å gå i dialog med
Haugsbygd Idretts forening om et
samarbeid for å få bygget flerbrukshallen
Haugbygd Arena

Gjennomføres i tråd
med vedtak.

Dialog med
Haugsbygd IF
fortsetter.

Haugsbygd IF har
utviklet et
forprosjekt til
mulig idrett shall
på skoleområdet
i Haugsbygd

27.10 134/16 10017 Ny brannstasjon Nes og 10018 Ny
brannstasjon Sokna
Vedtak:
1. Det bygges ny bibrannstasjon på Nes i
Ådal. Brannstasjonen bygges på tomt
gnr/bnr 305/145. Kostnadsramme kr 8,1
mill. inkl. mva
2. Det bygges ny bibrannstasjon på Sokna.
Eksisterende bygg rives. Gnr/bnr 148/157.
Kostnadsramme kr 8,6 mill. inkl.mva

Nes bygges i 2017 .
Sokna forseres slik at
byggestart blir i 2017
med ferdigstillelse i
2018.

24.11 153/16 Aktivitetstilbud for beboere på sykehjem i
Ringerike kommune
Vedtak:
1. Aktivitetstilbudet for beboere på
sykehjem i Ringerike kommune tas til
orientering.
2. Det utarbeides et felles oppsett for en
rullerende aktivitetsplan ved
sykehjemmene, samt en ha lvårsplan over
varierende aktiviteter. Slike oppsett skal
være tilgjengelig for alle beboere og
pårørende, både ved oppslag og på
kommunens nettsider.
3. Formannskapet ber rådmannen
redegjøre for status i arbeidet med å
implementere «minimum 1 times aktiv itet
for beboerne ved sykehjem i Ringerike
kommune» innen juni 2017.

Avholdt temamøte
om 1 times aktivitet
på institusjonene i
Eldrerådet og
Hovedutvalget våren
2017.

Egen sak om dette
høsten 2017, sak
17/2124

15.12 164/16 Valg av forliksrådsmedlemmer -
møtefullmektiger 2017 - 2020
Vedtak:
På bakgrunn av fremkomne forhold i møte,
velger valgnemnda å gi rådmannen i
oppdrag å utrede nærmere begrunnelser
for forliksrådets funksjonalitet.
Valget blir utsatt til i januar 2017 i forhold
til medlem og varamedlem i forliksrådet.



Alf Meier (Ap) medlem og Beate Heieren
(Sp) vara er Ringerike kommunes
representanter frem til annet er bestemt.

År 201 7

Dato Sak SAKSTITTEL og vedtak Status/ kommentar
Videre
oppfølging

02.02 6/17 Ståstedsanalyse IT
Vedtak:
1: Kommunestyret tar «Tilstandsvurdering
for Ringerike kommune -
virksomhetsområde IT» til orientering.
2: Tilstandsvurderingen avdekker at
Ringerike Kommune ikke har et modent
nok forhold til sikkerhet og risiko knyttet til
informasjonssikring. Dette kan i stor grad
sees i sammenheng med at ansvar for
sikkerhet i kommunen per i dag ikke er
plassert på et beslutningsmyndig nivå i
organisasjonen. Én av konsekvensene er
usikkerhet knyt tet til overholdelse av
regelverk.
Rapporten peker på at kommunen bør
utnevne en sikkerhetsansvarlig for
kommunen, og at det bør gjennomføres en
utvidet kartlegging av dagens sikkerhet - og
risikosituasjon for å avdekke kritiske trusler
og avvik fra regelv erk.
Kommunestyret mener at IT - sikkerhet og
beredskap skal inngå som en sentral
forutsetning i kommunens IKT arbeid og
ber på bakgrunn av denne rapporten
rådmannen komme tilbake med en
konkret tiltaksplan for utbedring av de
svakheter i informasjonssikkerh eten som
er avdekket .

Rådmannen har i
forslag til Budsjett
2018 lagt inn midler
til å styrke
kompetanse og
kapasitet innenfor
områdene IT -
sikkerhet og IT -
arkitektur som en
forutsetning for
gjennomføringen av
digitaliseringsstrategi
en.

02.02 7/17 Ny sentral parkeringsforskrift
Vedtak:
1. Ny sentral parkeringsforskrift tas til
orientering.

2) Skilter og
parkeringsskiver/ur
er bestilt og mottatt.
Avventer skiltvedtak.

2) Skilting ble
gjennomført i
2017.



2. Det innføres 2 timers gratisparkering for
el - og hydrogendrevne motorvogner.
3. Ved etablering av nye ladepunkter på
kommunale p - plasser forberedes disse for
mulig framtidig innføring av betaling for
ladestrøm.

3) Dialog med RIK
om etablering av
ladepunkter

3) Saken er ferdig
behandlet i KS.

02.02 12/17 Innbyggerinitiativ Nikkelverket
Vedtak:
Kommunestyret viser til innbyggerforslag
fra initiativtaker Kaare Fleten angående
Nikkelverket, gnr/bnr 270/9.
1. Innbyggerforslaget tas til orientering.
2. Forslagets pkt. 1 avvises med
begrunnelse at det ikke finnes hjemmel i
konsesjonsloven for å nekte behandling av
konsesjonssøknader på eiendommen.
3. Forslagets pkt. 2 avvises med
begrunnelse at det ikke finnes hjemmel for
at kommunen kan nekte mutingsrett på
eiendommen. Undersøkelsesrett og
utvinningsrett må ivaretas av rett
myndighet.
Ringerike kommun estyre er opptatt av at
området der Nikkelverket på Tyristrand lå,
blir ivaretatt som kulturminner, samt at det
blir gjort tiltak for å fjerne forurensingen
som Nikkelverket har ført til. Rådmannen
bes i løpet av 2017 fremme en sak med
forslag til strategi for å få til dette.

Saken er under
arbeid. Avventer
tilbakemelding fra
Nærings - og fiskeri -
departementet .

02.03 21/17 Helsefremmende forebyggende tilbud til
eldre
Vedtak:
1. Ringerike kommune etablerer
helsefremmende og forebyggende tilbud til
eldre som et gruppetilbud, supplert med
hjemmebesøk for å nå ut til flest mulig
eldre. Målgruppen er 75 år, som
regjeringen anbefaling.
2. Ansvaret for utvikling og organisering av
tilbudet legges til Austjord
Behandlingssenter i tråd med
saksframstillingen.

Ca. 18 0 personer har
meldt seg på
fellessamlingene om
helsefremmende
forebyggende tilbud
til eldre.
Gjennomføres
september og
oktober 2018.

02.03 26/17 2. gangsbehandling reguleringsplan 399 -
Ny skole og boligområde Benterud
Vedtak:
1. 0605_399 Detaljregulering for Ny skole
og boligområde Benterud vedtas.
2. De deler av reguleringsplan nr.
0605_311 Benterud boligområde vedtatt
04.05.2006, som blir berørt av ny plan,
oppheves.

Avklaring med
Sogneskapet ble
fullført, og notat med
konklusjon ble lagt
fram i

Byggingen av
skole pågår.
Andre tiltak som
er en konsekvens
av regulerings -
planen
forberedes og er
foreslått



Et samlet kommunestyre ba rådmannen
om å bringe i orden de uavklarte
fo rholdene rundt Sogne selskap/nabo og
komme tilbake med konklusjon i neste
kommunestyremøte.

kommunestyre -
møtet 06.04. 17.

finansiert i
forslag til
handlings -
program 2018

02.03 29/17 Etiske retningslinjer for ansatte og
folkevalgte i Ringerike kommune
Vedtak:
1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte
og ansatte i Ringerike kommune vedtas.
2. Rådmannen bes å fremme en plan for
formannskapet på hvordan retningslinjene
skal implementeres blant ansatte og
folkevalgte innen mai 2017.

Nye etiske
retningslinjer for
ansatte og
folkevalgte er
vedtatt.

Det er valgt å i kke
fremme en plan for
implementering, men
gå rett på
implementeringen og
gjennomføre en
workshop for de
folkevalgte.

Workshop med
relevante case
om etiske
problemstillinger
ble avholdt med
kommune - styret
4. mai 2017.

06.04 42/17 Ringmoen Vel - Flaskerud skole
Vedtak:
1. Ringerike kommune benytter seg av
tilbakefallsretten i h.h.t. skjøte på
eiendommen, gnr. 300, bnr. 4,
Mastehaugen (tidl. Flaskerud skole).
Eiendommen legges ut til salg på det åpne
marked via eiendomsmegler.
2. Dersom lokale idee lle organisasjoner
melder sin interesse for å overta
eiendommen bes rådmannen om å
fremme egen sak om dette

Eiendommen er
solgt på det åpne
marked.

06.04 44/17 Refusjon Nerbytunet Foreløpig
godkjenning av plan for utførelse
Ringkollveien/Bånntjernveien
V edtak:
Etter plan - og bygningsloven §18 - 8
godkjennes planene for utførelse,
kostnadsoverslag og forslag til fordeling
med endring av beregnet totalbeløp for
refusjon. Totalbeløpet som godkjennes for
refusjonssaken er kr 3 880 366. Andel i
refusjonssaken samt refusjonspliktig beløp
fremkommer av vedlegg 1: «Godkjent
fordeling av refusjonsandeler og
kostnader» datert 24.03.2017.
Rådmannen utfører varsling om vedtak av
godkjenning av forslag til refusjon til
refusjonspliktige. Saken fremmes for
endelig vedta k om fastsettelse av refusjon i



kommunestyret når refusjonsberettigede
tiltak er gjennomført og regnskap for disse
er innsendt og gjennomgått av kommunen.
Rådmannen igangsetter evaluering av
arbeidet med refusjonssaken med hensikt
å fremme politisk sak med anbefaling om
håndtering av refusjonssaker. Saken tar
sikte på å avklare følgende forhold:
Anbefaling av organisering og plassering av
ansvar på avdeling for saksfremstilling og
vurdering av refusjonssaker.
Anbefaling om delegering av myndighet til
vedtak i refusjonssaker.
Anbefaling om beregning av gebyr ved
saksbehandling av refusjonssaker.

04.05 53/17 Salg av kommunal grunn – del av gnr. 49,
bnr. 256
Vedtak:
Vedtaket i KS 23/2 pkt. 15 tas ut av liste av
objekter som skal selges. Dette i påvente
av byplanen.

54/17 Oppføring av nytt helsebygg for Ringerike
interkommunale legevakt og prehospitale
tjenester (ambulansestasjon)
Vedtak:
Statusrapport for nye lokaler til
interkommunal legevakt tas til
etterretning.
Rådmannen får fullmakt til å
ferdigprosjektere et nytt helsebygg på
bygslet tomt ved Ringerike sykehus som
skal inneholde lokaler til interkommunal
legevakt og ambulansestasjon i tråd med
saksframstillingen.

Arbeider jf vedtak.

57/17 Korps i skole – rapport og videreføring
Vedtak:
Rapporten om Korps i skole tas til
orientering.
FS ønsker at Korps i skolen på sikt tilbys alle
elever på 3. trinn i Ringerike kommune.
Budsjettet for Ringerike kulturskole økes
med 162.000 kroner i 2017 for å utvide
prosjektet til to nye skoler. Summen
innarbeides i budsjettet ved 1.
tertialrapport.
En videre plan for gradvis innføring av
Korps i skolen innarbeides i budsjett og
handlingsplan med målsetting em et tilbud
på alle skoler innen skoleåret 2021/22.

58/17 Turskiltprosjektet
Vedtak:

Søkerne
iverksetter



Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar
informasjonen om Turskiltprosjektet til
orientering, og bifaller en økt satsning på
friluftsliv i Ringerike kommune.

prosjektet.
kommunen
ivaretar sin rolle
og betaler ut
kommunalt
tilskudd ved
ferdigstilling i
2018 eller 2019.

01.06 61/17 Rehabilitering av kommunale kjørebruer –
finansiering
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Nødvendige investeringsmidler innarbeides
i behandlingen av 1. tertial 2017.
Nødvendige investeringsmidler på 4
millioner kr innarbeides i behandlingen av
2. tertial 2017.

Innarbeidet i sak
120/17, for 2.
tertial 2017.

29.06 71/17 2. gangs behandling 0605_406
Detaljregulering for Kistefos
Vedtak:
0605_406 Detaljregulering for Kistefos
vedtas.
Planområdet ligger i to kommuner og
fylker. Saken skal behandles for de arealer
som ligger i Ringerike kommune, saken må
sees på i sin helhet.
Den delen av plankart som overlapper med
plan nr. 389 E16 Eggemo en – Olum, vedtatt
26.03.2015, er angitt med sone for
videreføring av reguleringsplan.
Kommunestyre vedtar at planbestemmelse
7.1.1 endres i tråd med brev fra
Fylkesmannen i Oppland, datert 13.06.17.

74/17 Tilstandsrapport kommunale
veier /Hovedplan vei
Vedtak:
Statusrapport hovedplan vei tas til
orientering.
Rådmannen bes om å innarbeide
tilstrekkelige driftsmidler (inkl
vedlikeholdsmidler) i framtidige budsjetter
for å stanse og ta igjen forfall på veinettet.
Rådmannen bes å innarbeide nødvendige
investerinsgmidler etter prioriterte behov.
Rådman nen legger frem forslag på årlige
prioriterte tiltak i forbindelse med
budsjettbehandlingen hvert år.
Hovedplan vei rulleres hvert 4. år.

Hovedplan vei er
vedtatt.

Forslag på årlige
prioriterte behov
er lagt frem i fbm
budsjett -
behandlingen .



75/17 Ringerike kommunes seriøsitetskrav
Vedtak:
Arbeiderpartiets tilleggsnotat undertegnet
Stein - Roar Eriksen, oversendes saken til
rådmannen for utredning og
kvalitetssikring.
Saken legges frem i september møte.

Saken lagt frem 5.
oktober 2017

78/17 Kommunale kriterier for tildeling av
startlån, - endringsforslag
Vedtak:
Ringerike kommunes retningslinjer for
tildeling av startlån harmoniseres med
husbankens kriterier. Dette innebærer at
kravet til at man må ha registrert bosted i
kommunen for å være søknadsberettiget
startlån, strykes.
KS ber rådmannen i løpet av høsten
kartlegge og vurdere om endring av
kriteriene for startlån, fører til behov for
økt kapasitet ved denne avd.
(Boligtjenesten).
Hvis dette er tilfelle innarbeides dette i
budsjettforsl ag 2018.

Det arbeides jf.
vedtatte kriterier.

Praksis og erfaring
med nye kriterier vil
danne grunnlag for
vurdering av
kapasitet.

79/17 Samarbeidsavtale om opplæring av
voksne mellom Hole - , Jevnaker - og
Ringerike kommune
Vedtak:
Det inngås et interkommunalt samarbeid
mellom kommunene Hole, Jevnaker og
Ringerike om grunnskoletilbud for voksne
etter opplæringslovens § 4a,
introduksjonsordningen og norskopplæring
for nyankomne innvandrere i regi av
Læringssenteret for voksne.
Samarbeidet organiser es som et
administrativt vertskommunesamarbeid
etter kommunelovens § 28 - 1 b.
Deltagerkommunene har selv ansvaret for
å fatte enkeltvedtak etter opplæringsloven
om rett til grunnskoletilbud og vedtak om
introduksjonsordning.
Vedlagte samarbeidsavtale godkje nnes.

Hole har sluttet seg
til avtalen, det
avventes
underskrevet avtale
fra Jevnaker.

Samarbeidet
gjennomføres i
tråd med avtalen

81/17 Ringerike kulturskoles fagtilbud
Vedtak:
Saken om Ringerike kult u rskoles tilbud tas
til orientering.
Fagtilbudet suppleres med dans, teater og
tilrettelagt musikk fra høsten 2017.
Videre utvidelse av tilbudene vurderes i
arbeidet med Handlingsprogram for
Ringerike kommune i 2018 - 2021.

Fagtilbudet er utvidet
fra høsten 2017

Det er lagt inn
midler til
videreføring av
utvidet tilbud i
forslaget il
h a n dlings -
program 2018 -
2021



Større gradering av betalingssat s er utredes
i sak om vedtekter og betalingsreglement
høsten 2017.



Verbalforslag 2016

Verbalforslag Status 31.12. 2017
Rådmannen gis i oppdrag å se på hvordan man kan
innføre 1 time fysisk aktivitet hver dag i Ringeriksskolen.
Sak fremmes for kommunestyret før sommeren 2016.

Saken ble lagt fram for kommunestyret våren 2016, K - sak 82/16:
«1. Informasjon om mulighetene til å innføre 1 time fysisk aktivitet hver dag i
Ringeriksskolen tas til orientering.
2. Det arbeides for at enkeltskoler gjennomfører forsøk innenfor området skoleåret
2016/2017 med inntil 30 min fysisk ak tivitet hver dag innenfor dagens ramme»
Det ble lagt frem egen sak om dette høsten 2017 , sak 17/2124

Rådmannen gis i oppdrag og fremme sak for
kommunestyret i løpet av våren 2016 hvor man ser på
alternativer for å kunne styrke opplæringen i
ringeriksskolen for de laveste trinnene.

Ringerike mottok 6 mill kroner i øremerkede midler til styrking i barnetrinnene, 1. - 4. trinn i
2017. Pengene går til lærerstillinger og konkrete styrkingstiltak.
Styrking av 1. - 4 - trinn fortsetter med øremerkede mid ler. Tiltakene går til økt
personaltetthet for bedre oppfølging av den enkelte elev og til målrettede tiltak som
intensivkurs i bl.a. lesing for elevgrupper.
K - sak 81/16

Rådmannen ferdigstiller forslag til kulturplan for høring
innen sommeren 2016.

65/17 Kulturplan
Vedtak:
Kulturplan for Ringerike kommu ne 2017 - 2025 ble vedtatt juni. K - sak 65/17.
Planen rulleres etter fire år.
Det er utarbeidet et tillegg til planen hvor betydningen av Ringerike VGS sin rolle for
utvikling av lokale aktører innen musikk, dans og drama vektlegges mer.

Rådmannen ser på mulighetene for å benytte
lærlingeordninger, arbeidslag fra NAV og personer,
spesielt innvandrere, med behov for arbeidspraksis.

Vi har nå lærlinger, arbeidslag fra NAV og personer i arbeidspraksis. Antallet varierer.
Anmodningen ansees oppfylt.

Ringerike Kommunes tilbud om sommerjobb til
skoleungdom/studenter gjeninnføres innenfor rammene
av det totale driftsbudsjettet for 2016.

15 ungdommer i alderen 16 – 18 år har hatt ekstrajobb i kommunen sommeren 2016. De
har arbeidet innen helse og omsorg (12 stk) og samfunn, teknisk avdeling (3 stk).
Erfaringene er positive og ordningen videreføres i 2017.

Kommunestyret ber rådmannen gå i samtale med
fylkeskommunen for å utarbeide en samordnet plan for
kulturminner og kulturmiljøer.

Ringerike kommune er bevilget kr. 250 000, - i tilskudd for gjennomføring av
kulturminneregistreringsprosjekt i Hønefoss og tettbygde strøk i Ringerike.
Temau tredningen som ble vedtatt formannskapet i oktober 2016 legges til grunn i forslag til
kommuneplanens arealdel. Kommuneplanen har nylig vært ute på offentlig ettersyn. Her
foreslås det at følgende områder tas inn som hensynssoner for bevaring av kulturmilj øer:



Verbalforslag Status 31.12. 2017
Follumåsen, Helgesbråten, Løkka, Storgata/Søndre torg/Stabells gate/Øya,
Nordsida/Blyberghaugen, Steinssletta, Nikkelverket og bygdetunet på Svenskerud
(Nakkerud).

Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å utrede en
arbeidsform for plankontroll for de regionale,
overordnede spørsmålene i samarbeid med
fylkeskommunen.

Samarbeidsavtale mellom Ringerike, Hole, Jevnaker og Fylkeskommunen er inngått.
Plankontoret er lokalisert midlert idig i modul ved Hønefoss vgs. Innleid koordinator er på
plass fra juni 201 7. Det pågår rekruttering av nye medarbeidere.
Plankontoret vedtatt nedlagt i forbindelse med behandling av budsjett 2018

Kommunestyret ber rådmannen sikre at ressurser i 2016
prioriteres inn i plan - og byggesaker som fremmer en
helhetlig byutvikling og rigger Hønefoss for veksten som
utløses av Ringeriksbanen/ny E 16.

Samarbeidsavtale mellom Ringerike, Hole, Jevnaker og Fylkeskommunen er inngått.
Plankontoret er lokalisert midlertidig i modul ved Hønefoss vgs. Det er leid inn konsulent
som ivaretar roll en som plankoordinator.
Plankontoret vedtatt nedlagt i forbindelse med behandling av budsjett 2018 .

Rådmannen etablerer et samarbeid med
eiendomsutviklere/utbyggere på Ringerike, der i blant
R INGBO for utbygging av utleieboliger for vanskeligstilte,
ungdom og flyktninger.

Kommunen har opprettet en egen enhet Boligtjenesten fra 01.01.2017.Det er pr. tiden ikke
etablert et formelt samarbeid med eiendomsutviklere/ utbyggere for utbygging av
utleiebolig er til vanskeligstilte. Boligtjenesten jobber videre med saken.

Rådmannen bes å gå i dialog med Ringerike Boligstiftelse
med tanke på å få redusert kommunens årlige leie og
hvordan eiendommene skal forvaltes når det gjelder
oppussing og tomgangsleie mv.

D ialogen er innledet, og vi avventer resultatene.

Hønefoss er nå vedtatt som sykkelby. Rådmannen må
sikre at trafikkløsninger som velges gjør byen mer
tilgjen gelig for syklende og gående. Et første tiltak er at
sykkelfeltene og rundkjøringene må markeres langt
bedre (eksempelvis rød asfalt) og man ser på en
utvidelse av gågatearealet.

Det er en prosjektleder i 50 % stilling som er i gang med å få på plass øvrig
prosjektorganisering.
I 2017 så er det avsatt 1 million til tiltak for å fremme sykling. Ringerike er bevilget kr. 500
000 i tilskudd til etablering av sykkelparkering i sentrum. Det er igangsatt en «Sykle til
jobben» - kampanje i samarbeid med RIK og Kart verket, hvor alle som jobber eller bor i
Ringerike kan delta gratis. Over 400 personer deltok i denne sykkelkampanjen.
Ringerike har mottatt støtte gjennom Klimasatsmidlene til å utarbeide en strategi, etablere
sykkelparkering og kjøre i gang et el - sykkelp rosjekt.

Ringerike Kommune skal utarbeide en
digitaliseringsstrategi som skal være tverrsektoriell for
hele kommunen. Planen skal omfatte overordnet bruk av
IKT - i alle våre tjenester og forvaltning.

Det er utarbeidet en ståstedsanalyse for IT i Ringerike kommune. Denne er framlagt politisk
til orientering. Rådmannen har gjennomført arbeidet med utarbeidelse av
digitaliseringsstrategi for Ringerike kommune i samarbeid med Accenture, konsulentene
levert e forslag til strategi i juni 2017 .
Digitaliseringsstrategien legges fram til politisk behandling februar 2018 (K - sak2/18)
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Ringerike Kommune skal over tid planmessig skifte ut alle
diesel - og bensindrevne biler/rullende materiell med lav -
/nullutslippsbiler (el - biler/hybridbiler/hydrogendrevne
biler) i alle sektorer der det er hensiktsmessig ut fra
arbeidets og tjenestens art.

Innkjøpskoordinator startet i Ringerike kommune i august 2016. En av de prioriterte
oppgavene er å få oversikt over kommunens innkjøpsavtaler, herunder leasingavtaler på
biler og maskiner. Når tilstrekkelig oversikt er på plass, vil det bli utarbeidet rutiner for
innkjøp av biler og maskiner, herunder leasingavtaler som beskriver hva slags teknologi som
skal velges ved nyanskaffelser.
Strategi - og utviklingsavdelingen vil sammen med innkjøpsavdelingen se på de ulike
sektorenes muligheter for å benytte lav/nullutslippskjøretøy.

Ringerike kommune sier nei til sosial dumping.
Kommunestyret ber rådmannen innen første halvår 2016
om å komme med saksutredning til hvordan Ringerike
kommune kan fatte vedtak mot sosial dumping.

Ringerike kommune har gjennom rekruttering av nye medarbeidere styrket oppfølging av
kontrakter med eksterne samarbeidspartnere og leverandører for å sikre at det ikke foregår
sosial dumping.
Dialogen med skatteoppkreverkontorets kontrollavdeling i kommunen er styrket. Disse
besitter spesifikk kompetanse i forhold til tiltak som kan iverksettes for å bekjempe
arbeidslivskriminalitet, og det et har vær t nyttig å dele kompetanse mellom aktører med
ulike innfallsvinkler til problemet.
Rådmannen fremmet for kommunestyret sak 118/17 «Seriøsitetskrav Ringerike kommune»
5. oktober 2017.

Rådmannen fremmer sak om hvordan beboere på
sykehjem kan få minimum 1 ti mes aktivitet per dag.
Dette kan være fellesaktiviteter, mulighet til å være ute i
friluft eller andre tiltak som er med på øke livskvaliteten
for beboerne.

Vedtak i FS - sak 216/16 den 15.11.2016:
1. Aktivitetstilbudet for beboere på sykehjem i Ringerike k ommune tas til orientering.
2. Det utarbeides et felles oppsett for en rullerende aktivitetsplan ved sykehjemmene, samt
en halvårsplan over varierende aktiviteter. Slike oppsett skal være tilgjengelig for alle
beboere og pårørende, både ved oppslag og på k ommunens nettsider.
3. Formannskapet ber rådmannen redegjøre for status i arbeidet med å implementere
«minimum 1 times aktivitet for beboerne ved sykehjem i Ringerike kommune» innen juni
2017.
Avholdt temamøte om 1 times aktivitet på institusjonene i Eldre rådet og Hovedutvalget
våren 2017.
Aktivitetsplan for beboere på sykehjem behandlet i HOK, FS og KS. Ark iv sak 16/5431

Rådmannen bes fremme sak for politisk drøfting om
hvordan trepartssamarbeidet i Ringerike kan revitaliseres
og intensiveres. Hensikten er å belyse hvordan bedre
samarbeid mellom tillitsvalgte, administrasjon og
politikere kan gi bedre resultater for kommunen.

Det har gjennom 2016 vært arbeidet med å styrke tre - p artssamarbeidet i kommunen.
Gjennom aktiviteter i regi av AMU (blant annet felle s opplæring), heldags workshop i
forbindelse med utarbeidelse av ny arbeidsgiverpolitikk og arbeid i arbeidsgruppe med
utarbeidelse av nye etiske regler, er tre - partsamarbeidet i Ringerike kommune betydelig
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styrket. Det gis tilbakemelding fra både tillitsv algte og politikere som har deltatt at dette er
svært positivt.

Innsats mot sykefravær skal prioriteres. Sykefraværet i Ringerike kommune er redusert og sykefraværet er nå på det laveste nivå
siden målingene på sykefraværstall startet i 2001. 2016 endte m ed et sykefravær på 8 %,
som også var målsetningen for året.
Sykefraværet ble i 2017 på 7,7% .

Merking av kommunale gjenvinningsstasjoner og
oppgradering av dem.

Kommunen har ikke egne gjenvinningsstasjoner annet enn avfallssortering i kommunale
bygg.

Punkt 3 i MDGs forslag som oversendes rådmannen for
utredning: Hurtigladere for el - biler på flere normale el -
billadere i sentrum.

Hurtigladere er kostbare å etablere, typisk opp mot 0,5 mill pr. etablering. Det er
næringslivet som så langt har etablert sli ke i kommunen.
Fra 1.1.2017 gjelder ny parkeringsforskrift. Her stilles det krav til antall ladepunkter i % av
antall parkerings - plasser. For Ringerike kommunes del, innebærer dette etablering av vel 20
nye ladepunkter på kommunale plasser i løpet av 2017 (kravet gjelder fra 1.1.2018).
K - sak 30/
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Verbalforslag 2017

Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

1

Rådmannen skal redegjøre
for hvordan verbalforslag
som vedtas under
budsjettbehandlingen blir
fulgt opp. Dette skal gjøres
innen et halvt år etter
vedtak.
Dette gjelder også
verbalforslag vedtatt ved
forrige
budsjettbehandling.

Økonomi Verbalforslagene
følges opp i
tertialrapportene og i
forbindelse med
årsrapporteringen

Ansvar og prosess
pr verbalforslag

2

Kommunestyret ber
rådmannen frem til
strategikonferansen i 2017
gjøre en
risiko/konsekvensutrednin
g i forhold til de
investeringer, låneopptak
som er foreslått i
handlingsplan fra 2018 til
2020. Kommunestyret
ønsker med dette en
bedre oversikt over hva
disse låneopptakene har
av innvirkning på
driftsbudsjett/driftsniv å i
de samme årene. Det
samme er hva som er
konsekvensen av å utsette
dette.

Økonomi Presentasjon på
formannskapets
strategikonferanse 13.
juni 2017 med
gjennomgang av
vedtatte investeringer i
HP 2017 - 2020 med
fokus på rente - og
avdragsutgifter per
invest ering og
beskrivelse av
konsekvenser dersom
investeringene ikke
gjennomføres.

Få frem
konsekvenser for
tjenesteproduksjo
n og tjenestene
ved eventuelle
effektiviseringskra
v/ innsparinger.

3

Rådmannen bes i løpet av
første halvår 2017 legge
frem en analyse av samlet
gebyr og avgiftsøkning for
innbyggerne som følge av
de rentable investeringene
i handlingsprogrammet for
2017 - 2020.

Samfunn/
Økonomi

Behandlet i sak KS
123/17

Investeringer i
Monserud og
Kilemoen. I tillegg
en vurdering av
fremtidig
investerings behov
på vann og avløp.

4

Rådmannen sørger for at
sektoransvarlige har
oversikt over - og søker på
– søkbare eksterne midler
innenfor de respektive
sektorene.

Økonomi Sak 70/17 i
Kommunestyret
29.06.17

Få oversikt og også
vise eventuell
egenandel i
prosjektene.

5
Ekstern bruk av
konsulenttjenester over kr

Økonomi Innarbeides i
tertialrapportene.
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

500 000 rapporteres i
tertialrapporter.

6

Ved alle lokale
lønnsforhandlinger og ved
nytilsetting skal likelønn
vektlegges. I kommunens
årsmelding skal det
spesifikt framgå hvordan
kvinner og menns
lønnsutvikling utvikler seg.
Kommunestyret ber
rådmannen passe på at
ikke likelønnsprinsippet
fravikes.

HR/ Økonomi Rådmannen følger opp
dette i
lønnsfastsettelsen ved
tilsetninger og
lønnsoppgjør.

7

Det utredes hvorvidt det
er behov for flere
lærlingplasser i kommunal
virksomhet for å støtte
opp om de aktuelle
fagene.

HR Oversikt over
tjenesteområdene.
Egen politisk sak er
behandlet i FS og KS i
september/oktober,
ref. sak 2017/3577.

Bør ligge innenfor
statlig f orventning
til kommunene
med 1 pr 1000
innbygger.

8

Kommunestyret ber
rådmannen se på
muligheten for å satse
bredere i kulturskolen, ved
å innføre flere kurs i flere
kunstfag og flere ulike
instrumentaltimer.

Oppvekst og
kultur

Utvidelse av
fagtilbudet b le
behandlet i K - sak
81/17
Tilbudet er foreløpig
utvidet med bl. annet
tilbud om dans.

9

Rådmannen utreder
støtteordninger for barn i
familier som ikke har
ressurser nok til at barna
kan delta på kulturskole,
kulturelle og idrettslige
aktiviteter.

Oppvekst og
kultur

Kobles også til andre
saker, som kulturplan,
likemannskort.

Sak om større
gradering av
betalingssatser
utredes i egen sak
om vedtekter og
betaling ,
fremlegger sak
høsten 2018 .
Det er avsatt
55 000 kr i
økonomiplanen
2018

10

Rådmannen bes gi en
redegjørelse om hvordan
driften av Røsholmstranda
gjennomføres ut fra
gjeldende avtale med
Røde Kors.

Samfunn Sak KS 6/18

11
Det utarbeides en egen
kulturarvstrategi i løpet av
handlingsplanperiode

Samfunn/
oppvekst og
kultur

Oppstart med
kartlegging i 2018 med
politisk behandling 1.

kompetanse
vurderes.
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

halvår 2019. Ekstern
kompetanse vurderes.

12

Det er viktig at kommunen
støtter aktivt opp om
Karrieresenteret for å
medvirke til at folk får
dokumentasjon på sin
kompetanse og kan skaffe
seg nødvendig
tilleggskompetanse for det
yrke de kvalifiserer seg for.
Det er viktig at kommunen
også hjelper flyktninger på
denne måten.

Oppvekst og
kultur

Kommunal støtte på kr
200 000 er foreslått
videreført i
Handlingsprogram
2018 - 2021.
Eget pro sjekt med
karriereveiledning av
flyktninger
gjennomføres i 2018.

13

Kommunestyret ber
rådmannen kartlegge
egnede arealer i
kommunen for bygging av
et utendørs
flerbruksanlegg for
stimulering til økt aktivitet
for barn og unge. Dette
kan være mindre utend ørs
anlegg som for eksempel
små klatreanlegg, BMX -
sykling, skateanlegg og
aktiviteter som ikke har
tilrettelagte arealer i dag.
Arealene skal tilpasses å
være lavterskeltilbud.

Oppvekst og
kultur/
Samfunn

Få oversikt over
arealer og mulighet for
tilrettelegging på disse.

Politisk sak i januar
2018.

15

Ringerike kommune har
innbyggere med røtter fra
mange land og etnisiteter.
Rådmannen bes
undersøke med de ulike
foreninger som finnes om
planlagte festivale r /
høytider og lage en
aktivitets kalender for
kommunen. Mange
foreninger ønsker at flest
mulig deltar på slike
markeringer / festivaler og
det vil bli lettere blant
annet for politikere å
planlegge deltagelse på
slike markeringer.

Oppvekst og
kultur

Akti vitetskalender
kommer på plass på
kommunens nye
nettsider som lanseres
vår/sommer 2018.

Integreringsrådet,
kulturenheten og
innvandrer -
organisasjonene
samarbeider om
aktiviteter og
informasjonsdeling.

App’en «INTO
Ringerike», for
informasjon, aktivitet
o g frivillighet er under
utvikling.
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

16

Rådmannen bes fremme
en egen sak som
presenterer
avlastningstjenestene for
funksjonshemmede barn
og hvor det vurderes om
dette bør styrkes og
utvides. Det er svært viktig
både for barna og
foreldrene at det er gode
ordninger på dette
området

Barn og unge Sak 17/2176
Orientering om
avlastning for barn og
unge .

17

Rådmannen bes legge
frem en sak for å se på
mulighetene for å kunne
realisere et nytt
terapibasseng ved
Ringeriksbadet i henhold
til tidligere planer.
Ringeriksbadet er mye
benyttet og er til tider
fullt, dette gjør at behov
for en u tvidelse med et
terapibasseng er aktuelt
for å bedre kunne ivareta
satsningen på
forebyggende helsearbeid
og rehabilitering. Det
varme vannet gjør
terapibasseng spesielt
godt egnet for
babysvømming,
svømmeopplæring og
terapitrening for folk med
leddsykdomm er og for
eldre

Helse og
omsorg

Ses i sammenheng
med kommunens
behov for
svømmeanlegg i et litt
lengre perspektiv.
Politisk behandlet i sak
67/17 i Formannskapet
20/6 - 17.

19

Kommunestyret ber
rådmannen legge frem en
oversikt over kommunens
eiendommer, fo rtrinnsvis
som et ledd i
byplanarbeidet. Dette for
å synliggjøre hvilke arealer
som kan brukes til
allmennyttige formål, eller
som kan makeskiftes for
gjennomføring av det
kommende planverket.
Kommunestyret ber

Samfunn Oppsummering
gatenavn og kart.
Boligkontoret
involveres. Både
kommunens
eiendommer og
boligstiftelsens. 1.
kvartal 2018.
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

samtidig rådmannen
redegjøre for hvordan det
aktivt arbeides med
utvikling, kjøp/salg, inn - og
utleie av kommunale
eiendommer i dag.

20

Rådmannen fremmer en
sak om evalue ring av
nåværende
turistinformasjons
samarbeid og mulig
etablering av
turistinformasjon for
Ringeriksregionen.
Etableringen kan skape
flere grønne
arbeidsplasser og vil
kunne løfte frem
Ringeriksregionens unike
natur - og kulturverdier.

Rådmann
v/informasjo ns
- rådgiver i
samarbeid med
Ringerike
Utvikling

Det har vært lagt fram
sak i Ringeriksrådet.
Destinasjonsselskapet
har gjennomført en
egenevaluering og det
ligger an til at de tre
kommunene fortsetter
sin deltagelse i
selskapet.

En identisk politisk sak
om dette fremmes i de
tre kommunene . Det
er derfor ikke noe
grunnlag nå for å
evaluere dette på egen
hånd med en mulig
etablering av egen
turistinformasjon for
Regionen.

Gjøres i samarbeid
med Jevnaker og
Hole.

21

Rådmannen bes
undersøke med Buskerud
Fylkeskommune og Brakar
om mulighet for å starte et
prøveprosjekt med lavere
priser på lokalbuss i
Ringerike. Eksempelvis kan
man starte med rute 228,
tidligere kjent som
bybussen, som kjører Nord
– Sør aksen i Hønefoss.

Samfunn Oppretter dialog med
Fylkes kommunen.

I forbindelse med
byplanarbeidet har
vi tett dialog med
Fylkeskommunen
om fremtidens
kollektivløsninger
for Hønefoss. Det
er ikke kjent at
dette tiltaket
spesielt er
diskutert, fokuset
har vært helhetlige
løsninger
fremover.

22

Kommunestyret ber
rådmannen om i løpet av
2017 å legge fram en
oversikt over status på
bruer på kommunale veier
og en plan for
vedlikehold/oppgradering

Samfunn Følge opp tidligere
planer og politisk e
vedtak.

Politisk sak høst
2018 .



Verbalforslag 2017 – status per 31.12.17

Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

av de bruene som ikke
oppfyller gjeldende krav.

23

Kommunestyret ber
rådmannen om i løpet av
første halvår 2017 å
iverksette kartlegging av
usikrede skoleveier ved
alle barne - og
ungdomsskoler i Ringerike.
Samarbeidsutvalget ved
den enkelte skole skal
involveres i dette arbeidet.

Oppvekst og
kultur

Hente inn innspill fra
alle SU om
trafikkfarlige og
usikrede skoleveier.
Dette ble gjort i
sammenheng med
utarbeidelse av
kommunens
trafikksikkerhetsplan.

Saken behandlet i
sammenheng med
trafikksik kerhetspl
anen vedtatt av
kommunestyret i
desember 2017.
(K - sak 127/17)

24

Rådmannen legger frem
en revidert Miljø og
klimaplan («Det grønne
skiftet») i løpet av 2017.
Følgende underpunkter
tas med som innspill og
vurdering i det videre
arbeid med miljø og
klimaplan.

1. Det vurderes en
etablering av en
geopark i
Hensmoen
området - et av de
mest populære
friluftsområdene i
Hønefoss. MDG
har tidligere - i
samråd med
Miljøvernforbund
et - pekt på
Hensmoens unike
geologiske
kvaliteter. Sabima
har også pekt på
områd ets unike
biologiske
mangfold. MDG
nevnte ideen om
en geopark ved
høringsuttalelse
(april 2016) til
grensedragning
for masseuttak i
området.
Anleggshaver bør
eventuelt kunne

Samfunn Ekstern kompetanse
må hentes inn. Innspill
og vurderinger i
verbalforslaget
vurderes i
revideringen.

Samarbeid med
Kartverket?

Samarbeide/ konferere
med bondelaget/
småbrukarlaget?

Vurderes i planen

Oppstart av planen
i 2018. D ette vil
være en av
oppgavene i
strategi - og
utviklings -
avdelingen.
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

tilrettelegge for
dette tiltaket.

2. Det vurderes
opprettelse av et
geoinformasjonsse
nter i
Ringeriksregionen.
Et geosenter
kommer
innbyggerne til
gode som en
ressurs når det
gjelder reiseliv,
undervisning og
lokal
identitetsbygging.
Senteret skal
fortrinnsvis ha
hovedvekt på
kvartærgeologi da
Ringerike har
spesielle nasjonale
verneverdier på
dette feltet. I
tillegg har vi
Oslofeltets unike
geologi i
umiddelbar
nærhet.
Rådmannen bes ta
opp et arbeid for
lokalisering av et
slikt vitensenter.

3. Det vurderes å
arbeide for en
etablering av
område for
parsellhager i
forbindelse av
utbyggingen i
Kr akstadmarka.
Slik kan
befolkningen i
Ringerike få
muligheten til å
komme seg ut og
erfare grønne
omgivelser hvor
de kan dyrke egne

Vurderes/ utredes i
planen

Vurderes i planen

Vurderes/utredes i
saken.

Vurderes/ utredes i
saken.

Vurderes/ utredes i
saken.
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Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

grønnsaker og gi
barna muligheten
til å lære om
planter.
Parsellhagene kan
også drives i
samråd med
skolene.

4. HRA produserer i
dag biogass.
Postens biler og
HRAs egne biler
bruker denne
gassen, men mye
av denne
ressursen kjøres
ut av vårt distrikt.
Det vurderes om
kommunen kan ta
i bruk denne
bioenergien i egne
større kjøretøy.

5. Det vurderes å
premiere
innbyggere som
velger miljøv ennlig
byggemetode.
Kommunestyret
ber rådmannen
vurdere mulighet
for å endre dagens
betalingsreglemen
t, slik at
dokumentert
miljøvennlige
byggeplaner kan
få lavere
betalingssatser /
prosentvis fratrekk
i avgifter.

6. Det vurderes å
undersøke
omfanget av olje -
og parafinkaminer
som eksisterer
blant kommunens
innbyggere som
mottar
kommunale



Verbalforslag 2017 – status per 31.12.17

Nr Verbalforslag
Ansvarlig
kommunalsjef

Status Forventninger

helsetjenester,
gjerne også de
som er avhengig
av vedfyring. Etter
undersøkelsen
fremmes sak for
kommunestyret
med hensikt (hvis
mulig) om å
fremskynde
utskifting av
eksister ende
anlegg med
varmepumper.

7. Det vurderes om
at alle tak på
kommunale
nybygg skal
utstyres med
solcellepanel og
mulighetene for å
kle eksisterende
kommunale bygg
med solcellepanel.

8. Kommunen har
tidligere vedtatt at
alle kommunale
nybygg skal
vurderes oppfø rt i
tre. Det vurderes
om kommunen vil
gi en generell
oppfordring til alle
utbyggere om
også å vurdere
nybygg i tre.

9. Rådmannen
utreder
muligheten for å
etablere et
kommunalt
klimafond (ENØK -
fond).
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Rådmannens tilbakemelding om status på målene i handlingsprogram 2017-2020 tas til 

orientering. 

  

 

  

Innledning / bakgrunn 

I forbindelse med behandling av budsjett 2017 og handlingsprogram 2017-2020 ble ble det i 

Handlingsprogram 2017-2020 satt opp mål for 2017 for hver sektor og beskrevet viktige 

overordnede satsingsområder. 

 

Beskrivelse av saken 

Målene i Handlingsprogram 2017-2020 varierer noe i resultat for sektorene, men slike mål 

setter fokus på det arbeidet som utføres hver dag. Overordnede viktige satsingsområder er 

fulgt godt opp i 2017. Det er også rapportert på mål og satsingsområder i hver tertialrapport i 

2017. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er utført mye godt arbeid i 2017. Politiske retningslinjer gjennom mål og satsingsområder 

gir en forutsigbar og god drift, og bidrar til å avklare forventninger både hos innbyggere og 

ansatte. 
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Mål i Handlingsprogram 201 7 - 2020

Ringerike kommune

Viktige satsingsområder
Resultat 2017

Det skal videreføres god kapasitet i
barnehagene med en drift som legger til
rette for å kunne tilby barnehageplass på
dagen.

Alle som søkte innen 1. mars har fått plass.
Ledige plasser til løpende opptak. Tilgjengelige
plasser høst 2017.

Kvaliteten i Ringeriksskolen skal økes
ved å rette fokuset på de faglige
resultatene.

De faglige resultatene er fortsatt noe under
landsgjennomsnitt.

Grunnskolepoeng litt lavere i 2017 enn i 2016.

Ringerike skal være en inkluderende
kommune med god integrering.

Kommunen d eltar i KS nettverk med 20 andre
kommuner , der fokus er integrering og
inkludering. I ntegreringsmelding legges frem
høst en 2018 .

Ringerike kommune skal vide reutvikle en
faglig robust PP - tjeneste og gode
helsestasjoner.

PP - tjenesten har tilfredsstillende
grunnbemanning. Tjenesten er fremover lent i
kvalitetsarbeid. Det er på plass 100 % stilling
helsesøster på alle barneskoler.

Ringerike skal preges av et rik t kulturliv Kulturplan vedtatt, og en rekke nye kulturtiltak
igangsatt. I satsningen har det vært fokus på
«Kultur til alle» gjennom prosjekter i skolene,
økt medvirkning fra innbyggere og
kulturaktører, samt en rekke tiltak som fremmer
in tegrering og kulturelt mangfold .

Det jobbes videre med omsorgstrappen
for å gi tilbud på riktig nivå. En videre
satsing på digitalisering og
velferdsteknologi blir viktig i utformingene
av morgendagens omsorgstjenester.

Videreutvikling av intern samhandling mellom
nivåene i omsorgstrappen er prioritert for å
sikre en god pasientflyt og tjenester på riktig
nivå.

Prosjekt «Velferdsteknologi» fortsetter sitt
arbeid med digitalisering og utprøving av nyttige
hjelpemidler. I tillegg er det etablert samarbeid
med Hole og Jevnaker for å prosjektere digitale
tilsyn og konsultasjoner med tilskuddsmidler fra
Fylkesmannen.

Ringerike kommune ønsker økt
befolkningsvekst og næringsetableringer.
For å få dette til kreves det nok kapasitet
innen byutvikling og arealplanlegging.
Det jobbes videre med etableringen av et
felles plankontor, by pakke Hønefoss,
områderegulering for Hønefoss, regional
arealplan og oppfølging av prosjekt
Ringeriksbanen og ny E16.

Områderegulering for Høn efoss er godt i gang.
Det vil i løpet av vår/sommer 2018 være flere
planverksteder og informasjonsmøter.
Ferdigstillelse av planen høsten 2019.

Avtalen om det regionale plansamarbeidet har
blitt sagt opp, men samarbeidet videreføres i ny
form etter 01.06.2 018

Vei og bane arbeidet følges opp fortløpende.

Ringerike kommune velger å ta en aktiv
rolle som aktør i samfunns - og

Kapasiteten i RU er utvidet.



næringsutviklingen. Dette gjøres ved å
øke kapasiteten i Ringerike Utvikling.

Ringerike kommune legger til rette for
etablering av større datasenter på
Follummoen gjennom kommunal
regulering av området.

Områderegulering for Follummoen (424) har
vært til 1. gangs behandling i formannskapet. I
mars 2018 vedtok FS å sette arbeidet med
planen i bero, og utvikle området etter
eksisterende reguleringsplan. Det skal jobbes
videre med krysset E16 x fv 172, og
finansiering av nytt kryss.

Ringerike kommune følger opp
forslagene fra vurderingskomitéen i
parallelloppdraget ved å avsette
investeringsmidler til nye gang - og
sykkelbruer i Hønefoss.

Sak er fremmet politisk. Den er utsatt. Sees i
sammenheng m ed områderegulering for
Hønefoss.

Grønt skifte: Ringerike kommune vil
gjennom ulike tiltak i driften fokusere på
grønt skifte

HR og kompetanse
Område Resultat Mål Resultat

201 6 2017 2017

Medarbeiderperspektiv

Fraværsprosent 8 % 8 % 7,7 %

Resultater medarbeider undersøkelse

(skala 1 – 5)

Oppgavemotivasjon 4,3 4,3 4,3

Mestringstro 4,3 4,3 4,3

Selvstendighet 4,2 4,2 4,2

Bruk av kompetanse 4,2 4,3 4,2

Mestringsorientert ledelse 4,0 4,2 4,0

Rolleklarhet 4,3 4,3 4,3

Relevant kompetanseutvikling 3,6 4,0 3,8

Fleksibilitetsvilje 4,4 4,4 4,5

Mestringsklima 4,0 4,2 4,0

Nytteorientert motivasjon 4,7 4,7 4,7

*Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen er fra nov ember 2015



Spesielle tiltak, barn og unge 0 - 23 år

Strategiske
utfordringer Område Arbeidsmål Delmål

Resultat

2016
Resultat -
mål 2017

Resultat 2017

Brukere

Tilstrekkelig
kvalitet

Tidlig
innsats

Implementere
TI BI R

Øke antall
rådgivningssaker
TI BI R

26 25 15

Sørge for at den
som først er i
kontakt med
familien følger opp
at behovet blir
kartlagt og riktig
tjeneste blir koblet
inn

Nytt mål Rutiner for
mottak og
fordeling, men
ikke tall som
synliggjør.

God bruker -
medvirkning

Sikre god
brukermedvirkning

Økt medvirkning iht.
Barnekonvensjonen

Nytt mål

Kartlegging
utføres

Gjennomført
kartleggings -
samtaler.
Samtalene er
implementert
som praksis.

Strategiske
utfordringer Område Arbeidsmål Delmål

Resultat

2016
Resultat -
mål 2017

Resultat
2017

Tjenesteproduksjon

God ressurs -
utnyttelse

Barnevern Ha 3 md
behandlingstid i
undersøkelsessaker

Effektiv arbeidsflyt 96 % 100% 99 %

Fore -
byggende
helse -
tjenester

Tilby helsetjenester
til alle barn og unge
i et tidlig
innsatsperspektiv

Andel barn i 1.
klasse gjennomført
skolestart -
undersøkelse

Alle 318 Alle
første -
klass.

har vært
inne til
under -
søkelse

Implementere
fagteam i
barnehagene

25 25 25
(eta blert i
alle) bhg.

PPT Bistå barnehager
og skoler med
systematisk
kompetanse

Forsterket
veiledning/oppfølging
av skoler og
barnehager med
spesielle
utfordringer(antall)

Nytt mål TI T(tidlig
innsat s
team

etablert
15.09(4

bestill inger
pr. 28.09)

10
System -
bestill. på

skole

Omfang på tjenester
tilpasset brukernes
behov

Alle Bistå arbeidet for å
begrense
psykososiale
vansker og hindre
skjevutvikling hos
barn og unge

Forsterket
veiledning/oppfølging
av skoler og
barnehager med
spesielle
utfordringer(antall)

Nytt mål Prosjekt
avsluttet
(anbe -
falinger fra
prosjektgr.
vurderes)



Barnehager
Strategiske
utfordringe
r Område Arbeidsmål Delmål

Resulta
t

2016
Resultat - mål

2017 Resultat 2017

Brukere

Tilstrekkelig
kvalitet

Formell
kompetanse

Oppnå
tilfredsstillende
andel
barnehagelærere
og fagarbeidere

Andel
barnehagelærere
og fagarbeidere

30,9 %

(fra
KOSTRA

)

25%

(tidligere egen
beregning, bruker

nå KOSTRA)

32,6%

Minoritetsspråklig
e barn

Øke andel
minoritetsspråklig
e barn i
barnehagen

Andel minoritets
språklige barn i
barnehage i forhold
til alle
innvandrerbarn

75,3 % 75% 70,7%

God bruker -
medvirkning

Bruker -
medvirkning

Opplevd god
brukermedvirknin
g

Brukerundersøkelse
n kan ikke
sammenlignes med
fjorårets
undersøkelse da
Ringerike kommune
i 2016 har tatt i
bruks KS sin
undersøkelse.

5,1

(av 6
mulige)

Undersøkelsen
gjennom føres
hvert andre år

5,1

(av 6 mulige)

Tjenesteproduksjon

God ressurs -
utnyttelse

Korrigerte
oppholdstimer
per årsverk i
kommunale
barnehager

Opprettholde nivå
på korrigerte
oppholdstimer
per årsverk

12 25 4

(gj.sn
gruppe
13 er
11 669 )

11 595

Samme nivå som
gj.nittet i gruppe
13

11 950

Omfang på
tjenester
tilpasset
brukernes
behov

Barnehage -
plasser

Etablere
tilstrekkelig med
barnehage -
plasser

Følge opp
behovsanalyse

Etablert
60 nye
plasser

Full
barnehagedeknin
g med løpende
opptak

Full
barnehagedeknin
g med løpende

opptak



Skoler
Strategiske
utfordringer Arbeidsmål Delmål

Resultat

2016
Resultat - mål

2017
Resultat

2017

Brukere

Tilstrekkelig
kvalitet

Godt læringsmiljø for
elevene
(Data fra elev -
undersøkelsen)

Trivsel
(7.tr. /10.trinn)

4,6/ 4,1 4,5 / 4,5 Data foreligger
ikke ennå

Mestring
(7.trinn /10.trinn) 4,0 / 4,0 4,2 / 4,1 Data foreligger

ikke ennå

Mobbing
(7.trinn /10.trinn) 5,2 / 5,4 < 3 % Data foreligger

ikke ennå

God
brukermedvirkning

God medvirkning fra
elever og foreldre
(Data fra elev -
undersøkelsen)

Elevdemokrati og
medvirkning

(7.trinn /10.trinn)
4,0 / 3,3 4,1 / 3,4 Data foreligger

ikke ennå

Støtte hjemmefra
(7.trinn /10.trinn) 4,4 / 4,1 4,5 / 4,1

Data foreligger
ikke ennå

Tjenesteproduksjon

God ressurs -
utnyttelse

Elevresultater på linje
med eller over
landsgjennom - snittet

Nasjonale prøver
lesing 5.tr / 8.tr 49 / 50 50 / 50 Data foreligger

ikke ennå

Nasjonale prøver
regning 5.tr / 8.tr 48 / 51 50 / 50 Data foreligger

ikke ennå

Grunnskolepoeng 40,3 41
Data foreligger

ikke ennå

Andel elever med
spesialundervisning 7,6 7,0

Data foreligger
ikke ennå

Omfang på
tjenester tilpasset
brukernes behov

Kommunen har
godkjente skolebygg

Andel godkjente
skolebygg 64 % 71 %

Data foreligger
ikke ennå

Alle delmål for elevresultater er satt likt med eller noe høyere enn landsgjennomsnittet i 2015.

Kultur

Strategiske
utfordringer Område Arbeidsmål Delmål

Resultat

201 6
Resultat -
mål 2017

Resultat
2017

Brukere

Tilstrekkelig kvalitet Kultur -
skole og
biblio tek

Økt andel barn i
kulturskolen

Øke fagtilbud 2 3 2

Andel barn i
kulturskolen 5,73 % 8 % 10 %

Økt bruk av biblioteket Utlån 75 607 82 000 83 750

Besøk 68 307* 92 000 82 600 **

God
brukermedvirkning

Kultur -
skole

Medvirkning,
kulturskolen

Andel
gjennomførte
elevsamtaler

83 % 85 % 87 %



Strategiske
utfordringer Om råde Arbeidsmål Delmål

Resultat

2016

Resultatmål

2017
Resultat

2017

Tjenesteproduksjon

God ressurs -
utnyttelse

Kultur -
skole

Alle ansatte lærere må
fylle opp sine stillinger
med elever.

Aktiv rekruttering
av elever 91,5 % 90 % 95 %

Omfang på tjenester
tilpasset brukernes
behov

Biblio tek Økt tilgjengelighet, og
bredde på biblioteket

Selvbetjenings -
grad

48 % 60 % 5 7 %***

Antall
arrangementer 48 32 46

Antall skole - og
bhg.besøk 17 **** 44 29

Besøk
*Tall for 2016 for hovedbiblioteket
**Tall for 2017 for hovedbiblioteket og avd. Sokna
Selvbetjeningsgrad
***Prosenten er beregnet ut fra førstegangslån på automat (70 %) og fornyelser bruker har gjort selv på nett (49 %) . Medregnet
utlån av e - bøker er selvbetjeningsgraden 66 %
Antall skole - og bhg. besøk
**** Tall for 2016 gjenspeiler flytting/stengte avdelinger halve året



H else og omsorg
Strategiske
utfordringer

Arbeidsm ål Delmål Resultat
2016

Resultatmål
2017

Resultat
2017

Brukere
Tilstrekkelig
kvalitet

Styrke
demensomsorgen

Antall ansatte som har startet og
gjennomført Demensomsorgens
ABC.

- 106 5 0

Antall personer som har mottatt
pårørendeopplæring.

- 85 19

Antall tilgjengelige
aktivitetsgrupper for
hjemmeboende demente.

4 6 3

Økt selvhjulpenhet Antall personer som har
gjennomført
hverdagsrehabilitering.

32 74 48

Antall gruppearrangement for
hjemmeboende eldre i
forebyggende øyemed pr. år.

0 10 10

Andel ungdom som har falt
ut/holder på å falle ut av
arbeidslivet, herunder
aktivitetsplikt for de som er lenge
på sosialhjelp, på etablert
arbeidsfremmende tiltak for
ungdom

(Iverksatt fra
010117)

90 % 79 %

Pasientsikkerhet Elektronisk kvalitetssystem er
implementert og i bruk i alle
enheter.

80 % 100 % 80 %

Andel digitale trygghetsalarmer. 50 % 50 % 50 %

Antall Evondos (elektronisk
medisindosett).

15 60 31

Andel avdelinger med
gjennomført ALERT.

100 %
(395 pers)

75 % 100 %
(566 pers)

Bruker -
medvirkning

Opplevd god
brukermedvirkning

Etablerte brukerutvalg. 0 Ja 0
Gjennomførte regelmessige
brukerundersøkelser.

3 3 3

Strategiske
utfordringer

Arbeidsmål Delmål Resultat
2016

Resultatmål
2017

Resultat
2017

Tjenesteproduksjon

God ressurs -
benyttelse

Effektiv
tjenesteproduksjon

Gjennomsnittlig liggetid på
sykehuset etter at pasienten er
definert som utskrivningsklar

1,6 døgn 0 - 3 døgn 3 ,5

Andel korttidsplasser belagt
med korttidsplasser

85,2 % 90 % 93,3 %

Omfang på
tjenester
tilpasset
brukernes
behov

Riktig
dimensjonering av
tjenestene

Antall søknader på tjenester pr
år.

2 415 2 400 2379

Gjennomsnittlig antall på
venteliste i omsorgsbolig pr.
mnd.

20 18 19

Gjennomsnittlig antall på
venteliste i institusjon pr. mnd.

9 8 11

Antall produserte timer innen
ambulerende og stasjonære
hjemmetjeneste pr. mnd.

32 063 36 000 32140

Færre innbyggere
er avhengig av
sosialhjelp

Antall brukere med sosialhjelp
som hovedinntekt.

292 260 252

Gjennomsnitt antall måneder på
sosialhjelp.

6,16 5, 8 6 ,36

Antall mellom 18 - 24 år på
økonomisk sosialhjelp.

55 60 43

Det nyetablerte
boligkontoret sikrer

Antall husstander som har gått
fra leie til eie.

5 20 22



en helhetlig og
godt koordinert
tjeneste

Antall inngåtte avtaler om
oppfølging i bolig.

0 20 41

Kommentarer til tall:

* Antall Evondos (elektronisk medisindosett): Tallet per nå er det 31 maskiner ute. Noen tjenestemottakere med evondos
har gått bort, uten at man har fått økt antall maskiner i samme tempo som ønsket. Ikke alle avdelinger har fått opplæring i
evondos enda.

* Antall gjennomført hverdagsrehabilitering: Totalt har 48 pasienter gjennomført hverdagsrehabilitering pr 31.12.20 17.
Tallet er lavere enn resultatmålet av flere årsaker, noe gjenspeiler at det er brukere som ikke egner seg for
hverdagsrehabilitering. Totalt er 81 kandidater vurdert, men 40 av disse var ikke kandidat for hverda gsrehabilitering. I løpet
av 2017 fikk de fles te sonene startet opp. Det er kun en sone som ikke har hverdagsrehabilitering.

* Antall ansatte som har startet og gjennomført Demensomsorgens ABC: De 50 som gikk på perm 1 i 1. tertial har startet
på perm to i 2 tertial. Det er de samme 50 personen e og det er ingen nye som har startet på kurs.

* Gjennomsnittlig liggetid på sykehuset etter at pasienten er definert som utskrivningsklar: Økning av antall liggedøgn på
sykehuset i starten av 2017 skyldes at det ligger mange pasienter på langtidsplass på korttidsplassene på Austjord. Det har
også vært lite ledige plasser på våre andre institusjoner slik at det ikke har vært mulig å flytte langtids pasienten fra
Austjord over til våre andre institusjoner. Dette er også årsaken til at ventelistene til langt idsplass har økt, mange av de på
ventelista venter på plass i annen institusjon. Mot slutten av året ble ventelistene kortere grunnet mer ledig plass på
institusjonene. Det ble derfor et lavere gjennomsnitt i 2017 enn måling i 2.tertial tilsa.

* Antall pr oduserte timer innen ambulerende og stasjonære hjemmetjeneste pr. mnd: Det ble foreslått å sette ned
resultatmålet til 33 000, dette ble i handlingsplan for 2018 justert ned til 31 000. Den gangen målet ble satt var det totalt for
hjemmebasert og TTF for b åde hjemmehjelp, opplæring og hjemmesykepleie. Måltallet nå er kun produserte timer
hjemmesykepleie.

* Antall inngått e avtaler om oppfølging i bolig:
41 personer totalt har mottatt bistand til etablering /oppfølging i bolig. Det er 22 personer u ten miljøarbeidervedtak (flere
gamle saker) . Det var totalt 19 pasienter med miljøarbeidervedtak (hvorav 10 var nye brukere i 2017 ) . I tillegg er det en
rekke personer som på ad - hoc basis kontakter Boligtjenesten ved behov og mottar bistand til situasjonsb estemte
utfordringer. Dette gjelder for eksempel husleierestanser, problemer med utleier, spørsmål om andre kommunale
tjenester.



Samfunn
Strategiske
utfordringer Område Arbeidsmål

Resultat

201 6

Resultatmål

2017
Resultat

2017

Brukere

Tilstrekkelig
kvalitet

Brann og
rednings -
tjenesten

Brannvesenet skal ha et høyt
servicenivå ut i fra antall klager
på saksbehandling, hendelser,
feiing og tilsyn. Målt i antall
klager.

35 20 1 5

Miljø - og areal Antall dager fra byggesøknad
(komplett) er mottatt til vedtak er
fattet

9 11 12

Antall dager i
saksbehandlingstid for saker
etter jordlov og konsesjonslov

21 12 21

Andel kontroller innenfor
jord/skog som ikke er
gjennomført etter lovkrav (5 %
jord og 10% skog)

12,5 % 0 % 20 %

Andel oppmålingssaker som går
over fristen (16 uker)

4 % > 5 % 2 %

Andel salg av
eiendomsinformasjon som går
over fristen (7 dager)

0 % >5 % 0 %

Andel fullført, digitalisering av
byggesaksarkiv

8,8 % 60 % 40 %

Andel gjennomførte
oppstartsmøter som går over
fristen (21 dager). Forutsetter at
der foreligger tilstrekkelig med
innleverte dokumenter

50 % >10 % 50 %

Utbygging 80% av investeringsprosjekter
skal følge oppsatt fremdriftsplan

80 % > 85 % 87 %

Teknisk
forvaltning

Forbedre fosforrensing Hallingby
RA 92 - 95 % 92 % 9 4 %

* Kommentarer brann:

* Kommentarer Miljø - og areal:Alle kontroller innenfor jord er utført i henhold til krav, men innen skog (ungskogpleie) skyldes
avviket at oppdragene ble meldt inn til kommunen seint i sesongen (oktober/november) og pga. sammenfall med andre frister
samt begynnende vinterføre ble krevende å få utført kontrollene.

Strategiske
utfordringer Område Arbeidsmål

Resultat

201 6

Resultatmål

2017
Resultat

2017

Tjenesteproduksjon

God ressurs -
utnyttelse

Teknisk
Forvaltning

Redusere vanntap på nettet årlig
med 5% 49 % 45 % 4 7 %

Teknisk
forvaltning

Energieffektivisering – årlig
reduksjon 5%
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* Kommentarer Brannvesen:

For forebyggende avdeling er det kommet få klager inn til feiervesenet i 2017, i tillegg er arbeidet mot risikoutsatte grupper
kommet godt i gang sammen med helse. Arbeid rettet mot 75 - åringer og trygghetsalarmer trekkes frem fra 2017.



For beredskapsavdelingen er to nye deltidsstasjoner på henholdsvis Nes i Ådal og Sokna viktige milepæler som har vært i
fokus i 2017 samme n med nye mannskapsbiler til disse stasjonene.
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Saksprotokoll - Schjongshallen - tiltak og tilpasninger etter opprykk til GET ligaen  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Kommunestyret bevilger nødvendige midler på kr. 7 930 000,- inkl. mva til strakstiltak 

i Schjongshallen slik at hallen blir godkjent for GET ligaspill sesongen 2018/2019.   

 Driftsbudsjettet økes med kr. 310 000,- for 2018. Dette innarbeides i 2. tertial 2018. 

Økte driftsutgifter kr. 750 000,- for 2019 behandles i budsjettprosessen for 2019. 

 Det inngås ny driftsavtale mellom Ringerike ishockeyklubb og Ringerike kommune om 

bruk av Schjongshallen, som legges frem til godkjenning av Kommunestyret. 

 Kommunestyret bevilger kr 100 000,- til skisseprosjekt i 2018.  Dette dekkes av 

formannskapets disposisjonskonto. 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.05.2018: 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende forslag p.v.a. Ap, H, Uavh., og Krf: 

«Pkt. 3 føyes til «som legges frem til godkjenning av Kommunestyret.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag, samt Orebråtens (Ap) forslag til tilføyelse p.v.a. Ap, H, Uavh., og Krf ble 

enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1662-1   Arkiv:   

 

 

Schjongshallen - tiltak og tilpasninger etter opprykk til GET ligaen  
 

Forslag til vedtak: 

 Kommunestyret bevilger nødvendige midler på kr. 7 930 000,- inkl. mva til 

strakstiltak i Schjongshallen slik at hallen blir godkjent for GET ligaspill sesongen 

2018/2019.   

 Driftsbudsjettet økes med kr. 310 000,- for 2018. Dette innarbeides i 2. tertial 2018. 

Økte driftsutgifter kr. 750 000,- for 2019 behandles i budsjettprosessen for 2019. 

 Det inngås ny driftsavtale mellom Ringerike ishockeyklubb og Ringerike kommune 

om bruk av Schjongshallen. 

 Kommunestyret bevilger kr 100 000,- til skisseprosjekt i 2018.  Dette dekkes av 

formannskapets disposisjonskonto. 

 

Sammendrag 
Ishockey klubben har rykket opp i GET ligaen (topp divisjon) og i den forbindelse har 

kommunen mottatt en henvendelse fra Ringerike ishockeyklubb, der klubben legger frem en 

oversikt over ulike behov for utbedringer av Schjongshallen, for at den kan godkjennes som 

kamparena i GET ligaen. Vi har også mottatt en søknad om tilskudd til Ishockeyklubben. I 

tillegg til tiltakene som må være på plass innen seriestart er det stort behov for oppgradering/ 

rehabilitering av hallen både på kort og lang sikt.  

 

Følgende tiltak foreslås gjennomført til seriestart: 

 

Tribuneutvidelse med tilhørende kostnader.  

Inneklimaanlegg for å dekke nødvendige behov for riktig temperatur, fuktighet og lufting. 

Utvidelse av toalettfasiliteter for å dekke tilskuerkapasiteten i hallen.  

Installasjon av løfteplattform, ny hoveddør og egne publikumsplasser for å imøtegå krav om 

universell utforming.  

Utvendige tilpasninger for tilgang for bortepublikum og stasjonering av TV buss.  

Nødvendig utvidelse av elektrisk anlegg til TV buss og økt elektrisk kapasitet i sekretariatet. 

 

Tiltakene er estimert til kr. 7 930 000,- inkl mva, i tillegg må en påregne økte driftsutgifter. 

 

Det foreslås et skisseprosjekt for schjongshallen, som ivaretar ishockeyklubben sine behov, 

men også mulige flerfunksjoner i idrettsparken, estimert til kr. 100 000,-. 



- 

 

Innledning / bakgrunn  
Ringerike Ishockeyklubb har rykket opp i GET ligaen, topp divisjonen i ishockey. Dette 

medfører en del krav beskrevet av Norges Ishockeyforbund, se vedlegg. Hallen er pt. ikke 

godkjent som arena for eliteseriespill. Det er derfor behov for å gjennomføre tiltak i år og 

neste år for å imøtekomme kravene. Det er også behov for annen ombygging og rehabilitering 

av hallen.  

Ringerike kommune er eier av Schjongshallen. Ringerike Ishockeyklubb eier ismaskinen, 

vantet og resultattavla. Hallen er fra 1989 og det er inngått en driftsavtale fra 1992 mellom 

klubben og kommunen som ikke er blitt reforhandlet. Driftsavtalen gjenspeiler ikke dagens 

aktivitet og tiltak som er blitt gjort i de siste årene. Avtalen har ett års gjensidig oppsigelse. 

Det ble i perioden 2015-2017 gjennomført oppgradering av isflata, nytt vant, utvidet 

tribunekapasitet, nye og flere rømningsdører, ny kjølemaskin, ny drenering m.m. Det er 

fortsatt tiltak som gjenstår. Det er vedtatt at det skal utarbeidedes en hovedplan for 

Schjongshallen for å beskrive vedlikehold- og oppgraderingsbehov. Denne er under arbeid. 

 

Beskrivelse av saken  

Ringerike Ishockeyklubb har meldt behov for tiltak i Schjongshallen som følge av opprykk til 

eliteserien. Ringerike Ishockeyklubb har i forkant av kvalifiseringskampene bekreftet til 

Norges Ishockeyforbund at de vil innfri deler av kravene gitt i forbundets retningslinjer for 

spill i GET ligaen.  

I den forbindelse har kommunen sett disse tiltakene i sammenheng med andre oppgraderings- 

og rehabiliteringsbehov for hallen.  

 

Følgende tiltak må være på plass innen seriestart for å få godkjent hallen. 

 Oppdeling av tribuner for borte- og hjemmepublikum ved utvidelse av 

tribunekapasiteten estimert kr. 1 200 000,-. I tillegg vil det påbeløpe kostnader til 

gebyrer for byggsøknad og nye branntekniske tegninger, estimert til kr 100 000,-, 

totalt kr. 1 300 000,-. 

 Inneklima må utbedres. Temperaturen i hallen under kamper skal være + 15 grader, 

samtidig som luft fuktigheten må ned. Løsningen er et permanent ventilasjonsanlegg 

med innbygd avfukter, vannbårent varmebatteri. Dette estimatet tar også med 

forlengelse av eksisterende kafebygg med 2 etasjer. Dette vil i tillegg til nødvendig 

teknisk rom for klimaanlegget gi utvidet garasje for ismaskin og utvidet lagerkapasitet 

i 1. etasje, teknisk rom for inneklima anlegget, 10 stk. dame- og herretoaletter og 3,5 

meter urinal, estimert til kr. 5 600 000,-. I tillegg vil det påløpe økte driftskostnader 

ved etablering av permanent ventilasjonsanlegg med innbygd avfukter anslått til kr. 

500 000,- pr. år. Det er mulig å lage en midlertidig løsning for avfukting av hallen, 

men dette vil ikke kunne tilfredsstille kravet om økt temperatur i hallen. Dette er 

estimert til kr. 615 000,- årlige driftsutgifter ved å leie avfuktere. 

 Utbedring av universell utforming i hallen krever løfteplattform ved hovedinngang og 

ny hovedinngangsdør, estimert til kr. 510 000,-. Tilrettelegging for universelt 

utformede plasser på tribunene er i dag løst ved platting på tribune anlegget og rampe 

for tilgang i hallens første etasje i nærheten av hovedinngang. Dette regnes som 

tilfredsstillende, inntil det foreligger en hovedplan for bygget. I tillegg vil det påløpe 

økte driftskostnader ved etablering anslått til kr. 50 000,- pr. år. 

 Dagens toalettkapasitet er for liten. Det er ikke avskilte toalettfasiliteter for borte- og 

hjemmepublikum. Det er mulig å etablere permanent toalettløsning i dagens bygg. 

Dette er delvis lagt inn i utvidelsen av kafebygget, beskrevet over. I tillegg etableres 

det toalettrom for bortepublikum med 4 toaletter og pissoar i byggets motsatte ende i 



- 

1. etasje, innvendig i hallens sør østre hjørne (under trimrommet). Dette estimeres til 

kr. 460 000,-. Alternativt etableres en midlertidig løsning med leie av 2 containere 

med vann, kloakk og strømtilførsel estimert til kr. 320 000,- for en sesong. I tillegg vil 

det påløpe økte driftskostnader ved etablering anslått til kr. 200 000,- pr. år. 

 Det er krav til å skille hjemme- og bortesupportere ved kamper. Midlertidig løses med 

utvendige gjerder og delte innganger til hallen. Eksiterende rømningsvei på hallens 

østlige langside benyttes som inngang for bortepublikum. Innkjøp av anlegg gjerder 

anslås til kr. 65 000,-. 

 Mediatilgang ute. Det må legges til rette for tilgang og parkering av TV buss på 

hallens vestre langside. Midlertidig løses dette med brøyting av eksisterende trasse. 

Dette vil medføre økte driftsutgifter estimert til kr. 20 000,-. Det vil være behov for en 

permanent løsning etter at ny reguleringsplan er vedtatt. 

 Mediadekning inne. TV team må ha riggplass, tilgang til strøm og kabeltilførsel 

gjennom yttervegg til TV buss, estimert til kr. 25 000,- 

 Sekretariatet må ha økt strømkapasitet estimert til kr. 15 000,- 

 

Det må påregnes økt driftsutgifter utover det som er beskrevet ovenfor som følge opprykk til 

Get liga. Dette vil vi komme tilbake til i handlingsplan for Schjongshallen.  

 

Tidligere entreprenør for ombygging av isbanedekket, vant og tribuner, Isbaneteknikk as, har 

vært behjelpelig med estimatene i forhold til tribuneløsning, inneklimaanlegg og 

bygningsmessig utvidelse av kafebygget. De har varslet at delene av tiltaket som omfatter 

inneklimaanlegget og de bygningsmessige utvidelsene knyttet til kafebygget må være i 

bestilling i løpet av 25. mai 2018 for å kunne få leveranser fra underleverandører tidsnok til å 

kunne ferdigstille til september.  

 

 

Ønsker fra klubben 

Ringerike Ishockeyklubb ønsker at veien inn fra Ringeriksgata, med tilhørende parkering 

oppgraderes med asfalt og at det etableres gatebelysning i samme område. Dette estimeres til 

kr. 1 000 000,-. Det er igangsatt reguleringsplan for Schjongslunden denne sees i 

sammenheng med områderegulering for Hønefoss, som ikke er vedtatt. Det er gjennomført 

mindre vedlikehold av vei. Andre arrangementer bruker parkering i Ringeriksgata. Dette gir 

også en mulighet for å skille adkomst for hjemme- og bortepublikum ved å benytte to ulike 

veier inn i idrettsparken og inn mot Schjongshallen. 

 

Søknad om tilskudd fra Ishockey klubben 

Ishockeyklubben har søkt om tilskudd fra Ringerike kommune på kr 1 200 000 til utvidelse av 

tribunekapasitet i Schjongshallen. Utvidelse av tribunekapasitet som omsøkt er innarbeidet i 

totalkostnaden som er fremlagt i denne saken.  

 

Fremtidige behov 

Det arbeides med hovedplan bygg som skal fremlegges til politisk behandling seinere i år.  

Hensyn til alle idrettsgrupper i Hønefoss idrettspark må vektlegges. Garderobebygget i 

Hønefoss idrettspark har vesentlig oppgraderingsbehov En eventuell utvidelse av 

gardrobekapasitet i Schjongshallen bør vurderes i sammenheng med behov hos andre 

idrettsgrener som bruker Hønefoss idrettspark, for økt utnyttelse av kommunale bygg. 

Det foreslås et skisseprosjekt for bygget, som ivaretar romfunksjoner tilrettelagt for 

ishockeyklubben, men også flerfunksjoner i idrettsparken, estimert til kr. 100 000,-.  

 



- 

Forholdet til overordnede planer 

Det jobbes med hovedplan for Schjongshallen, som vil beskrive nødvendige fremtidige 

investering- og vedlikeholdsbehov for hallen. Denne saken skal være ferdig til behandling i 

år. Det er viktig å se tiltakene som er beskrevet i sammenheng med hovedplan bygg.  

Tiltakene som skal gjennomføres må ta hensyn til dagens reguleringsplan for Schjongslunden 

og igangsatte områderegulering for Hønefoss. 

 

Økonomiske forhold 

Kostnader til investeringer og økte driftskostnader:  

Beskrivelse Budsjett Beløp 2018 Inndekning 

Utvidet tribunekapasitet Investering       1 300 000 Økning av lånerammen i 

2. tertial 2018 

Utbedring inneklima i hallen, med 

bygningsmessig utvidelse av 

kafebygg, inkl. teknisk rom og 10 

stk toaletter og 3,5 m urinal. 

Investering       5 600 000  Økning av lånerammen i 

2. tertial 2018 

Tilrettelegging for media og 

serketæriatet 

Investering            60 000  Økning av lånerammen i 

2. tertial 2018 

Universell utforming, løfteplatform 

og ny hoveddør 

Investering          510 000  Økning av lånerammen i 

2. tertial 2018 

Toalettanlegg i sør østre del  av 

hallen 

Investering          460 000  Økning av lånerammen i 

2. tertial 2018 

Skisseprosjekt Investering          100 000  Økning av lånerammen i 

2. tertial 2018 

Sum  Investering       8 030 000   

    

Utbedring inneklima i hallen   Drift 2018           125 000  Innarbeides i 2. tertial 

2018 

Utbedring inneklima i hallen   Drift 2019           500 000  Budsjettbehandling  

2019 

Universell utforming, løfteplatform 

mm 

Drift 2018            20 000  Innarbeides i 2. tertial 

Universell utforming, løfteplatform 

mm 

Drift 2018            50 000  Budsjettbehandling  

2019 

Utvidet toalettkapasitet  Drift 2018           100 000  Innarbeides i 2. tertial 

Utvidet toalettkapasitet  Drift 2019           200 000  Budsjettbehandling  

2019 

Sikkkerhetstiltak for utv.adskillelse 

av hjemme og bortepublikum 

 Drift 2018             65 000  Innarbeides i 2. tertial 

Sum 2018 Drift 2018          310 000   

Sum 2019 Drift 2019          750 000   

 

Tallmaterialet er kun estimater med den usikkerhet det ligger i dette.  

 

Alternative løsninger 



- 

Manglende utbedring av nødvendige tiltak vil medføre at Ringerike Ishockeyklubb ikke kan 

spille hjemmekamper i Schjongshallen. Hjemmekamper må spiller på godkjent leid arena. 

  

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er glad for at Ishockeyklubben greide å rykke opp til Get - ligaen. Det betyr mye 

for kommunen og regionen å ha et topplag i Ishockey. Rådmannen mener det er viktig at 

kommunen legger til rette for at klubben kan spille sine hjemmekamper i Schjongshallen.  

Rådmannen foreslår at kommunen gjennomfører nødvendige utbedringstiltak slik at 

Schjongshallen kan brukes til kamper i GET- ligaen. 

Rådmannen mener det vil være uheldig om hjemmekamper ikke kan spilles i Schjongshallen. 

 

 Rådmannen anbefaler at følgende tiltak gjennomføres før september 2018. 

 Oppdeling av tribuner for borte- og hjemmepublikum ved utvidelse av 

tribunekapasiteten og nye branntekniske tegninger. 

 Det etableres permanent inneklimaløsning fremfor en midlertidig løsning. Permanent 

løsning vil dekke dagens og fremtidens krav til inneklima. Midlertidig løsning vil ikke 

kunne innfri komfortkravene.  

 Dagens toalettkapasitet må økes med en permanent løsning. En permanent løsning er 

mulig å få gjennomført til september, under forutsetning av at arealene ved siden av 

dagens kafeteria utvides i sammenheng med etablering av permanent 

inneklimaløsning. I tillegg bygges det toalettrom i 1. etasje innvendig i hallens sør 

østre hjørne. En permanent løsning vil være noe dyrere enn den midlertidige løsning, 

men vil spare kommunen for unødvendige kostnader i form av leide kontainere med 

påkobling av vann, kloakk og strøm som ikke vil kunne brukes ved etablering av en 

permanent løsning.   

 Det etableres midlertidig løsning til skille hjemme- og bortesupportere ved kamper. 

Dette er løst med midlertidig utvendige gjerder og bruk av eksisterende innganger til 

hallen. Rådmann mener permanent løsning må lages etter endelig hovedplan for hallen 

og reguleringsplan for området er vedtatt.  

 Mediatilgang løses ved parkering av TV buss på hallens vestre langside.   

 Utbedring av strømtilførsel innvendig til media og sekretariatet m.m. løses med nye 

tilførsler.   

 

Det er viktig for rådmannen at de tiltak som foreslås gjennomført før seriestart ikke er til 

hinder for fremtidige tiltak i Schjongshallen. Tiltaket rundt inneklimaløsning som foreslås er 

kun for ishallen, det vil derfor være behov for oppgradering av inneklimaanlegget for resten 

av hallen seinere. Toalettløsning for bortepublikum etableres i hallens 1. etasje under dagens 

trimrom.  

 

Ringerike ishockeyklubbs ønsker utbedringer av vei, parkeringsarealer og gatebelysning. 

Rådmann mener dette bør utsettes til ny reguleringsplan foreligger.  

 

Ishockeyklubben har søkt Ringerike kommune om tilskudd på kr. 1 200 000,- til 

tribuneanlegg. Rådmannen har innarbeidet dette i totalsummen som foreslås bevilget i denne 

saken. Siden Ringerike kommune er eier av bygget bør Ringerike kommune stå som 

tiltakshaver for også dette tiltaket, gjerne i samarbeid med Ishockeyklubben, dvs at det ikke 

utbetales tilskudd til Ishockeyklubben på kr. 1 200 000,- 

 



- 

Driftsavtalen for Schjongshallen mellom Ringerike kommune og Ringerike Ishockeyklubb er 

ikke blitt revidert siden den ble inngått i 1992.  Rådmann anbefaler at det inngås ny 

driftsavtale for Schjongshallen. 

 

Rådmann vil komme tilbake med hovedplan for Schjongshallen og for å få en god utnyttelse 

av hallen i sammenheng med andre idrettsaktiviteter i idrettsparken. Det vil derfor være 

hensiktsmessig med et skisseprosjekt som tar hensyn til den totale utvikling av 

Schjongshallen. Dagens status for bygningen er at det fortsatt er betydelige 

oppgraderingsbehov, i tillegg til overnevnte behov. Skisseprosjektet vil gi grunnlag for 

utvikling av hallen og tilhørende budsjettering.  

Rådmann anbefaler at det avsettes midler til skisseprosjekt. 

 

 

Vedlegg 

Søknad fra Ringerike Ishockeyklubb 

Sertifisering av ishaller 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Per Christian  Frøislie 

 

saksbehandler: Håkon Skougstad 

 

 

 
 
 



 
 

 

Formannskapet Ringerike kommune 

 

 

 

 

        Hønefoss 2.5 .2018 

 

 

 

Søknad om støtte til utbedring av Schjongshallen for å oppfylle krav til spill i 

Eliteserien  

 
Bakgrunn 

 

Ringerike Panthers kvalifiserte seg den 22. mars 2018 for spill i Norges høyeste ishockeyliga, 

Get ligaen. Etter mange år i toppen av 1.divisjon klarte spillere, trenere, støtteapparat og klubb 

endelig den prestasjonen det er å kvalifisere seg for eliteseriespill. Historiens første 

eliteseriekamp i ishockey på Ringerike spilles i Schjongshallen 16. september 2018, 

motstanderlaget er Frisk Asker. 

 

For å tilfredsstille Norges Ishockeyforbunds(NIHF) krav til avvikling av kamper i eliteserien, må 

det iverksettes noen tiltak i Schjongshallen. Ringerike ishockeyklubb har hatt to positive møter 

med Ringerike kommune ved kommunalsjef Gunn Edvardsen, for å starte planlegging av 

nødvendige utbedringer i Schjongshallen for spill i eliteserien, samt samtaler rundt driftsmodellen 

i Schjongshallen. 

 

Norges ishockeyforbund har i sine arrangementsbestemmelser (sist revidert 1.8.2016) fastsatt en 

rekke krav til haller og eliteseriearrangement i disse. I bestemmelsene pkt 1.2 heter det "Ved å 

delta i Eliteserien forplikter klubbene seg til å arrangere alle kamper i henhold til de lover, 

regler, retningslinjer og pålegg som til en hver tid gjelder." Veldig mange av bestemmelsene er 

allerede oppfylt ift avvikling av kamper i 1.divisjon og kamper for breddelagene i klubben. 

Klubben får gode tilbakemeldinger fra NIHF på arrangementene og roser opplegget og 

dugnadsviljen de møter når de komme på besøk til oss. Det er allikevel noen fysiske utfordringer 

som må utbedres i hallen før pucken droppes den 16. september 2018. 

 

I arrangementsbestemmelsene pkt 2.6 står det "Kampene i Eliteserien skal avvikles på arenaer 

som tilfredsstiller de krav som til enhver tid gjelder for ishockeyarenaer i Eliteserien – jf 

kravspesifikasjonene i NIHSs sertifieringsdokument." 



NIHF skal godkjenne alle arenaer i forhold til de nevnte kravspesifikasjonene jf 

arrangementsbestemmelsene pkt 4.1. 

 

Utfordringer 

 

Schjongshallen har noen utfordringer når det gjelder klimastyring (krav til tilfredsstillende 

ventilasjon, samt lufttemperatur på minst +15 grader), toalettfasiliteter (8 urinal pr 1000 pers, 1 

herretoalett pr 400 pers, 1 dametoalett pr 200 pers, 1 handicaptoalett pr 15 handicapplasser), 

universell utforming og garderobesituasjon (6 garderober og 3 dommergarderober) for å 

tilfredsstille kravene stilt av NIHF. De nevnte punktene er satt på agendaen i samtaler med 

kommunalsjef Edvardsen og som vi finner løsninger på, noen kortsiktige og noen langsiktige for 

å tilfredsstille kravene. 

 

I tillegg til dette stilles det i arrangementsbestemmelsene krav til antall plasser i hallen og på 

hvilken måte bortesupportere skal gis tilgang til egen seksjon (med minimumskrav til plass), både 

ved inngang, under kampen og at disse også må ha tilgang til fasiliteter som toalett og kiosk. 

 

Ved bortesupporternes ankomst skal salg av billetter være godt adskilt, slik at tett kontakt mellom 

hjemme- og bortesupportere kan unngås. Inntil 5 % av hallens tilskuerkapasitet skal stilles til 

disposisjon for gjestende lags supportere, og skal være klart avgrenset fra de øvrige tilskuerne. 

Bortesupporterne skal ha egen inngang som er tydelig skiltet/merket.  

 

Krav til Get-liga hallene er minimum 2000 publikumsplasser, hvorav minst 1000 er sitteplasser.  

 

Schjongshallen har i dag en kapasitet på 1500 publikumsplasser hvorav ca 500 er sitteplasser.  

 

Tiltak 

 

Klubben har i møte med kommunen diskutert muligheter for å bygge tribuner i hallens sør-

vestlige ende, på motsatt side av dagens hovedinngang. Her kan det bygges tribuner som vil 

utøke publikumskapasiteten med ca 300 plasser. Disse plassene vil foreløpig kun være ståplasser, 

eventuelle sitteplasser vil kunne monteres på ved en senere anledning.   

 

Det viktigste med tiltaket er å avgrense slik at bortesupportere skilles fysisk fra 

hjemmepublikum. Det lages en ståtribune på samme nivå som dagens tribune – denne forlenges 

ned i begge hjørner i byggets bakre ende, og det lages ståtribune i flere nivåer ned mot vantet. 

Det settes inn handicaprampe for bortepublikum. 

 

Dagens treningsrom som i dag befinner seg i byggets 2.etasje (på nivå med øverste tribune) rives 

og flyttes ned i 1. etasje, der det i dag er et lagerrom. Det settes inn trapper ned til gulvnivå slik at 

rømningsveier enkelt kan nås om det blir nødvendig. Det lages en egen inngang til 

bortesupportere. Det etableres eget billettsalg for bortesupportere. På denne måte vil det også bli 

en ekstra nødutgang i forhold til det antallet som er i hallen i dag.  

 

Det etableres toaletter inne eller med et toalettbygg på utsiden av hallen for å tilfredsstille 

kravene som nevnt for disse fasilitetene. 

 



Dersom man gjør disse tiltakene, vil man 

- Øke publikumskapasiteten med ca 300 plassser 

- Ha egen inngang til bortesupportere med eget billettsalg 

- Skille bortepublikum fra hjemmepublikum før økt sikkerhet (absolutt krav) 

- Eget kioskutsalg for bortepublikum 

- Egne toaletter for bortepublikum 

- En ny nødutgang 

- Enkel utgang dersom det blir behov for å bortvise bortepublikum 

- Universell utforming for bortepublikum 

 

Finansiering 

 

Det er laget en foreløpig kostnadsberegning på ca 1,2 MNOK eks mva av Isbaneteknikk. 

Isbaneteknikk er firmaet som har gjennomført all rehabilitering i ishallen og bygd eksiterende 

tribuner. Det jobbes for tiden med sammen med Roar Jørgensen AS for å detaljere godkjente 

tegninger slik at prosjektet kan detaljeres ferdig. 

 

Tiden frem til sesongstart går raskt og med ferien i mellom haster det med å komme i gang. 

 

Ringerike ishockeyklubb har dessverre ikke mulighet til å finansiere disse utbedringene og det 

søkes derfor om støtte til dette arbeidet fra formannskapet, slik at vi kan komme i gang med 

arbeidet snarest mulig. 

 

Det søkes om et bidrag på 1,2 Mnok + mva for å dekke disse kostnadene. 

 

Det jobbes også med søknader om midler fra stiftelser etc, men signalene er at disse helst ikke vil 

gi midler direkte til det som ansees å være kommunale oppgaver. 

 

Det vil komme mange på besøk til Ringerike og Schjongshallen kommende sesong, som aldri har 

vært hos oss tidligere, og dette inkluderer TV2 og annen riksdekkende presse. Vi må regne med å 

bli vurdert av alt gjestende publikum inkludert NIHF og presse fra første besøk. Vi mener det er 

viktig at vi etter beste evne forsøker å først tilfredsstille kravene NIHF stiller til oss som klubb, 

og i tillegg gir gjestende lag, publikum, støtteapparat og presse den beste velkomsten vi kan og 

med fasiliteter som gjør at alle føler seg ivaretatt både sikkerhetsmessig og på en hyggelig måte.  

 

Ringerike ishockeyklubb med alle dets frivillige er veldig motiverte og klare for den store 

oppgaven dette faktisk er, og vi er veldig glade for samarbeidet med Ringerike kommune som gir 

oss muligheten til å gi et tilbud til både bredde og elite, til alles felles glede. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

        
Janka Aasen      Tor F. Nerby 

Styreleder      Leder elite 
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BAKGRUNN
Norges Ishockeyforbund (NIHF) har besluttet at ishaller til alle arrangement i NIHF’s regi skal
gjennomgå en befaring for fastset telse av arrangementsmessig status.

Denne status skal avgjøre hvorvidt ishallen skal godkjennes for slike arrangement.

Ishallene er i mange tilfeller nedslitt og trenger oppgradering, som f. eks.:
reparasjon, ombygning og oppussing
bedre komfort og mer tidsmessig områder for publikum, aktive, samarbeidspartnere og media.
større sikkerhet for publikum, spillere og funksjonærer.
modernisering av kuldeanlegg, energigjenvinning og anlegg for sentral driftskontroll.

HENSIKT
Gjennom en nøye gjennomgang av ishaller påvise behovet for opprusting og derigjennom påvirke
ishallenes eiere til å oppgradere anleggene. Det gjøres oppmerksom på at NIHFs sertifisering av
hallene ikke fratar eieren/leieren av hallen deres ansvar for at hallen/banen er i sikkerhetsmess ig
forsvarlig stand. Hensikten bak sertifiseringen er kun å bidra til at NIHFs medlemsklubber oppfyller
de nødvendige sikkerhetskrav slik at risikoen for skader og ulykker minimeres. NIHF kan således
ikke trekkes til ansvar med den begrunnelse at NIHF har sertifisert hallen/banen.

MÅL
Å opprette BEFARINGSPROTOKOLL for ishaller og gjennomføre befaring av samtlige ishaller
som skal benyttes til NIHF arrangement

Å opprette og vedlikeholde en sikker, komfortabel og høy standard på alle arenaer i Norge
At al le disse ishaller ska l klassifiseres og sertifiseres

GRUNNLAG, TIDSFRISTER, SØKNAD OM DISPENSASJON
Nedenstående er ikke ment å være utfyllende totalkrav til en arena. Vi går f.eks. ikke inn på krav
som tilligger offentlige myndigheter (byggeforskrifter , miljøkrav, teknisk godkjenning for å få støtte
av spillemidlene o.l.) og overordnede idrettsorganisasjoner (f.eks. spillereglene fra det
internasjonale ishockeyforbundet - IIHF). Dette er regelverk som forutsettes overholdt uten spesiell
medvirkning fra NIHF. Det vi her stikkordsmessig beskriver er noen minimumskrav (skal), og noen
anbefalinger (bør - kan senere bli krav) som går på funksjoner knyttet til det å arrangere kamper i
serier , samt internasjonale kamper. Dispensasjon kan etter søknad gis for mi ndre avvik. Eventuell
søknad om dispensasjon skal være skriftlig, begrunnet, dokumentert og inneholde en plan med
tidsangivelse for når utbedringer inklusive eventuelle ut - /ombygginger skal være gjennomført. Frist
for innsendelse til Norges Ishockeyforbund (NIHF) er 1.august hvert år. Innvilget dispensasjon, så
vel som alle offentlige tillatelser og godkjennelser, skal foreligge skriftlig før sesongstart.

Dette regelverket vil bli oppdatert, og den til enhver tid siste versjon vil være den gjeldende.
NIHF vil foreta både avtalte og uanmeldte inspeksjoner.
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BEFARINGSPROTOKOLL

Ishall: Klubb: Eier :

Adresse: Telefon : Epost :

Hallens byggeår: Sist påbygget/ombygget: Annet:

Kontaktperson: M obil : Epost:

Befaring utført
D ato: Av: Mobil: Epost:

Tilstede ved siste befaring:

1. KLASSIFISERING
Klassifisering av ishall for se rie - spill bestemmes av de kriterier som framgår av dette notatet og de n befaring som ligger
til grunn for avkrysning / notater nedenfor.

« x xx x xx » a nbefales godkjent som:

Eventarena A og er sertifisert for: Eliteserien senior A
Eventarena B og er sertifisert for: Eliteserien senior B
Eventarena C og er sertifisert for: 1.divisjon, 2.divisjon, Damer Elite, U20/U18 Elite C
Eventarena D og er sertifisert for: Alle andre serier enn overnevnte D
…………………………………………………………………………………………………..… … Ikke g odkjent:

GENERELT I NNTRYKK: 1 – 5 (5 er best) EKST E RIØR utseende, renhold, vedlikeh. 1 2 3 4 5
INTERI ØR utseende, renhold, vedlikehold 1 2 3 4 5

Konklusjon (Fylles ut ETTER befaring)

Hallens tekniske installasjoner og forholdene må heller ikke endres nevneverdig, slik at sikkerheten og de sportslige
forhold for spillere, dommere, sekretariat og publikum ivaretas.

Se for øvrig innledningen og kommentarer, krav og anbefalinger under hvert enkelt punkt.
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2. ANTALL PU BLIKUMSPLASSER - UTFORMING:

Eventarena A > 4 .000 hvorav minst 2.000 sitteplasser: A
Eventarena B > 2. 5 00 hvorav minst 1.000 sitteplasser: B
Eventarena C > 800 hvorav minst 0 sitteplasser: C
Eventarena D > 200 hvorav minst 0 sitteplasser: D

Fo r liten publikumskapasitet:

Før godkjenning skal det foreligge offentlig dokumentasjon på antall tilskuere som tillates. Dokumentasjon : NEI JA

Gode og tilpassede plasser for funksjonshemmede i rul lestol. NEI JA

Tribunen må være konstruert slik at vantet hindrer sikten på en minst mulig del av banen
Sikt:

Maks. 3 m inn på isen:
Maks. 4 m inn på isen:

For dårlig :

3. BANEN

Banen skal være i henhold til NI HF’s til en hver tid gjeldende krav slik de er gjengitt i spillereglenes seksjon 2 .
Oppmerksomheten rettes spesielt mot følgende punkter og krav s innskjerpelser:

- Banens størrelse skal være 60 m x 2 6 - 30 m .
- Isen skal være hvit .
- Både vant og publikumsbeskyttelsen skal være fleksible og må kunne motstå en puck med hastighet på 160

km/t. V antet skal være 1 07 0 m m i høy de over isflaten og 1100mm i høyde over gulvet. G lass - panelet over
kortvantet skal være min . 24 00mm høyt og skal være forlenget 4m ut fra forlenget mållinje. Glass - panelet ut
mot nøytral sone skal være min . 180 0mm høyt unntatt foran spillerboksene.
N B – Forbundsstyret i NI HF har godkjent en høyde på min. 1800mm rundt hele banen, men a nbefaler at
kortvantet er min. 2 400mm høyt på konkurranse - / event - arenaene.
Glass - panelet skal være av akryl eller lignende og fleksibelt . Glasspanelet på innsiden av vant skal v ære helt og
uten skader eller utstående skruer, og skal monteres på hele flaten. Åpninger i glass og sammenføyninger skal
ikke overstige 5 mm, i vant 3 mm . Lister mellom glassene skal være buede mot isflaten . V antkanten inn mot
begynnelsen på glass e t skal ikke overstige 30mm .

- På kortsidene skal det være montert vision - nett som sikrer god sikt igjennom for publikum. Nettet skal være
uten hull o g skal inspiseres jevnlig under hele s esongen . Nettet på kortsidene skal også f ølge hele det
forhøyede glasset på ko rtvantet, dvs v ære trukket minimum 4 m forbi forlenget mållinje .

- Nett på langsider er I KKE tillatt.

Banens størrelse: nn x nn meter

Sekretariatet skal ha en lengde på min 5,5m og 1 ,5m bred og ha plass til min 6 personer. På hver side av sekret ariatet
skal det være en straffebenk som skal være minimum 4m lang og 1,5m bred. Sekretariatet må ha tekniske installasjoner
som muliggjør bruk av både telefon og PC ( Bredbånd/LAN ) . Seksjonen må utformes slik at de som sitter der (både
funksjonærer og spil lere) er beskyttet mot kasting fra publikum. Det skal være fysisk skille og dør mellom sekretariatet og
utvisningsboksene. G u lvet i sekretariatet må ligge så høyt at funksjonærene ser s pillet bra. Det skal sikres to - veis
kommunikasjon mellom sekretariatet og dommer på isen. Det skal ikke være tett tak, men et tynt beskyttelsesnett
anbefales.

Spillerboksene skal starte 2m fra senterlinja og være minimum 10 m lange og 1,5m brede . De må være utformet slik at de
som oppholder seg der er beskyttet mot kast ing og sjenanse fra publikum. Gulve t bør ligge min. 30 cm høyere enn
isflat en. Spillerbenkene skal være fysisk adskilt fra hverandre av et mellomrom eller av andre fysiske skiller , men
samtidig ha god oversikt over banen. Hver spillerbenk skal ha minst to dører, en i hver ende. Spillerbenkene skal være
hensiktsmessige i forhold til garderobene.

- Antall sitte - plasser : xxxx
- Antall stå - plasser: xxxx
- Totalt g odkjent for : xxxx
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Målburene skal være festet slik at de blir stående på sin plass under spillets gang, men uten å være en skade - /
sikkerhetsrisiko for utøverne. Nedre/bakre rammeverk/stolper skal være polstret. Der hvor det er mulig og i alle nye
arenaer skal det monteres fjærende fester (Flexpegs). I internasjonal mesterskap er Flexpegs et krav . I målgården skal
isen være lyseblå, inne i målet hvit.

Måldommerplass skal være forskriftsmessig tilkoblet matchuret, og utformet slik at måldommeren uforstyrret av tilskuere
eller andre uvedkommende kan utføre sin oppgave .

Isen skal prepareres med hvitt underlag som evt. må fornyes i løpet av sesongen . Alle linjer, avslagspunkter, sirkler og
streker må synes godt og vedlikeholdes jevnlig. Reklame på isen skal følge spillereglene og være godkjent av NI H F. Der
hvor reklamen har samme farge som reglementerte linjer/punkter/sirkler skal det legges kontrast for å se forsk jellen.

4. H ALLEN S TEKNISKE I N STALLASJON ER

Lys:
Banens gjennomsnittlige belysningsstyrke skal være minimum 800 lux , jevnhet 0,5 – 0,7 og fargetemperatur Ra 70 – 85 .
Kravene til TV - opptak er minimum 1200 lux . Det settes også fokus på lysanleggets gjentenningstid ved strømbrudd
(planlagt eller utilsiktet) da det har betydning for muligheten til å benytte seg av effekter som gir en fin ramme rundt
arrangementet.

Eventarena A >1200 lux og min 7m over is : A
Eventarena B >120 0 lux og min 7m over is : B
Eventarena C > 800 lux og min 5,5m over is : C
Eventarena D > 800 lux og min 5,5 m over is : D

For dårlig lys :

Lyd:
Lydanlegget skal kunne gjengi både tale og musikk på en meget god måte uansett hvor man befinner seg i arenaen .
Lydkrav isflate:

- Direkte lydtrykk 100 dB, +/ - 3 dB, 80% av isflaten. Frekvensgang 60 - 10 KHz ( - 3 dB) og 50 - 15 KHz ( - 10 dB).
Lyden til isflaten bør også kunne velges b ort ved arrangementer.

Lydkrav tribuneareal :
- Direkte lydtrykk 103 dB, +/ - 5 dB. Frekvensgang 60 - 10 KHz ( - 3 dB) og 50 - 15 KHz ( - 10 dB).

Speakertjenesten :
- Skal dekke alle deler av tribunen og isflate samt alle direkte tilhørende områder.

Plassering av forsterk ere :
- Elektronisk lydprosessor, for fast innstilling av EQ, maxvolum, etc. monteres sammen med forsterkere i eget

rack og hvis mulig i eget teknisk rom.
Høyttalere i hall og tribuneareal :

- Høyttalere passivt delt, toveis med 12 eller 15" basselement med horn . Horn foretrekkes for å øke
taletydelighet.

Anleggstype :
- Det foretrekkes lavohmig løsning i arenaen.

Styring av lydanlegget:
- Lydanlegget styres enten fra eget speaker - rom eller fra mobilt rack på hjul.

Mobilt utstyr:
- Mikser med minimum 6 mikrofoninnganger og 4 stereo linjeinnganger.
- 1 stk kablet mikrofon med av/på bryter.
- 1 stk bordstativ og 1 stk gulvstativ for mikrofon.
- 1 stk trådløs mikrofon som dekker tribuner og isflate.
- Det forutsettes at all signalgang med lengde større enn 3 m er balansert.
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Arenaen skal ha informasjonstavle som minimum gir informasjoner om:
- hvem som er hvem av de to lagene / - stillingen i kampen
- korrekt spilletid (telle nedover fra 2 0 :00 – 0 min. i hver periode pluss angi hvilken periode)
- gjenst ående utvisningstid
- hvem som er utvist (2 felt for hvert lag og tellende nedover )
- time - out
- gjenstående pausetid (telle nedover fra 1 5:00 (1 8:00 ) – 0 min)
- tavlene skal monteres slik at de lett kan sees av både utøvere, funksjonærer og publikum ( eventuell montering

på kort - /langside k rever 2 tavler, 1 på hver side)
- Media - kube montert over isen skal ha fri høyde på min 5,5m og monteres slik at belysningen ikke påvirkes .

Eventarena A Media - kube : A
Eventarena B Medi a - kube : B
Eventarena C Minimum 2 tavler : C
Eventarena D Minimum 1 tavle : D

For dårlig :

For Eventarena A, B & C skal l ufttemperaturen på tribunen under avviklin g av kamper v ære på min. 1 5o C .

Ventilasjonen må være tilfredsstillende for utøvere, driftspersonell og publikum i alle type arenaer.

Det skal på alle arenaer være tilstrekkelig kapasitet på ismaski ner. Eventarena A skal ha 2 operative ismaskiner mens
øvrige arenaer kan ha 1 operativ ismaskin i meget god stand. Ismaskinene skal tilfredsstille de gjeldende kravene for
miljøutslipp. Elektrisk ismaskin er å foretrekke.
I sluttspill og landskamper skal alle arenaer ha tilgang på en reserve ismaskin .

Det bør finnes anordning for flaggheising og plass til minimum 3 flagg. I tillegg skal alle godkjente arenaer ha NI H F -
flagget opphengt.

Det bør f in nes nødstrømanlegg for banelys, tidtakerutstyr og lydanlegg .

5. TI LRETTELEGGIN G FOR M EDIA ETC.

Alle arenaer skal ha tilrettelagt plasser med rette og funksjonable skrive plater for den skrivende presse. Hvis mulig også
tilrettelegge skjermede plasser for radio - og TV - reportere inkl. faste l injer. På plassene skal det være elektrisk kontakt for
tilkobling av bærbare PC’er og et trådløst lukket nettverk m/passord eller fast nettverk for oppkobling mot Internet.
Nettverke t skal alltid ha nok kapasitet til å takle den til enhver tid tilstedeværende presse.

Eventarena A Min imum 20 plasse r : A
Eventarena B Minim um 10 plasser : B
Eventarena C Minimum 5 plasser : C
Eventarena D Ikke nødvendig : D

For dårlig :

Min. 5 plasser hvorav min. 3 med skri veplater for NI H F , dele g ater , dommer observatører og landslagstrenere eller andre i
tilsvarende ærend for NI H F. Også på disse plassene skal det være elektrisk kontakt og nettverkstilkobling .
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Eventarena A & B skal ha et paus e - /oppholdsrom for media med noe bevertning. Et slik t rom bør også kunne brukes til
pressekonferanser og møter. For Eventarena C & D kan bevertningstilbud gis på pressetribunen.

Alle arenaer skal ha l ett tilgjengelige og mer kede parkeringsplasser i umiddelbar nærhet til is hallen for TV - selskaper og
fotografer som ofte har tungt utstyr å bære med seg .

Alle arenaer skal ha tilrettelagt minimum en kameraplattform tilpasset det gjeldende arrangementet . Avstand fra vant til
kameraplattform bør være min. 7 m og høyden fra isen opp til kameraplattform bør være min. 4 m.

6. PU BLI KU M SFASILI TETER

Billettsalg/ - boder og publikumsinnslipp må være utformet og planlagt på en må te som gir god kapasitet, gode
arbeidsforhold og med rutiner som gir god kontroll. Til alle kamper arrangert i Eventarena A & B, skal det være tilrettelagt
av arrangerende klubb muligheter for å kjøpe billett via Internet.

Alle arenaer sk al ha publikumsservering under arrangementer . Serveringen skal være tilpasset det enkelte arrangement
inklusive antall tilskuere og annet personell.

Eventarena A Restaurant og kiosker : A
Eventarena B Kafeteria og kiosker : B
Eventarena C Kiosker : C
Eventarena D Mobil kioskbod : D

For dårlig :

Alle arenaer s kal ha toalettkapasitet på minimum 8 stk urinal pr 1000 tilskuere, 1 stk herre - toalett pr 400 tilskuere, 1 stk
dametoalett pr 200 tilskuere og 1 stk handicap - toalett pr 15 handicap - plasser.

Arenaen bør ha min. 0,2 m2 vestibyle / vrimleområde pr. tilskuerp lass inkl. nevnte arealer. Aren ae n bør også ha
tilrettelagt for et trådløst åpent nettverk med nok kapasitet fo r å håndtere det til enhver tid tilstedeværende publikum.

Eventarena A skal tilrettelegge for VI P - losjer mens Ev entarena B skal ha 1 stk rom på minimum 50m2 (gjerne med utsikt
over banen) som er tilrettelagt for VI P og våre samarbeidspartnere. I tillegg skal det på tribunen være avsatt nok
tøystoler eller stoler med trekk til overnevnte grupper i forhold til antall inviterte.
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7. SIKKERHET

Nær vestibyle/utgang og banen bør det være et min. 6 m2 stort helse - og sanitetsrom med tilfredsstillende utstyr. Der det
ikke finnes må det være mulighet for tilsvarende ivaretakelse, f.eks. ved hjelp av lett tilgj engelig ambulanse.

Obligatorisk medisinsk utstyr forefinnes:

Nakkekrage
Hjertestarter
Båre
Sanitet/ambulanse benyttes på kamper ( Ambulanse avk lares med arrangørens lege , obligatorisk i NM - finaler )
L ege til stede under kamper

Det bør finnes et rom med utsikt over banen og tribunen som kan brukes som overvåkningssentral. Der det ikke finnes
må det som et minimum være godt organ iserte og synlige vakter med gode rutiner og instrukser. Godt sambandsutstyr
er alltid påkrevet.

Tribunens ulike seksjoner, felt, rader og stoler, samt alle rom i anlegget skal være tydelig merket og angitt på tegning
som foreligger på anvist/kjent s ted i arenaen . Tilsvarende oversikt skal innsendes til NI HF.

Spillernes og dommernes adkomst mellom garderobe og bane (is) skal være slik at tilskuere eller andre uvedkommende
ikke har mulighet til å komme i fysisk kontakt med dem.

8. GARDEROBER M.M.

Garderobeavdelingen skal ligge i direkte tilknytning til ishallen/banen.

Den skal minimum inneholde omkledningsrom, dusj og toaletter for lag og dommere i henhold til følgende krav.

Lag:
Eventarena A 2 stk x 40m2 + 4stk x 35m2 : A
Eventarena B 2 stk x 40m2 + 4stk x 35m2 : B
Eventarena C 4stk x 40 m2 : C
Eventarena D 4stk x 40 m2 : D

For dårlig :

Dommere:
Eventarena A 2 store + 1 liten : A
Eventarena B 2 store + 1 liten : B
Eventarena C 2 normale : C
Eventarena D 2 normale : D

For dårlig :

I alle arenaer skal det finnes et sliperom.
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For Eventarena A, B og C skal det finnes m at erialrom, vaskerom (for draktvask etc.) med vaskemaskin/tørketrommel og
klubbrom, men det er i kke et absolutt krav for Eventarena D.

For Eventarena A & B skal det finnes et trener - rom, et massasje - rom og et lege - rom til al le arrangementer.

Det skal i garderobeområdet finnes et rom for dopingtest. En av dommergarderobene kan her brukes.

9. FU NKSJONÆRER

For Eventarena A, B og C skal det være at a rrangørkontor tilpasset arrang ementet og hvor man har tilgang på P C,
skriver, kopimaskin og sambandsutstyr. I tillegg bør det finnes funksjonærrom for samling, gjennomgang og møter.

10. DRIFT

Nødvendige arealer, rom og utstyr for tilfredsstillende teknisk dr ift av anlegget må forefinnes.

11. A RRANGEM ENTSHÅNDBOK, INSTRUKSER OG AKKREDITERING

I tillegg til ovennevnte fysiske anleggsmessige krav må det også utarbeides instrukser og rutiner som ivaretar forskrifter
og hvor ansvar sområder er klart definert , samt gir en klar og profesjonell arrangementsteknisk (inkl. sikkerhet)
gjennomføring. Brann - og evakueringsøvelse bør foretas hvert år.
Alle funksjonærer skal være utstyrt med godt synlig akkreditering som viser minimum navn og funksjon. Arenaen bør
også inndeles i akkrediteringssoner, og funksjonærenes akkrediteringskort skal da være påført soneadgangstegn. Alle
funksjonærer skal være kjent med NI HF’s arrangementshåndbok og arrangementsbestemmelser.

1 2 . DIVERSE

Hva slags kuldemedium brukes?



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1440-9  Arkiv: D11  

 

Sak: 50/18 

 

Saksprotokoll - Søknad om midler til forprosjekt - Haugsbygd Arena  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Haugsbygd Idrettsforening tilstås kr. 300 000,- til prosjektering av Haugsbygd Arena. 

2. Midlene belastes Formannskapets disposisjonskonto. 

 
 

Behandling i Formannskapet 24.04.2018: 

 

Runar Johansen (H) fremmet korrigering i pkt 2 til følgende: 

«Disposisjonsfond endres til disposisjonskonto». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag samt Johansens (H) korrigering i pkt. 2, ble enstemmig vedtatt som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/1440-8   Arkiv: D11  

 

 

Søknad om midler til forprosjekt - Haugsbygd Arena  
 

Forslag til vedtak: 

1. Haugsbygd Idrettsforening tilstås kr. 300 000,- til prosjektering av Haugsbygd Arena. 

2. Midlene belastes Formannskapets disposisjonsfond. 

 

 

 

 Innledning / bakgrunn 

 

Haugsbygd Idrettsforening henvendte seg til Ringerike kommune i januar 2016, og inviterte 

kommunen til et samarbeid om prosjektet Haugsbygd Arena. Kommunestyret behandlet denne 

henvendelsen i sak 77/16 og fattet følgende vedtak: 

 

1. Prosjektet om Haugsbygd Arena tas til orientering. 

2. Ringerike kommune vil gå i dialog med Haugsbygd Idrettsforening etter at barnehage- 

og skolebehovsanalysen er politisk behandlet. 

 

Den bestilte barnehage- og skolebehovsanalysen forelå høsten 2016, og ble behandlet av 

kommunestyret i sak 184/16. Kommunestyret fattet følgende vedtak ble enstemmig: 

 Barnehage- og skolebehovsanalysen 2016 – 2030 legges til grunn i kommunens 

planleggingsarbeid. 

 

Det har vært avholdt flere samarbeidsmøter mellom Haugsbygd Idrettsforening og Ringerike 

kommune etter dette vedtaket. Videre har Haugsbygd Idrettsforening holdt to orienteringer for 

kommunens idrettsråd om prosjektet. 

 

Haugsbygd Idrettsforening presenterte Flerbruksanlegget Haugsbygd Arena - skisseprosjekt, 

for Ringerike formannskap i møte 20.03.18 

I skissen legges det fram en behovsvurdering. Forskjellige idrettsgrener, musikkorps, 

idrettsfritidsordning vil få et samlingspunkt i bygda. 



- 

I skissen pekes det på Vang skoles og Haugsbygd ungdomsskoles behov for større og bedre  

kroppsøvingsfasiliteter, et behov som ble avdekket i barnehage- og skolebehovsanalysen  

2016 – 2030. 

Det forventes befolkningsvekst i Ringerike kommune, også i Haugsbygd. I skissen legges det 

opp til at anlegget benyttes av de to skolene på dagtid. Utenom skoletid benyttes anlegget til 

idrettsaktiviteter korps og annen type fritidsaktivitet. 

 

Haugsbygd Idrettsforening søkte 09.04.18 på vegne av prosjektet Haugsbygd Arena om  

kr. 300 000,- til delfinsiering av for- og detaljprosjektering. 

Dette er kostnadsberegnet til totalt kr. 750 000,-. 

 

Økonomiske forhold 

 Haugsbygd Idrettsforening søker om kr. 300 000,- til delfinansiering av for- og 

detaljprosjektet, Haugsbygd Arena. Idrettsforeningen bidrar sammen med Vang skoles 

musikkorps og andre støttespillere med kr 450 000,-, slik at prosjektfasen, som er 

kostnadsberegnet til kr. 750 000,-, blir fullfinansiert. 

 

Ringerike formannskap vedtok i sak 28/18 retningslinjer for tildeling av prosjektmidler.  

Søkaden om prosjektmidler til Haugsbygd Arena vurderes til å være innenfor disse 

retningslinjene. 

Omsøkte kr. 300 000,- foreslås belastet Formannskapets disposisjonsfond. 

 

At Ringerike kommune vil støtte for- og detaljprosjektet Haugsbygd Arena begrenses i denne 

saken til prosjektering. Eventuelle framtidige avtaler om leieforhold, økonomi og bygging/drift 

av flerbrukshall i Haugsbygd vil bli fremmet og behandlet som egne saker. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Invitasjon til samarbeid med Haugsbygd Idrettsforening om Haugsbygd Arena ble behandlet 

av kommunestyret i sak 77/16. 

 Formannskapet fikk en presentasjon – skisseprosjekt flerbruksanlegget Haugsbygd Arena, 

20. mars 2018.  

 
Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på initiativet Haugsbygd Idrettsforening har tatt for å utvikle 

lokalsamfunnet i Haug. Haugsbygd Arena vil bidra til at idrett, frivillig, skolenes behov for økte 

og bedre kroppsøvingsfasiliteter aktivitet får dekket sine behov.  

Videre vil Haugsbygd Arena bidra til trivsel og folkehelse. 

Rådmannen understreker at selv om det i denne saken anbefales støtte til prosjektering av 

Haugsbygd Arena, har ikke det noen framtidg binding relatert til leie av lokaler og drift av 

disse. 

 



- 

Vedlegg: 

 Saksprotokoll kommunestyresak 77/16 

 Flerbruksanlegget Haugsbygd Arena – skisseprosjekt 

 Søknad om prosjektmidler fra Haugsbygd Idrettsforening 

 Vedtak i Formannskapet sak 28/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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NOTAT

Til
Ringerike kommune

Fra
Haugsbygd IF

Dato :
9 . april 2018

Haugsbygd Arena – søknad om prosjektmidler

Bakgrunn
Haugsbygd IF (HIF) viser til orienteringssak i kommunestyret tidlig i 2016 om Haugsbygd Arena . HIF
og Ringerike kommune hadde da felles for ståelse for at en måtte avvente skolebehovsanalysen i
2016 («Norconsultrapporten ).
I beha ndlingen av skolebehovsanalysen ble det gjort følgende vedtak (ref 16/4871 - 5):
«Barnehage - og skolebehovsanalyse 2016 – 2030 legges til grunn for kommunens planleggingsarbeid.
Rådmannen bes om å prioritere arbeidet med å følge opp vedtak i sak 57/16 om å gå i dialog med
Haugsbygd Idrettsforening om et samarbeid for å få bygget flerbrukshallen Haug s bygd Arena.»

Status
HIF har jobbet videre m ed planene for Haugsbygd Arena gjennom 2017 . Vi har engasjert arkitekt til å
utarbeide tegninger/illustrasjoner slik at vi, andre interessenter (særlig Vang skoles musikkorps) og
Ringerike kommune har et felles utgangspunkt inn i et forprosjekt. Det er jobbet med muligheter for
plassering , kostnadsoverslag og finansiering. Ikke minst er det innhentet kunnskap om prosesser
knyttet til utvikling av flerbruks anleg g. God forankring ho s premisseiere har vært meget sentralt i
arbeidet.

Resultatet av arbeidet med prosjektet gjennom 2016 og 2017 fremgår av vedlagte skisseprosjekt.

Dialog med Ringerike kommune og Ringerike idrettsråd
Vi erfarer positiv, konstruktiv og offensiv holdning fra administrasjonen i Ringerike kommune. Vi vil
gjerne benytte anledningen til å berømme de for dette.

Det er gjennomført 2 referatførte møter, ett arbeidsmøte og løpende kommunikasjon med flere
faginstanser. Vår arkitekt (SG Arkitektur) har hatt uformell fo rhåndskonferanse med enhetsleder ved
byggesakskontoret vedrørende reguleringsmessige forhold etc.

Det er holdt to orienteringer i idrettsrådet. Den siste i forbindelse med at HIF fikk anledning til å
orientere i formannskapet 20 . mars 2018. Således er idre ttsrådet godt kjent med HIF sin dialog m ed
Ringerike kommune.
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Kort kommentar til behovet
Haugsbygd IF har i skisseprosjektet beskrevet behovet for en hall med flerbruksmuligheter , og vil kun
kort understreke at vi er overbevist om at bedre fasiliteter vi l redusere frafallet av idrettsglade barn
ved overgangen til ungdomsnivået. Både ved at vi kan forsterke det nåværende tilbudet innenfor
fotball, håndball og ski, og ved at det kan utvikles nye tilbud – f.eks. innebandy og futsal mm . N evnte
idretter er rask t voksende og regnes som attraktive for ungdom.

Vi har notert oss momenter fra skolebehovsanalysen der det påpekes at nåværende gymsaler er i
dårlig forfatning , og at det er behov for minimum en volleyballhall for å ha tilfredsstillende
undervisning i krop psøving for skolene . Videre har vi fått opplysninger i møter med kommunen om at
det kan være behov for mer klasseromskapasi tet (ref . sak 16/1440 - 7 ).

Dagens gymsaler benyttes også aktivt til andre formål en n idrett. Vang skoles musikkorps har øving
der og s kolene har felles samlinger, foreldremøter, treffkveld mv. En idrettshall er mindre egnet til slik
bruk, men dette er tatt høy de for i de foreliggende planer da det er tilgjengelige arealer i
underetasjen slik planene fremstår nå i skisseprosjektet . Disse a realene er foreslått benyttet etter
mønster av såkalt Black Box , som er åpne arealer med fleksibel bruk.

Vi vil også legge til at nye kommuneplaner for Haugsbygd m ed omegn tyder på stor vekst i antall
innbyggere i Haug boområde fram mot 2030. Vi ser allerede nå betydelig boligbygging etter forrige
planperiode , da det ikke var lagt til rette for boligbygging i Haug. I de nye planene er det anslått
potensiale for nærmere 1000 nye boenheter i Haug. V årt område vil fortsatt være nest størst i
Ringerike (folketall) .

Beslutningspunkter
HIF har investert rundt 85 000 kroner i tegningsunderlag til skisseprosjektet, og lagt ned et betydelig
antall timer med frivillig innsats for å komme dit vi står nå. Vi er beredt til å gå videre , og 2018 er
avg jørende for prosjektets fortsettelse. De neste skrittene krever imidlertid dokumenterte
beslutninger knyttet til søknader om finansiering og tilskudd. Overfor Ringerike kommune gjelder
det :

• Støtte til del finansiering av forprosjekt /detaljprosjekt
• Dokumente rt r ettighet til å di sponere plassen på skoletomten vederlagsfritt
• Fortsatt deltakelse/bistand i planleggingen
• Om det er av interesse å bygge klasseromsavdeling samtidig
• Avklaring om tilfluktsrommet må bestå eller om det skal bygges om/rives
• A vtaler som regulerer leieforhold og disponering av anlegget (dagtid og evt . kveldstid)
• Kommunal garantistillelse for finansieringen inkl . avtaler knyttet til dette

Hvilke av disse som er politiske vedtak og hvilke som kan besluttes administrativt regner vi med at
Rådmannen veileder oss på.
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Videre framdrift i prosjektet Haugsbygd Arena
HIF har nylig mottatt positiv respons fra Vang skoles musikkorps (VSMK) angående delaktighet i
prosjektet, både økono misk (i forprosjekt) og som deltakende i videre planleg ging . Det er
aktivitetsrommet for fleksibel bruk de ser det som naturlig å ta særlig ansvar for . Således har
fellesskapet knyttet til prosjektet fått en betydelig forsterkning med tanke på anleggets rolle som
samlingspunkt for flere aktiviteter i Haug. Kon kretisering av samarbeidet mellom HIF og VSMK starter
opp for alvor i april.

Vi mener ut fra kapasitet og kompetansebehov, at tiden er kommet for å innhente prof esjonell
bistand til de neste fase ne ( forprosjekt og detaljprosjekt ) . F orprosjektfase må utarbeide
beslutningsgrunnlag knyttet til formelle, organisatoriske, tekniske og økonom iske forutsetninger.
Deretter fattes det beslutning om videre framd rift , herunder detalj prosjektering.

Det er innhentet muntlig råd ( fra kompetanseperson i idrettslaget) om beregning av kostnad for
gjennomføring av for - og detaljprosjekt der s luttprodukt et for detaljprosjektet er tilbudsgrunnlag for
anskaffelse. Basert på vedkommende s erfaring fra tilsvarende prosjekter , og ut fra det foreliggende
skisseprosjektet , koster fasen fram til kontrakt for utførelse ca . 750 000 kr .

Vi vil organisere forprosjektet med innleid prosjektleder/ - kompetanse og egen styringsgruppe
bestående av representanter fra HIF, VSMK og Ringerike kommune.

Leveranser i forprosjekt – klart innen 15. september :
Det er svært viktig av forprosjektet innledningsvis avklar er de forholdene der Ringerike k ommune er
premisseier – ref. ovenstående avsnitt om beslutningspunkter.

Videre skal forprosjektet bidra til å fastsette juridiske forhold knyttet til eierskap og forplikte lser som
HIF og VS MK påtar seg. Enten direkte eller gjennom en annen juridisk enhet, f.eks. en stiftelse, som
nevnt i skisseprosjektet. Det samme gjelder forholdet til Ringerike kommune.

Forprosjektfasen avsluttes ved at det foreligger detaljert beskrivelse av alle forutset ninger for
videreføring , slik at en kan fatte beslutning om overgang til detaljprosjekt.
Dette innebærer bl.a. :

• Det foreligger dokumenterte beslutninger i Ringerike kommune vedrørende finansiering
(garantier for låneopptak etc.)

• Alle avtaler rundt eierskap og leieforhold er på plass
• Oppdatert tegningsunderlag
• Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
• Kvalitetssikret kostnadskalkyle
• Kontraktsstrategi for anskaffelsen
• Spesifikasjon for g jennomføring av detaljprosjekt (prosjektering)
• Grunnlag for s øknad om spillemidler
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Leveranser i detaljprosjekt
Detaljprosjektet skal prosjekter e anlegget slik at anskaffelsen kan sendes ut på anbud.

Søknad om delfinansiering til for - og detaljprosjekt
Haugsbygd IF søker med dette på vegne av prosjektet Haugsbygd Arena om delfinansiering av for - og
detaljprosjekt. Det søkes om kr 300 000, - fra Ringerike kommune.

HIF og VSMK søker samtidig om økonomisk bidrag på tilsvarende nivå fra respektive støttespillere.
Videre bidrar vi med egne midler slik at disse prosjektfasene k an fullfinansieres opp til kr 750 000, - .

Vi vil også understreke at vi har mange kvalifiserte ressurspersoner som fortsatt vil bidra med frivillig
innsats i prosjektet. Dette gjelder f.eks. organisatoriske, juridiske, økonomiske og tekniske
problemstilling er som kreve s for å drive prosjektet framover . Vi har ikke beregnet verdien på denne
innsatsen pr. dags dato, men det skal føres timelister slik at dugnadsinnsats også fremkommer ifm.
p rosjektregnskap.

Vedlegg
Vedlagt følger skisseprosjekt med tegninger.

Med vennlig hilsen

Øystein Olsen
Leder Ha ugsbygd IF



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1440-6  Arkiv: D11  

 

Sak: 77/16 

 

Invitasjon til samarbeid med Haugsbygd Idrettsforening Flerbrukshall - Haugsbygd Arena 

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Prosjektet om Haugsbygd arena tas til orientering. 

2. Ringerike kommune vil gå i dialog med Haugsbygd Idrettsforening etter at 

barnehage- og skolebehovsanalysen er politisk behandlet. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 26.05.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag fra Anders Braaten (Sp) til nytt punkt 2: 

 

«Ringerike kommune vil gå i dialog med aktuelle idrettslag etter at barnehage- og 

skolebehovsanalysen er politisk behandlet.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 

vedtatt. 

Braatens forslag fikk 7 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Sp, Sol og SV. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



Flerbruksanlegget Haugsbygd Arena
– skisseprosjekt , versjon1 – 18 - 02 - 05



1 Behovsvurdering
Haugsbygd IF (HIF) har gjort en vurdering av hvilke behov som finnes og som kan dekkes av et
flerbruksanlegg i Haug. Vi har fått innspill fra interessenter i vårt lokalmiljø samt Ringerike kommune
ved Vang skole og Haugsbygd ungdomsskole.

Haugsbygd som boområde er populært, og boligbyggingen i Haug er i gang igjen etter en periode
med lite boligutvikling som følge av plan - og reguleringsmess ige forhold. Sammen med den
forventede befolkningsøkning på Ringerike er det rimelig å anta at signalene i nye kommuneplaner
stemmer – det blir økt befolkning i og rundt Haugsbygd.

Dette skaper økt aktivitet innen idretten og større behov for å ha tilfreds stillende fasiliteter i
lokalmiljø et. Det er vår vurdering at en f lerbrukshall vil dekke opp under det eksisterende behov,
samtidig som det er rimelig å anta at tilgangen til gode treningsfasiliteter vil generere nye og økte
behov. i Haugsbygd trenger vi i kke å gå lengre enn å se på hva kunstgressbanen har medført av økt
aktivitet, utover det som var tilfelle før banen ble bygget.

For Haugsbygd IF er det meget viktig å legge forholdene til rette slik at vi kan få tenåringene til å
fortsette med idrett så le nge de er i skolepliktig alder. Altfor mange barn slutter med idrett ved
overgangen til ungdom.

Det er få organiserte fritidstilbud i Haugsbygd utover idrett og korps. Vi har derfor også hatt en tanke
for at et nybygg bør ha fleksibilitet til også å fange opp muligheter for nye tilbud til barn og unge i
Haug.

1.1 Håndball
Håndballgruppa i H I F har i dag noe treningstid i gymsalene på Vang samt at det leies tid i
Rin gerikshallen og Hønefoss arena.

i dag har Haugsbygd en utfordring med å gi barn og ungdom et tilfr edsstillende tilbud i nærområdet.
Dette innebærer at blant annet at rekrutteringen blir redusert samt at vi har utfordringer med å
beholde unge innenfor håndballen etter 13 - 14 års alderen. Basert på erfaringene fra Hønefoss og
Tyristubben er det rimelig å anta at tilgangen til en skikkelig hall i nærområdet både vil øke
rekruttering og ikke minst skape gru nnlag for å behold barn og unge aktivisert lengre enn det som er
tilfelle i dag.

Det er gjort en vurdering av behovet for treningstid både basert på dagens aktivitetsnivå og på
bakgrunn av at vi tror det vil være mulig å kunne ha et tilbud til alle årsklasser fra 8 år til og 15 år.
Denne vurderingen ender opp med et behov for ca 1200 treningstimer i perioden fra september til
april.

1.2 Fotball
Fotball i H augsbygd I F har stort sett blitt en” sommer - aktivitet”, i den formening at det er begrensede
muligheter for å kunne trene etter a t frosten og snøen har kommet. I dag leier Haugsbygd tid i andre
haller, samtidig som det er mange av lagene som ikke har noe t ilbud. Hvis vi får en f lerbrukshall, vil
det skape økt trenings - og turneringsaktivitet. Det kan være aktuelt å videreutvikle vintertilbudet
innen futsal. Fotballforbundet gjør satsinger på dette området som en del av våre lag har deltatt i.

Det er gjort f oreløpig analyser av behovet for treningstid og ønske om å gjennomføre 1 - 2 turneringer
i vinterhalvåret. Basert på disse analysene er det under visse forutsetninger definert et behov for ca
800 timer i Flerbrukshallen.



1.3 Ski
Skigruppa har i dag innendørs tre ning på sensommer og hø st. Dette behovet er pr dd ca 20 timer i
måneden, samtidig som det gjennomføres diverse treningssamling er på høsten som vil trekke veksler
på en flerbrukshall.

1.4 All - idrett (barneidrett)
Haugsbygd har i mange år hatt et tilbud o m allid rett for de yngste barna, men er ikke aktivt pr dato.
Dette tilbudet vil bli få bedre muligheter for å tas opp igjen med bedre fasiliteter. Muligens også som
et SFO - tilbud. Vi kunne også tenke oss å drøfte samarbeid med turnforening om dette tilbudet ford i
de har lange ventelister til sin forening.

1.5 Musikk orps
Vang skoles musikkorps har i dag øvinger i gymsal og aulaen på Vang skole. Ved å gi korpset bedre
øvingslokaler og lokaler for mindre konserter vil det gi grunnlag for større aktivitet, samt mulgihet for
å gjennomføre samlinger og seminarer som i dag blir gjennomført i andre lokaler.

Vang skoles musi kkorps gjennomfører hvert år et stort loppema rked. E n f lerbrukshall vil bidra til å
forenkle gjennomføringen av arrangementet og ikke minst bidra til å øke omsetningen på
loppemarkedet.

1.6 Andre interessenter i Haugsbygd
En kan også tenke seg at det finnes interesse for å etablere e n idrettsfritidsordning i tids rommet
1 400 - 1700. En hall med tilleggsarealer vil vær e ypperlig til dette formålet. I denne sammen hen gen vil
tilstøtende arealer til selve idrettshallen gi god mulighet for lokaliteter for lekseh jelp i
idrettsfritidsordningen.

Trimrom med fasiliteter for styrketrening , spinning etc, kan gi en bredere bruk en n hallidrett . Stabile,
fo r utsigbare treningsforh old i tilknytning til en hall vil bety mye både for kvalitet og attraktivitet. En
slik standardheving vil være en kl ar styrking av treningstilbudet for alle aldersgrupper i lokalmiljøet.

1.7 Andre Bruksområder
Utenom den primære bruken som detaljert over, kan hallen også brukes til andre idretter og
arrangement. Noen aktiviteter medfører at gulvet i hallen må dekkes til. Før ble dette løst ved å
investere i gulvplater som ble lagt på i for - b indelse med ulike arrangement. I de senere år er det
kommet nye løsnin ger i plast som kan vurderes. Siden det i driftsbudsjettet legges opp til å sette av
årlige midler, så vil dette typisk kunne brukes til å anskaffe utstyr som kan øke muligheter for
inntjening ved utleie.

1.8 Samlingspunkt i Haugsbygd
Barn og foreldre samles p å treninger og kamper, og Haugsbygd I F har en stor sosial verdi i
nærområdet. Breddeidret ten står i fokus for Haugsbygd I F, det er et idrettslag for alle, uansett
kunnskaper og målsettinger og ferdigheter. Disse verdiene skal alltid ligge til grunn.

Haugsb ygd I F anser et bedre idrettsanlegg som en investering i trivsel og velvære. Et velfungerende
idrettslag vil bidra til at ungdommen fortsetter lenger innen idretten med sunne interes ser i et godt
sosialt nettverk.

Ungdommene i Haugsbygd har i dag ikke noe sam lingspunkt. Et flerbruksanlegg vil kunne bli et sted
som ungdommen samles , og som kan tilrettelegges for andre aktivitete r enn idrett og korps. Vi ser
for oss at det store samlingsrommet er aktuelt for kodeklubb, dans, kor, mv.



2 Hva skal bygges
Flerbruksanlegget vi foreslår å bygge består av idrettshall med størrelse som håndballbane. Alle
kravspesifikasjoner som stilles for å få tilskudd skal tilfredsstilles. Det samme gjelder øvrige arealer
som er tilskuddsberettiget (garderobe, sosiale rom, fe llesrom for flere bruksområder.
Hallen skal kunne deles i tre for å gi god fleksibilitet og økt kapasitet ift dagens situasjon. Ett ekstra
garderobesett i tillegg til oppgradering av de eksisterende som er i dagens tilfluktsrom. Det vil
således være tre ga rderobesett til hallen. Vestibyle med sosiale soner og mulighet for enkelt
kioskut s alg. Fire grupperom hvorav to foreløpig er tenkt disponert til idrettslaget som kontor og lite
møterom. Det gamle bassengrommet kan gjøres om til styrketreningsrom.

Arealet som er benevnt aktivitetsrom er tilrettelagt med tanke på fellessamlinger for skolene.
Øvingslokale for korpset og flere fritidsaktiviteter som vi kjenner til at det er ønske om å starte opp -
f.eks. kodeklubb og dans. Gulvnivået er foreslått senket slik a t en oppnår 5m takhøyde. Vi benytter
arbeidsnavnet MultiBox på dette arealet – inspirert av konseptet Black Box.

Det er foreslått bygget en klasseromsavdeling ut fra behov nevnt i dialogen med Ringerike kommune.
Dette arealet kan en drøfte nærmere om kommu nen vil eie og drifte selv.

3 Bruk av anlegget
Anlegget benyttes av skolene på dagtid og av idretten på kveldstid. I første omgang har
administrasjonen i kommunen signalisert at dagtid skal oppfattes som kl 0800 - 1400. En antar at det
kan være aktuelt å disku tere noen avvikende tider – bl a med tanke på skolens SFO eller barnehagen
som også er nærmeste nabo til skoleområdet.

Utenom skoletid benyttes hallen til idrett og aktivitetsrommet (MultiBox) til annen type
fritidsaktivitet enn idrett.

4 Organisering, eiers kap og daglig drift
Vi har vurdert flere alternativer vedrørende organisering av eierskap. Ringerike kommune har ikke
lagt inn bygging av idrettshall i Haugsbygd i sine planer. Det er i så fall først aktuelt/sannsynlig etter
2025. Gitt at anlegget skal kom me tidligere slik Haugsbygd IF ønsker, må det være eiet av
brukerinteressentene.

Det er vurdert aksjeselskap, en stiftelse eller at HIF står som eier. Vi er blitt anbefalt å se bort fra AS,
da dette kan oppfattes problematisk hos en del av de som vi håper kan bidr a økonomisk etter
søknad. Styret idrettsforeningen mener det er fornuftig å skille foreningen og eierskapet til anlegget
for å sikre ryddige grensesnitt. Ikke minst for å skjerme idrettstilbudet fra anleggsdrift. Vi foreslår
derfor å etablere en s tiftelse som skal bygge, eie og drifte anlegget. Dette er også tatt opp med
korpset som blir invitert inn i stiftelsen.

Det er egen veiledning og retningslinjer i bestemmelsene for tilskudd (tippemidler) vedrørende
etablering av stiftelse til dette formåle t. Det er en vanlig og kjent måte å organisere eierskapet på.

Stiftelsen vil ansette en driftsleder i inntil 50 % stilling. Denne stillingen vil vi vurdere å kombinere
med daglig leder i Haugsbygd IF.

5 Kostnadsoverslag
SG Arkitektur som bistår HIF med tegningene har også utarbeidet kostnadsoverslaget. Det er tatt
med kostnaden for klasseromsavdelingen på ca kr 15 mill slik at totalen for a nlegget beregnet til å
koste ca kr 76,5 mill inkl mva. Vi har registrert i skolebeh ovsanalysen fra 2016 at det er satt opp
prosjektkostnad a kr 44 mill for volleyballhall . D et foreliggende forslaget i skisseprosjektet har



betydelig bedre kvaliteter både for idretten og lokalmiljøet i Haug. Til sammenligning er flerbrukshall
(håndballhall ) for Ullerål og Hov anslått i rapporten til å ha en prosjektkostnad på kr 92 mill.

5.1 Prosjektkostnad
Kostnadsoverslaget følger vedlagt.

5.2 Finansiering
Det er satt opp en finansieringsplan i grovt.

Hva Beløp i mill
Tilskudd spillemidler 10,0

Ref u sjon m v a 13,7

Prosjektgave fra sti f telse e tc. 5,0
E g ne mi d ler 2,1

Sponso r er, andelsbrev tilsv 0,7

Klasseromsavdeling Ringerike kommune 15,0

L ån 30,0

S um 7 6,5

6 Drift
6.1 Beregning driftskostnad/ - finansiering
Til oppsettet kommenteres at det de første årene vil være høyere finanskostnad fordi man må
mellomfinansiere tilskudd fra spillemidler og mva refusjon. Det antas at dette kan drøftes med
finansinstitusjon og evt benytte avdragsfrihet inntil etterbetalingene er sluttført. Det er grove
estimater og i første om gang sett på det som likviditetsbetraktning. Således er ikke
avskrivningskostnad tatt med.

Vi har i dialog med Ringerike kommune fått opplyst at det kan være aktuelt å sørge for bedre
lånerente enn det vi har lagt inn i beregningen.

Driftsplan kostnader
I nntekter/år
i 1000 kr

Kostnader/år
i 1000 kr

Finanskostnader (30 mill, 2 % rente 30 år) 1 350

FDVU pr år. Beregnet 350 kr/m2 og bruttoareal 998

Avsetn fremtidig vedlikehold (utover det i FDVU) 150

Driftsleder 40% stilling 280

Uforutsette utgifter 100

Driftsplan inntekter

Utleie Ringerike kommune, tilsv bruttotall kr/m2 i Hønefoss Arena 1540
(5,4 mill/10000 m2 = 540 kr/m2.) Haugsbygd Arena: 2852 m2*540

Utleie/bruk av hall, også HIF sin egen bruk (kveld/helg) 806
4 timer, 6 dager, 42 uker, 800 kr time

Utleie aktivitetsrom (dag og kveldstid) 605
3 timer, 6 dager, 42 uke, 800 kr time

Reklameavtaler 10 stk a kr 15 000, - 150

Kiosk 200

Sum 3301 2 878



7 Fremdriftsplan
Haugsbygd IF mener at 2018 må benyttes til å gjennomføre forprosjekt og at dette går parallelt med
dokumenterte beslutninger som må være på plass for å kunne finansiere prosjektet. Det vil da være
klart for å starte anbudsprosessen tidlig 2019 og byggestart senest juni 2019. Anlegget skal stå f erdig
senest til skolestart i august 2020.

7.1 Detaljert
Tid Hva
1. febr Skisseprosjekt - utkast klart til presentasjon
5. februar Saksunderlag til adm kommunen, orienteringssak til formannskapet 20. febr
13. februar Medlems - /informasjonsmøte Haugsbygd IF
20. februar Orientering formannskapet
1. mars Formelt invitere korpset inn i stiftelsen
10. mars Søknad formannskapet om støtte (200 000) til forprosjekt
10. mars Søke Sparebankstiftelsen om forprosjektmidler

22. mars
Årsmøte Haugsbygd IF, godkjenne avsetning egenkapital og senere overføring til
stiftelsen , budsjett 2018 (forprosjektmidler)

9. april Etablere prosjektgruppe (interim for styret i stiftelse ) og oppstart forprosjekt.
Engasjere profesjonell prosjektleder

15. april Sende søknad om idrett s funksjonell forhåndsgodkjenning
mai/juni Kommunestyret(?) om saken: finansieringsplan
mai/juni Avtaleutkast til kommunen vedr leie og garantistillelse
15. aug Lånesøknad
15. sept Forprosjekt fase 1 klar (nok til søknad om spillemidler)
15. okt Sende søknad om spillemidler

15. des
Forprosjekt fase 2 klar. Nivå; beskrivelse til anbudsinnbydelse og tidsplan til
ferdigstillelse

15. jan ‘19 Anbudsinnbydelse
1. juni '19 Byggestart
1. aug '20 Ferdigstillelse/overtakelse

8 Rammebetingelser
Det er kanskje selvsagt, men vi nevner likevel at alt lovverk knyttet til etablering av et slikt anlegg skal
tilfredsstilles i prosjektet. Universell utforming og tekniske krav skal hensyntas i planlegging.

8.1 P lassering av anlegget – t omt
I møter med Ringerike kommune er det gitt positive signaler om at gymsalene kan foreslås revet og
erstattes med en flerbrukshall. Det innebærer at anlegget plasseres på kommunal tomt som er
regulert til skoleformål. I uformell forhåndskonferanse med enhetsleder for byggesakskontoret
fremkom ingen store utfordringer mht regulering ( reguleringsplan nr. 56 - 03 for Haugsbygd) .
Det er mulig at man må søke dispensasjon for høyde på bygget dersom mønehøyden blir mer enn 9
m eller gesims høyden mer enn 8 m. Da er det nødvendig med dispensasjon fra
pbl § 29 - 4. Det ser ut til at en ny hall vil bli ca 2 m eter høyere enn eksisterende gymsaler.



8.2 Adkomst, trafikk, parkering
Det er ikke gjort utredninger knyttet til dette ennå, men det må gjøre s i tidlig i forprosjektet.
Generelt erfarer man ifølge SG Arkitektur at denne problemstillingen har en tendens til å virke større
enn nødvendig før man har sett mer detaljert på det. E rfaring fra andre steder er at det ikke
genereres særlig mye mer enn tr afikk enn tidligere. En bør også være oppmerksom på at tekniske
løsninger kan bidra til å gjøre forholdene bedre enn de var før en ny situasjon.

8.3 Tekniske anlegg
Anlegget kobles til offentlig vann og avløp. Videre er det forutsatt at man kobler til det nye
fjernvarmeanlegget som er lagt i Haugsbygd. Foruten en god miljømessig løsning er det også gunstig
mht redu sert arealbruk til tekniske rom (energisentral).

Det er forutsatt at det finnes kapasitet for nok strøm forsyning i o mrådet, men dette må undersøkes.

8.4 Tilfluktsrommene
Kommunen er eier av tilfluktsrommene og det forutsettes at de fortsatt skal være det. Kostnadene til
oppgradering må således diskuteres, men de er foreløpig tatt med i prosjektkostnaden.

Det er gjort noen undersøkelser vedrørende status fo r tilfluktsrommet. Basert på avslaget vi er kjent
med at Ringerike kommune fikk ifm søknad om å plassere fjernvarmesentral i bassengrommet, er det
tatt som forutsetning at det ikke er aktuelt å frigi det helt . Om så likevel skulle være tilfelle, er det en
svært dyr konstruksjon å rive. Det er derfor tatt utgangspunkt i å beholde det , og heller avklare
hvordan det kan oppgraderes til bedre garderober enn hva tilfellet er i dag.

Gitt at det fortsatt skal være i funksjon som tilfluktsrom, må det avklares om de t fortsatt skal
tilfredsstille krav til beskyttelse mot kjemiske stridsmidler og/eller atomnedfall. Det er antydet at
nyere krav begrenser seg til å omfatte splintsikker dekning.

8.5 Midlertidig løsning for skolen e s kroppsøving
Midlertidig løsning for undervis ning i kroppsøving i byggeperioden er ikke vurdert i skisseprosjektet
og må tas inn i tidlig i forprosjekt. Løsninger må drøftes med Ringerike kommune og skolene. En
håper at det er mulig å identifisere muligheter som ikke er kostnadsdrivende for prosjekte t.

8.6 Forholdet privat – versus offentlig anskaffelse
Det må avklares om anskaffelsen regnes som privat eller om den må følge regelverk for offentlig
anskaffelse. Det er ikke lagt opp til at tilskudd fra det offentlige overstiger 50 % av totalsummen.
Imidlert id er en ikke kjent med om en kommunal garantistillelse også må regnes med i denne
sammenheng. Det har betydning for innhold og utforming av tilbudsdokumenter om man skal følge
regelverk for offentlig anskaffelse eller ikke.

Vi antar at Kommuneadvokaten og /eller innkjøpsavdeling i Ringerike kommune kan svare på dette,
eventuelt bistå med å innhente råd fra annet hold.

8.7 Forprosjekt
Basert på dette skisseprosjektet men er vi det er lagt grunnlag for å gå videre med forprosjekt – og da
med innleid prosjekt - /prosjekteringsledelse. Det er ikke innhentet tilbud på denne tjenesten, men vi
har rådført oss med SG Arkitektur samt lokale kompetansepersoner med relevant yrke som er i
rådgiverbransjen til daglig. De anslår at et fullt forprosjekt koster i størrelsesorden kr 550 – 600 000, - .

Omfang og pris på forprosjekt kan påvirkes noe av hvilken entrepriseform og kontraktsstrategi man
velger.



9 Vedlegg – tegninger/illustrasjoner
Haugs bygd IF har benyttet SG Arkitektur ved daglig leder Ove Mork til å utvikle foreløpige
tegninger/illustrasjoner og ikke minst kostnadsoverslaget . Videre har de bidratt med sin erfaring fra
andre tilsvarende prosjekter de har gjennomført . SG Arkitektur er en svært god samarbeidspartner
som har en nøktern tilnærming både til prosjektet og til oss som idehavere.
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/557-4  Arkiv: 223 &00  

 

Sak: 28/18 

 

Saksprotokoll - Retningslinjer for tildeling av prosjektmidler- nytt saksfremlegg  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

De foreslåtte retningslinjer for tildeling av prosjektmidler vedtas.  

 

 Hvem kan søke? 

o Stiftelser. 

 Fristen i 2018 settes til 01.06.18. 

 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.03.2018: 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende tilleggspunkter p.v.a. Ap, KrF, H og Uavh.: 

 «Hvem kan søke? 

o Stiftelser. 

 Fristen i 2018 settes til 01.06.18.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag, samt Orebråtens (Ap) forslag p.v.a. Ap, H, KrF og Uavh. ble enstemmig 

vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/1534-173   Arkiv: Q62 &13  

 

 

Innspill til høring og offentlig ettersyn av planforslag med 

konsekvensutredning av statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 

Høgkastet-Hønefoss. 
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune støtter i hovedsak etatenes forslag til Reguleringsplan, og vil gi 

honnør for godt utført arbeid, god prosess og samarbeid. 

2. Planen berører et stort areal, mange interesser og mange mennesker. Derfor er det 

viktig med forutsigbar prosess og fremdrift videre.  

3. Ringerike kommune ber om at det innarbeides rekkefølgebestemmelse for gang og 

sykkelvei langs rv 35 tilsvarende Busundveien slik at disse bygges før anleggsstart 

begynner. 

4. Ringerike kommune støtter etatenes forslag med kort bru over Mælingen 

5. Ringerike kommune støtter prosessen med grunnerverv og arkeologisk utgraving i 

2019, og forventer forberedende arbeider tidlig i 2020 (2018) 

6. Det forutsettes byggestart i 2021 og at prosessen og fremdriften bygger opp under 

dette. 

7. Stasjon på Ve bør tas ut av reguleringsplanforslaget for å redusere kostnadene, unngå 

å beslaglegge unødig landbruksjord og unngå byspredning.  

8. Foreliggende saksframlegg og protokoll med vedtak er innspill fra Ringerike 

kommune 

 

 

 

 

Bakgrunn 

Regjeringen har bestemt at Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet - Hønefoss skal 

planlegges som ett felles prosjekt. Planarbeidet gjennomføres som statlig 

reguleringsplan i henhold til plan - og bygningslovens § 6 – 4, noe også kommunestyret 

vedtok ønske om i 26.03.15. Dette innebærer at det er Kommunal – og 

moderniseringsdepartementet som er planmyndighet og som skal vedta 

reguleringsplanen. Deler av planområdet ligger i Marka, og fylkesmannen i Oslo og 

Akershus har gitt tillatelse etter markaloven til å sette i gang planleggingen. 

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har, på vegne av Bane NOR og Statens 

vegvesen, utarbeidet et forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning. Planen 

legger til rette for utbygging av 40 km nytt dobbeltspor mellom Jong i Bærum kommune 



- 

og Hønefoss stasjon i Ringerike kommune, samt 16 km ny firefelts motorveg fra 

Høgkastet i Hole kommune til Ve i Ringerike kommune. Planforslaget omfatter i tillegg 

også nødvendig omlegging av offentlige og private veger, gang - / sykkelveger, 

midlertidige anleggsområder, samt områder for lagring av overskuddsmasser. Det 

planlegges også støytiltak og vilttiltak med faunapassasjer under nytt dobbeltspor og 

motorveg. 
 

Beskrivelse av saken 

 

Høring  

Det er avholdt følgende møter i forbindelse med høringen: 

Folkemøte i Ringerike kultursenter, Bysalen , Hønefoss, onsdag 2. mai kl. 18.30 

Åpen kontordag i Fossveien 9, Hønefoss, torsdag 3. mai kl. 9 - 17 

Åpen kontordag i Fossveien 9, Hønefoss, tirsdag 8. mai kl. 15 - 21 

I tillegg har det vært dialog med berørte og innbyggere etter behov og ønske. Dette har vært 

avholdt med FRE16 og kommunen etter behov. Kommunens representanter har vært aktivt 

tilstede. 

 

 

Fakta om prosjektet 

• 40 kilometer dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss  

• Togene skal gå i 250 km/t  

• Ca. 23 kilometer jernbanetunnel fra Sandvika (ved Jong) til Sundvollen og ca. 3 

kilometer tunnel nordvest for Sundvollen  

• Mange store bruer, kulverter og andre konstruksjoner  

• Etablering av ny jernbanestasjon ved Sundvollen  

• Total ombygging av Hønefoss stasjon  

• 15 kilometer firefelts Europaveg mellom Høgkastet ved Sundvollen og Hønefoss. 

Vegen vil få fartsgrense 110 km/t  

• I følge Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 blir byggestart for Ringeriksbanen 

og E16 i 2021  

• Antatt ferdig i 2028 

 

Brev fra Det Kongelige Kommunal og Moderniseringsdepartementet datert 13. april 

2018 

 

Fra departementets side i forhold til Ringerike, vil det særlig være ønskelig at høringen 

benyttes til å få synspunkter på: 

• De deler av planen hvor det er utarbeidet alternative reguleringsforslag. Dette gjelder 

løsning for kryssing av det svært viktige naturområdet på Mælingen. Her forventes det 

å være ulike interesser, og det er også betydelige kostnadsforskjeller mellom 

alternativene.  

• En viktig del av Bane NORs oppdrag er at det i planarbeidet skal legges vekt på finne 

relevante avbøtende og kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, 

flomsikring og jordvern/jordbruk. Høringen bør benyttes til å innhente synspunkter på 

hvordan dette er fulgt opp og ivaretatt.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer at planforslaget er utarbeidet i tråd 

med forutsetninger og føringer i planprogrammet. Departementet gir derfor tilslutning til at 
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forslaget kan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og 

bygningsloven § 12-10 

 

Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at 

den videre planleggingen av Ringeriksbanen skal videreføres med dyp sammenhengende 

tunnel mellom Jong og Sundvollen, uten dagsone ved Rustan og stasjon på Avtjerna. 

Spørsmålet om stasjon på Avtjerna vil derfor ikke være tema for høringen av planforslaget. 

 

Mælingen 

I vedtak fra kommunestyret 26.03.15 støtter Ringerike kommune etatenes forslag til trasé over 

Helgelandsmoen, fordi dette viste at det på en balansert måte kunne tas hensyn til 

landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging av 

Ringeriksbanen og ny E16. Monserudlinja ville ikke ivaretatt blant annet landbruksjord på en 

så god måte. Etatene vurderte Monserudlinja i silingsrapporten (tidligere utredninger), som 

den totalt sett dårligste løsningen på denne delstrekningen, fordi dette alternativet ville gitt 

meget stort beslag av dyrka mark, forringet flere verdifulle kulturmiljøer ved nærføring, og 

gitt store negative konsekvenser for landskapsbildet. Denne løsningen hadde også mye større 

kostnader. 

 

Det ble gitt føringer for prosjektet av Samferdselsdepartementet i brev av 28.4.2016: 

• I samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det besluttet at 

alternativet Helgelandsmolinja skal legges til grunn for den videre planleggingen. 

• Det skal legges vekt på å finne relevante og avbøtende kompenserende tiltak, med 

særlig vekt på naturmangfold, flomsikring og jordvern/jordbruk. Som del av dette bør 

lang bru over Mælingen ved Helgelandsmoen utredes. 

 

Det er utarbeidet to reguleringsplanalternativer for linjeføring fra Helgelandsmoen til 

Prestemoen. Dette er enten tre parallelle ca. 1800 m sammenhengende lange bruer 

(planalternativ Mælingen A), eller to bruer mellom en ca. 600 m lang fylling på Mælingen 

(planalternativ Mælingen B).  Det er i prosessen gjort store forbedringer ved å endre 

fyllingslengden fra ca. 1100 meter i tidligere fase (silingsrapporten) til ca. 600 meter i 

planalternativet som nå foreligger. 

 

 

Alternativet med lange bruer gir en merkostnad på ca. 1300 mill. kroner i forhold til løsning 

med kortere bruer og fylling. For alternativene over Mælingen utgjør 

fundamenteringskostnadene for bruene en vesentlig del. Fellesprosjektet mener framføring av 

veg og bane over Mælingen i seg selv vil påvirke omgivelsene på en negativ måte. Alternativ 

A kommer noe bedre ut enn alternativ B, men forskjellen er liten, og kan derfor ikke veie opp 

for den store forskjellen i kostnader mellom alternativene. 

 

Forslaget til grenseendring av Synneren naturreservat er på 2,7 dekar. Arealet foreslås tatt ut 

av reservatet siden det vil bli bygget ned når Ringeriksbanen og E16 blir bygget. Arealet 

består av en liten evje med kantsone i det nordøstre hjørnet av Synneren naturreservat. 

Fylkesmannen sender på høring forslag om vern av 19 delområder på til sammen 1 016 dekar 

for økologisk kompensasjon av dette. Verneforslaget omfatter om lag 700 dekar større areal 

enn Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16 anbefaler i sin plan for økologisk 

kompensasjon. 
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Landbruk 

Håndtering av matjord og undergrunnsjord bør utføres som beskrevet i overordnet plan for 

massehåndtering, slik at midlertidig beslaglagte arealer med fulldyrket mark kan få samme 

kvalitet og produksjonsevne etter tilbakeføring. Det er positivt at det foreslås fysisk 

kompensasjon gjennom etablering av et nydyrkingsfond som skal stimulere til oppdyrking av 

arealer som ellers ikke ville blitt dyrket opp. Det bør, der det er mulig, etableres ny dyrket 

mark på motfyllinger og permanente deponier for ytterligere å kompensere for permanent 

beslaglagt areal av fulldyrket mark. På denne måten vil man øke sjansen for å nå målet om å 

opprettholde matproduksjonen i området (jf. vedtak i kommunestyret).  

 

Randsfjordbanen og Roabanen 

Ringeriksbanens trasé er planlagt som dobbeltspor fra Styggedal, på fylling over Sørumjordet, 

gjennom Storskjæringa og inn til Hønefoss stasjon. Fylling over Sørumjordet er på et kort 

parti i sør planlagt høyere enn 15 meter. Fra Sørumjordet og inn mot stasjonen er det planlagt 

tre spor, der to av sporene er Ringeriksbanen. Det tredje sporet er et direktespor fra 

Randsfjordbanen, over Sørumsjordet inn på stasjonen, og med videre kobling mot Roa (Roa-

Hokksund). 

 

Anleggstrafikk gang / sykkelveier og myke trafikanter 

Det er positivt at det skal opparbeides gang og sykkelvei langs Busundveien og at det er  

rekkefølgebestemmelse som gjør at det sikrer myke trafikanter når anleggstrafikken starter. 

Grunneiere langs rv 35 ønsker å avgi grunn for at denne gang og sykkelveien skal komme på 

plass så snart som mulig. Kommunen mener det er nødvendig at det innarbeides 

rekkefølgebestemmelse slik at denne gang og sykkelveien er på plass før anleggsstart, slik 

som det er rekkefølgebestemmelse med gang og sykkelvei langs Busundveien. Denne 

bestemmelse lå inne i plandokumentene som ble oversendt KMD 9.02.18. Dette vil senere 

inngå som en helhetlig gang og sykkelstrekning fra Hønefoss retning Ask og 

Røssholmstranda mot Helgelandsmoen, videre mot planlagt strekning langs fv 241 mot 

Jevnaker. Det er regulert inn gang og sykkelvei fra Jevnaker og frem til Fylkesgrensa i 

Åsbygda, for tilgang til blant annet Kistefos-museet. Dette er et viktig nettverk av sykkelveier 

for å skape et helhetlig sykkelveinett i en krevende periode med mye anleggsarbeid. 

Kommunen vil benytte sine ansvarsområder til å planlegge for helhetlig løsninger, som ikke 

faller inn under planlegging av de store samferdselsprosjektene.  

 

Geologi og geoteknikk 

Grunnundersøkelsene utført av FRE16 har vært svært omfattende. Den geotekniske rapporten 

avdekker noen nye kvikkleiresoner i Hønefoss-området med lav stabiliteten. I enkelte 

områder har det også blitt gjort funn som tyder på at stabiliteten er bedre enn tidligere antatt. I 

områdene som berøres av jernbane og tilhørende infrastruktur vil FRE16 selv stå for 

nødvendige sikringstiltak. I de kartlagte områdene som ikke er planlagt brukt til 

jernbanetekniske installasjoner vil det være kommunens ansvar å følge opp og vurdere behov 

av eventuelle tiltak. Rådmannen skal i tida framover fortsette med å evaluere behovet for 

sikringstiltak i de ulike områdene med lav stabilitet, i samarbeid med blant annet NVE. 

 

Steinsfjorden og vannkvalitet 

Ved etablering av fylling i Kroksund og Sundvollen, må denne utformes på en slik måte at 

vannkvaliteten i Steinsfjorden ikke forringes ytterligere. Dette kan gjøres ved at det etableres 

kanal(er).  

Samfunnsnytten  
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Det er utført temautredning for prissatte konsekvenser. I utredningen pekes det på at FRE16 

vil høyst sannsynlig føre til større folketall, og flere arbeidsplasser i Ringeriksregionen enn 

hva SSBs framskrivninger tilsier. SSBs mellomalternativ er lagt til grunn i transport - og de 

samfunnsøkonomiske beregningene som er presentert i rapporten. De samfunnsøkonomiske 

konsekvensene av endret arealbruk er komplekse og kan ikke uten videre analyseres med 

transportmodellene. Det står i temautredningen at det ikke er meningsfullt å gjennomføre 

samfunnsøkonomisk analyse, der det forutsettes en befolkningsutvikling som i nullalternativet 

og en annen arealbruk i tiltaksalternativet. Modellene kan bare benyttes til å analysere 

samfunnsøkonomiske konsekvenser av endret transporttilbud dersom befolkningen antas å 

være den samme og lokalisert på de samme stedene i null- og tiltaksalternativet. På den 

bakgrunn er det gjennomført EFFEKT-beregninger basert på beregninger med 

transportmodellene, der befolkningsutviklingen både i null- og tiltaksalternativet er basert på 

forutsetningene i AltAreal. Forskjellen utgjør om lag 5 milliarder kroner i nåverdi. Det er 

presentert at det samlet sett er netto nåverdi av prissatte nytte- og kostnadseffekter av 

Ringeriksbanen og ny E16 på om lag –12 milliarder kroner. Men som da er mer sannsynlig -

6,7 milliarder.  

 

Det fremstår slik at modellene ikke er konstruert for å håndtere koblingen av Oslo og 

Ringerike med IC-tog og ny firefelts motorvei. Oslo/Akershus og Ringerike har blant annet 

forskjellig lønnsnivå, prisnivå på bolig / næring og befolkningssammensetning.  

 

For at samfunnsnytten skal fremstå riktig bør det legges vekt på andre faktorer og alternative 

metoder. Det er gjort utredninger som har et annerledes og antagelig mer riktig bilde av 

samfunnsnytten og potensiale for økt produktivitet og vekst i verdiskaping: 

 

• COWI Samfunnsøkonomi: «Mernytte av Ringeriksbanen». Mehammer 08.02.2013.  

Beregnet mernytte av Ringeriksbanen pga arbeidsmarkedsintegrasjon: 7,4 mrd.kr.  

• BI Norwegian Business School: «Ringeriksbanen». Sasson, Ramsøy, Reve 

26.05.2015. Ringeriksbanen i et verdiskapingsperspektiv: Beregnet potensiale for økt 

produktivitet og vekst i verdiskaping tilsvarende om lag 6 mrd.kr. pr år.  

 

Det er også et betydelig beløp i reduserte ulykkeskostnader på 300 millioner kroner i nåverdi.  

 

Utvikling og muligheter  

Det store samferdselsprosjektet skaper grunnlag for vekst og utvikling. Kommunen vil 

imøtekomme dette med å legge til rette for planer og infrastruktur. Et nytt kryss på 

Styggedalen vil endre trafikksituasjonen rundt Hønefoss. Buskerud fylkeskommune er i gang 

med trafikkutreding i samarbeid med kommunen. Det vil være behov for å se på den nye 

situasjonen å vurdere ulike løsninger for å imøtekomme dette. Vedtak fra kommunestyret 

1.06.17 : Ringerike kommune ønsker at det legges til rette for en veiforbindelse mellom 

tiltenkt kryss i Styggedalen og stasjonen via storskjæringa. Det jobbes med dette i 

sammenheng med utredninger som BFK gjør ifb områderegulering Hønefoss. Det reguleres til 

næring rund krysset ved Styggedalen som skal detaljeres i senere planer, det vil være i 

fremtiden være behov for å se på en videre utvikling i tilknytning til dette i fremtidige 

planprosesser. Det er initiativ fra grunneiere/tiltakshavere for utvikling av arealer på blant 

annet Sørumsjordet og Prestmoen. Løsningen som er regulert ser ikke ut til å hindre videre 

utvikling. 

 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Reguleringsplan med tilhørende dokumenter er et grundig gjennomført materiale, som er 

utarbeidet i en omfattende prosess hvor kommunens administrasjon har vært deltakende og 

inkludert på en god måte. FRE16 har tatt hensyn til og innarbeidet mange av løsningene som 

er spilt inn underveis i prosessen. Rådmann vil takke FRE16 for godt samarbeid og et 

gjennomarbeidet planmateriale, som vil gi store muligheter for Ringerike i tiden fremover. 

 

 

Vedlegg 

 

Brev fra KMD 13.04.18 

Innspill til handlingsprogram  

Høringsbrev 19.04.18 

Innspill planprogram 

Grunneiere ønsker å avgi grunn 

http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Ringeriksbanen-og-E16/   

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/reguleringsplan/  

http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/innhold/2018/horing-av-

reguleringsplan-for-ringeriksbanen-og-e16-hogkastet---honefoss/  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1332-3  Arkiv: N21 &13  

 

Sak: 46/18 

 

Saksprotokoll - Høring Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 - 2029  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Ringerike kommune forutsetter byggestart med de store entreprisene senest i 2021.  

2. En realisering av fellesprosjektet innebærer svært store statlige investeringer, og 

konsekvenser for mange mennesker. Derfor forutsettes det at usikkerhet og utsettelse 

unngås.  

3. Det forventes bevilgninger slik at grunnerverv og arkeologisk utgraving kan starte i 

2019, og forberedende arbeider tidlig i 2020 (2018) 

4. Buskerud fylkeskommune har allerede gitt tilsagn om å bidra til forskuttering av 

veginvesteringen via bomselskap, under forutsetning av at jernbanen har oppstart 

samtidig.  

5. Oppstartsbevilgning og investerinsgbeslutning forventes vedtatt høsten 2019 i 

Stortinget for å få gjort forberedende arbeider som forutsatt. 

6. Foreliggende saksframlegg og protokoll med vedtak er innspill fra Ringerike kommune 

til handlingsprogrammet 

7. Ringerike kommune ber om at innspillet legges ved fylkeskommunens innspill 

 
 

Behandling i Kommunestyret 03.05.2018: 

 

Knut Arild Melbøe (MDG) fremmet følgende forslag: 

«1. Ut fra et helhetsperspektiv er Ringeriksbanen ett av fire store nasjonale jernbaneprosjekter 

i Jernbanesektorens Handlingsprogram fram til 2029. Byggestart er etter de siste signaler fra 

Jernbanedirektoratet utsatt til 2022. Dette tas til etterretning. 

 

2. En realisering av fellesprosjektet innebærer svært store statlige investeringer, og 

konsekvenser for mange mennesker. Det vil være en styrke å få oversikt over de faktiske 

kostnadene. Fra anslag på 27,5. mrd. i byggekostnader i 2015 ble 32 mrd. nevnt sist i 2017, og 

beløpet forventes å stige. Til tross for prosjektets hurtige planprosess gjør mange avdekte 

kostnadsdrivende utfordringer det trolig vanskelig å fastlegge de totale byggekostnadene innen 

2021. Prosjektet som i utgangspunktet ble anslått med negativ samfunnsnytte på 11,5 mrd., 

trenger derfor mer tid til å avklare de faktiske kostnadene før endelig beslutning om 

igangsettelse tas. 

 

3. Handlingsprogrammets hovedmål og målsettinger legger stor vekt på samfunnssikkerhet, 

naturmangfold og klimagassutslipp. For Ringeriksbanen – om den føres over Sandvika, 

Kroksund og Helgelandsmoen – er det avdekket flomproblematikk over de vernede 

våtmarkssystemet ved Storelva, forurensningsproblematikk ved Kroksund med uavklarte 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

konsekvenser for Steinsfjorden og Tyrifjorden og vanskelig fjell og byggegrunn over store 

deler av planområder. I tillegg kommer stort tap av matjord, riving av mange hus og ikke 

minst tap av naturmangfold og miljøforringelse. Høy tunnelandel og svær omfattende krav til 

massetransport belaster klimaregnskapet. 

 

4. Ut fra punktene over er det nå på høy tid å få utredet Ringeiksbanen Nord der Jevnaker, 

Grua, Harestua og Nittedal vil kunne knyttes til en Intercity-løsning med start i Hønefoss og et 

større antall reisende enn det Sandvikallinjen vil by på. En planprosess vil her med fordel 

kunne knyttes an til veiprosjektet E16 Nymoen – Eggemoen som i disse dager er på høring og 

selvsagt Gjøvikbanens dobbeltspor.  

 

5. Ringerike kommune ber om at innspillet legges ved fylkeskommunens innspill.» 

  

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Melbøes (MDG) forslag, ble 

Rådmannens innstilling vedtatt mot 1 stemme. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1332-2   Arkiv: N21 &13  

 

 

Innspill til høring av Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 - 2029  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune forutsetter byggestart med de store entreprisene senest i 2021.  

2. En realisering av fellesprosjektet innebærer svært store statlige investeringer, og 

konsekvenser for mange mennesker. Derfor forutsettes det at usikkerhet og utsettelse 

unngås.  

3. Det forventes bevilgninger slik at grunnerverv og arkeologisk utgraving kan starte i 

2019, og forberedende arbeider tidlig i 2020 (2018) 

4. Buskerud fylkeskommune har allerede gitt tilsagn om å bidra til forskuttering av 

veginvesteringen via bomselskap, under forutsetning av at jernbanen har oppstart 

samtidig.  

5. Oppstartsbevilgning og investerinsgbeslutning forventes vedtatt høsten 2019 i 

Stortinget for å få gjort forberedende arbeider som forutsatt. 

6. Foreliggende saksframlegg og protokoll med vedtak er innspill fra Ringerike kommune 

til handlingsprogrammet 

7. Ringerike kommune ber om at innspillet legges ved fylkeskommunens innspill 

 

 

  

 

Bakgrunn 

Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 -2029 ble oversendt fylkeskommunene på høring 

09.04.2018. Buskerud fylkeskommune ønsker å få innspill fra kommunene og 

kommuneregionene som grunnlag for fylkeskommunens høringsuttalelse. Hovedutvalget for 

samferdselssektoren skal behandle høringsuttalelsen 7. juni og fylkestinget 20. juni. Frist for 

innspill fra kommunene/kommuneregionene må derfor settes til 14 mai, 2018.  

 

Handlingsprogrammet er en oppfølging og konkretisering av NTP 2018–2029 og skal være 

styrende for hvordan en samlet jernbanesektor skal arbeide for å nå de overordnede målene i 

transportplanen. Tiltak som må til for å nå de forventede effektene, og når disse skal 

gjennomføres, er beskrevet i handlingsprogrammet. Den første seksårsperioden vektlegges. 

Samferdselsdepartementets endelige retningslinjer for arbeidet med etatenes respektive 

handlingsprogram datert 5. juli 2017, legger også premisser for jernbanesektorens 



- 

arbeid i planperioden. I retningslinjene vises det til prosjektlistene i vedlegg 1-3 i NTP 2018–

2029, og at disse skal ligge til grunn for etatenes handlingsprogram. Dersom forutsetninger er 

endret, må etatene gjøre nødvendige tilpasninger i handlingsprogrammene innenfor de gitte 

økonomiske rammene. For enkelte jernbanetiltak er det lagt opp til en rammestyring av 

prosjektporteføljen. 

 

Ringeriksbanen er en del av intercityutbyggingen og Bergensbanens forkortelse. Reguleringen 

skjer som et fellesprosjekt med Statens vegvesen og utbyggingen av E16, forkortet FRE16. 

Ved utbygging av Ringeriksbanen vil reisetiden Oslo–Bergen forkortes med én time, det er en 

stor forbedring av reisetiden mellom de to største byene i landet. Banen gir en ny forbindelse 

fra Sandvika til Hønefoss og vil utvide pendleromlandet rundt Oslo, med to tog i timen Oslo–

Hønefoss. Dette gir potensial for bolig- og næringsvekst i Ringeriksregionen. For å få 

prosjektet realisert innenfor de økonomiske rammene i NTP 2018-2029, er byggestart 

forskjøvet fra 2021 til 2022. Ved høyere rammer over statsbudsjettet er det mulig med 

byggestart i 2021.  

 

Bergensbanen fra Oslo til Bergen binder øst og vest sammen over høyfjellet, og er den av 

fjernstrekningene som har størst trafikk både når det gjelder personer og gods. 

 

Det overordnede målet for regjeringens transportpolitikk er å legge til rette for «et   

transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til 

lavutslippssamfunnet». Målet er nedfelt i Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 som 

beskriver mål og rammer for transportetatenes arbeid i planperioden. Det er utledet tre 

hovedmål med fokus på følgende målsettinger som legger premisser for jernbanesektorens 

videre utvikling. Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet: 

 

• Et pålitelig og tilgjengelig transportsystem 

• Vektlegge barn og unges behov i 

   planlegging og utvikling 

• Sterk satsing i byområdene 

• Effektiv og miljøvennlig godstransport 

  Å redusere transportulykker i tråd med nullvisjonen: 

• Økt transportsikkerhet innen jernbanetransport 

• Samfunnssikkerhet – stadig viktigere grunnet et 

   sammensatt risiko-, trussel og sårbarhetsbilde 

• En økt robusthet i infrastrukturen gjennom 

   innsats på drift, vedlikehold og fornying 

   Å redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling 

   til et lavutslippssamfunn: 

• Nullutslippsløsninger i alle framtidige materialanskaffelser 

  – i den grad teknologiutviklingen tillater det 

• Følge opp handlingsplan for fossilfrie arbeidsplasser 

• Redusere påvirkning på naturmangfold og miljø 

 

 

 

Forberedende arbeid 

Det forutsettes at diskusjonen rundt oppstart i 2021 eller 2022 handler om de store 

entreprisene. Det vil si at forberedende arbeid må utføres tidligere enn dette, for å komme i 



- 

gang med de store entreprisene. Det forutsettes at prosessen med fullskalaprosjektet på 

Mælingen blir utført i 2018 eller så snart som mulig, grunnerverv i starten av 2019 og at 

utgraving av arkeologiske funn starter i 2019. Det legges opp til at gang og sykkelvei langs 

Busundveien skal bygges før anleggsstart, for å ta hensyn til barn og unge. Dette forventes da 

utført i 2020, og kommunen mener dette bør gjelde gang og sykkelstrekning langs rv 35 også. 

Det skal som del av forberedende arbeider hogges skog som er tidkrevende, men har et 

forholdsvis lite budsjett. Matjord skal skrapes av og legges i ramper.  

 

Elektrifisering til Follum 

Randsfjordbanen mellom Hokksund og Hønefoss har vognlast- og tømmertog til og fra 

Follum. For mer effektiv tømmertransport og reduserte transportkostnader legges det opp til at 

sidesporet mellom Hønefoss og Follum elektrifiseres i første seksårsperiode.  

 

 

Historikk 

Det vises til et gammelt dokument fra 1993 som heter «jernbaneutredning 

hovedrapport» utarbeidet av NSB:  

Ringeriksbanen har en lang historie, Ringeriksbanen ble første gang omtalt i 1858. Da 

Stortinget gjorde vedtak om bygging av Bergensbanen i 1898, var også Ringeriksbanen inne i 

bildet. Siden har ideen vært trukket fram, drøftet og utredet mange ganger. Ringeriksbanen er 

en god løsning for å forkorte Bergensbanen, men hver gang banen har vært tatt opp til 

vurdering, har prosjektet blitt forkastet, vesentlig pga. manglende investeringsmidler. 

 

Fellesprosjekt for bane og veg 

Ringeriksbanen har vært på planstadiet i årtier. Ny E16 var ferdig planlagt i 2012. Så ble vegen 

utsatt fordi det skulle bli et fellesprosjekt for både bane og veg. Slike fellesprosjekter er meget 

uvanlig i NTP. Derfor krever det spesiell oppfølging. Kommer ikke bane, kommer ikke veg. 

Bergensbanens største forbedring på hundre år OG InterCity-bane. Reisetiden med landets 

mest miljøvennlige forbindelse mellom vest og øst reduseres med nesten en time. InterCity 

åpner en stor utviklingsregion for avlastning av vekstpresset på Oslo. 

Nytte og innsparing kan det bli realiteter. 

 

Ny E16 er inngangsport til tre av fire hovedvegforbindelser mellom øst og vest 

Alle som har kjørt bil mellom Hønefoss og Sandvika vet hva det handler om: Kø. 

Den nye vegen er inngangsporten både til E16 over Valdres og Filefjell, Rv 7 over Hallingdal 

og Hardangervidda og Rv 52 over Hemsedal. Fordelene med fellesprosjektet er så store at 

Stortinget ønsker å gjøre det samme med Arna – Stanghelle i vest.  

 

Eneste InterCity-strekning som ikke har spor å kjøre tog på 

Andre har enkeltspor og ønsker seg dobbeltspor. Det har vi full forståelse for og gir det vår 

støtte. Men bane uten spor er ingenting. Det er nettopp dette som gir den store 

reisetidsgevinsten med Ringeriksbanen. En helt ny IC-strekning som reduserer reisetiden 

mellom Oslo og Bergen med en time. I tillegg gir den en reisetid på omlag en halvtime mellom 

vekstregionen Ringerike og hovedstadsområdet. 

 

 

 

Byggestart i 2021 



- 

Planen for ny E16 var ferdig i 2012. Så ble den lagt bort, fordi Ringeriksbanen skulle bygges 

samtidig.Regjeringen lovte byggestart 2019 på Sundvollen, men deet ble utsatt til 2021 etter 

innspill fra Bane NOR. Kommunene er i full gang med å tilrettelegge for ny bane og veg og for 

å realisere vekst og samfunnsnytte. Mange eiendommer, hus og hjem er allerede direkte berørt 

av reguleringsplanen. Ytterligere utsettelser må derfor anses utålelig. Det forutsettes at 

regjeringens lovnader i pressemelding og brev 28.04.16 om trasevalg følges opp, der 

avgjørelsen om trasevalg ble gjort med begrunnelse å holde full framdrift i planlegging og 

senere utbygging.  

 

En velfungerende og meget kompetent organisasjon er klar for oppgaven 

Regjering og Storting har bevilget store midler til planlegging. Det er prisverdig. En 

handlekraftig og kompetent organisasjon er bygd opp. Når Bane NOR sier at de er usikker på 

om de har kompetanse til å ivareta IC-utbyggingen, slik den er planlagt i NTP, kan det derfor 

ikke gjelde fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. En utsettelse risikerer å bygge ned det 

kompetente miljøet som er bygd opp. 

 

Reguleringsplanen er klar 

Reguleringsplanen er ferdig utarbeidet. Når Bane NOR sier at de i mange prosjekter er 

på etterskudd i planlegging, gjelder det ikke her. FRE16 har levert. Nå står det bare 

på saksbehandling og beslutninger i Kommunaldepartementet. 

 

 

 

Ringeriksbanen krever ikke ny Oslo-tunnel 

Bane NOR ønsker å prioritere ny Oslo-tunnel. Det forstår vi godt, og ny tunnel må planlegges. 

Ringeriksbanen vil etter planen bli en forlengelse av den såkalte Mossependelen som allerede i 

dag går til Stabek og benytter dagens Oslo-tunnel. Ringeriksbanen med halvtimesruter vil 

derfor ikke medføre ytterligere belastning på dagens tunnel. Byggetiden går også over så 

mange år at det vil være lettere å tilpasse påkoblinger og annet til eksisterende linjer. Slik blir 

det få ulemper for eksisterende trafikk. 

 

”Trafikant-nytten” er udiskutabel 

I sitt innspill til handlingsprogram sier Bane NOR at det må legges stor vekt på trafikantnytte. 

Her får trafikantene både i pose og sekk. Den største tidsbesparelsen av alle jernbaner. 

Ny 4-felts veg med 110 km fartsgrense og slutt på de store køene. Stor nytte for Vestlandet, 

Østlandet og dalførene. 

 

Samfunnsnytten er faglig dokumentert 

Det er gjort en rekke faglige utredninger om samfunnsnytten knyttet til Ringeriksbanen. 

Det vises særlig til: 

 COWI Samfunnsøkonomi: «Mernytte av Ringeriksbanen». Mehammer 08.02.2013. 

Beregnet mernytte av Ringeriksbanen pga arbeidsmarkedsintegrasjon: 7,4 mrd.kr. 

 BI Norwegian Business School: «Ringeriksbanen». Sasson, Ramsøy, Reve 26.05.2015. 

Ringeriksbanen i et verdiskapingsperspektiv: Beregnet potensiale for økt produktivitet 

og vekst i verdiskaping tilsvarende om lag 6 mrd.kr. pr år. 

 

 

 

Rådmannens kommentar 



- 

 Byggestart for Ringeriksbanen og E16 ble utsatt fra 2019 til 2021 etter innspill 

fra BaneNor.  Begrunnelsen var at man da ville være helt sikker på at prosjektet 

var grundig utredet og modent for realisering. Dette er nå oppfylt og begge 

fagetater framhever at byggestart kan skje i 2021. Dette i motsetning til andre 

prosjekter hvor fagetatene påpeker at man er på etterskudd i planleggingen. 

 En stor og profesjonell organisasjon er etablert for å forberede byggestart og det 

er allerede bevilget nær 1 milliard til planlegging og forberedelse.   

 En utsettelse av jernbanen rammer også utbyggingen av E16 som er innfallsport 

til 3 av 4 hovedvegforbindelser mellom øst og vest. Utbyggingen av E16 er 

tidligere utsatt flere ganger. 

 Anleggsbransjen har påpekt at forutsigbarhet er særdeles viktig for å unngå 

negative konkurranseforhold og såkalt markedsrisiko. 

 Buskerud fylkeskommune har allerede gitt tilsagn om å bidra til forskuttering av 

veginvesteringen via bomselskap.  Dette selvsagt under forutsetning at jernbanen 

har oppstart samtidig.  

 Kommuner og lokalsamfunn er godt i gang med å tilrettelegge for å realisere 

vekst og samfunnsnytten av investeringen i ny bane og vei og reguleringsplanen 

har allerede konsekvenser for mange eiendommer, hus og hjem. 

 Ytterligere utsettelse kan føre til lite effektiv og forutsigbar framdrift, medføre 

nedbygging av den etablerte prosjektorganisasjon og fordyrelse av prosjektet. 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Profilert faktaark  

 

Pressemelding fra Jernbanedirektoratet 9.04.18 

https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/d160678188684de19af7e5319b4aac75

/prm-jernbanesektorens-handlingsprogram-2018_2029-buskerud.pdf 

 

https://www.jernbanedirektoratet.no/no/aktualiteter/2018/jernbanesktorens-

handlingsprogram-pa-horing/ 

 

Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029, Høringsutgave: 

https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/9077c28783d648939786c5ce7d642d0e

/jernbanesektorens-handlingsprogram--horingsutgave.pdf 

 

Banenor sitt forslag: 

http://www.banenor.no/contentassets/3a02ae99cbe74505a59a6abb38aed223/bane-nors-

innspill-til-handlingsprogram-15-02-2018.pdf 
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 Ringerike kommune, 16.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
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Fel lesprosjektet

Ringeriksbanen og E1 6

Til grunneier, naboer og interesseorganisasjoner

Se vedlagt adresseliste

Henvendelse til: Halldis Skogen Dato: 19.04.2018
Tlf.: +47 920 60 012 Saksref.: 201803375 - 01
Faks: Deres ref.:
E - post: Halldis.Skogen@banenor.no Vedlegg:

Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16

Kommunal - og moderniseringsdepartementet har i brev datert 13.04.18 besluttet at «Forslag
til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 med konsekvensutredning» skal legges ut til
offentlig ettersyn i henhold til plan - og bygningsloven § 12 - 10.

På vegne av departementet legger Bane NOR og Statens vegvesen planforslaget u t til
offentlig ettersyn (høring) i tidsrommet 19. april til 24. juni 2018.

Bakgrunn for planforslaget
Regjeringen har bestemt at Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet - Hønefoss skal planlegges
som ett felles prosjekt. Planarbeidet gjennomføres som statlig reguleringsplan i henhold til
plan - og bygningslovens § 6 - 4. Dette innebærer at det er Kommunal - og
moderniseringsdepartementet som er planmyndighet og som skal vedta reguleringsplanen.
Deler av planområdet ligger i Marka, og fylkesmannen i Oslo og Akershu s har gitt tillatelse
etter markaloven til å sette i gang planleggingen.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har, på vegne av Bane NOR og Statens vegvesen,
utarbeidet et forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning. Planen legger til rette for
utbygging av 40 km nytt dobbeltspor mellom Jong i Bærum kommune og Hønefoss stasjon i
Ringerike kommune, samt 16 km ny firefelts motorve g fra Høgkastet i Hole kommune til Ve i
Ringerike kommune.

Planforslaget omfatter i tillegg også nødvendig omlegging av offentlige og private veger,
gang - / sykkelveg er , midlertidige anleggsområder, samt områder for lagring av
overskuddsmasser. Det planlegges også støytiltak og vilttiltak med faunapassasjer under
nytt dobbeltspor og motorveg.
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Fel lesprosjektet

Ringeriksbanen og E1 6

Hvorfor får du dette brevet?
Du blir varslet direkte av oss om høringen fordi du enten er grunneier, som bor eller har
eiendom innenfor planområdet og således blir direkte berørt av planforslaget, eller du er
nabo til områder som er omfattet av planen og derfor blir indirekte berørt av planforslaget.

Lag, foreninger og interesseorganisasjoner får dette brevet fordi planen kan berøre deres
interessefelt.

Hvis du har synspunkter på planforslaget ønsker vi at du sender inn disse til Fellesprosjektet
i løpet av høringsperioden, som er 19. april til 24. juni. Se punktet «Merknader til planen» i
slutten av brevet.

Hvor finnes dokumentene?
Forslaget til reguleringsplan med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser er
tilgjengelig som papirutgave på:

Veiledningstorget i kommunegården i S andvika og Bekkestua bibliotek.
Servicetorget Hole Herredshus, Vik og Hole bibliotek
Servicetorget Ringerike rådhus, Hønefoss og Ringerike bibliotek

Elektroniske dokumenter ligger på kommunenes hjemmesider og på Fellesprosjektets
hjemmeside:
www.baerum.kommune.no/ringeriksbanen
www.hole.kommune.no/
www.ringerike.kommune.no/
www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/

I tillegg vil reguleringsplanen ligge tilgjengelig i en elektronisk kartløsning på
Fellesprosjektets hjemmeside, se ne ttadressen over.

Folkemøter og åpne kontordager
Det vil bli avholdt folkemøter og åpne kontordager på følgende dager:

Ringerike :
Folkemøte i Ringerike kultursenter, Bysalen , Hønefoss, onsdag 2. mai kl. 18.30
Åpen kontordag i Fossveien 9, Hønefoss, torsdag 3. mai kl. 9 - 17
Åpen kontordag i Fossveien 9, Hønefoss, tirsdag 8. mai kl. 15 - 21
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Hole
Folkemøte på Sundvolden hotell tirsdag 15. mai kl. 18.30
Åpen kontordag på Herredshuset, Vik, onsdag 16. mai kl. 9 - 17
Åpen kontordag på Herredshuset, Vik, tirsdag 22. mai kl. 15 - 21

Bærum
Folkemøte på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika torsdag 24. mai kl. 18.30
Åpen kontordag i « Det Grønne Huset » ved Sandvika stasjon tirsdag 29. mai kl. 9 - 17
Åpen kontordag i « Det Grønne Huset » ved Sandvika stasjon torsdag 31. m ai kl. 15 - 21

På de åpne kontordagene vil det være mulighet for «drop - in», eller du kan bestille tidspunkt
for å få snakke med medarbeidere i prosjektet. Dette kan gjøres ved å sende en e - post til
Halldis.Sk ogen@banenor.no .

Arkeologiske registeringer
Det gjøres oppmerksom på at det vil foregå arkeologiske registreringer innenfor planområdet
i høringsperioden. Ved eventuelle arkeologiske funn kan det bli aktuelt å legge inn ytterligere
bestemmelsesområder fo r arkeologiske utgravninger innenfor reguleringsplanens
avgrensing.

Kompensasjon for dyrka mark, høring av forskrift
I dokument FRE - 00 - A - 00026 «Dyrka mark kompensasjon » er det beskrevet hvordan
prosjektet skal kompensere for tap av dyrka mark. Dokumentet inkluderer også vedlegg som
beskriver hvordan det er tenkt å forvalte en tilskuddsordning for nydyrking og et utkast til
forskrift om tilskuddsordningen. Utkast til for skrift er en del av dokumentet fordi det blir sett
på som hensiktsmessig at høringen av utkast til forskrift blir gjennomført i samme prosess
som høring av reguleringsplanen.

Merknader til planen
Frist for å komme med merknader til planforslaget er 24 . juni 2018 .

Merknader sendes skriftlig til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar, eller på e - post til
postmottak@banenor.no
Vennligst merk henvendelsen med «Saksnummer 201803375 - Ringeriksbanen og E16 -
Høringsuttalelser».

Eventuelle spørsmål til planforslaget kan rettes til Fellesprosjektet på telefon 920 60 012 eller
Halldis.Skogen@banenor.no
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Tidligere uttalelser og synspunkter til planarbeidet, som er sendt inn til Fellesprosjektet før
19. april, vil ikke bli registrert som merknader til planforslaget. Disse må eventuelt sendes inn
på nytt hvis man ønsker at de skal registreres som formelle høringsuttalelser.
Høringsinstansene må legge til grunn at utt alelser som er datert og sendt etter
høringsfristens utløp ikke kan regne med å bli vurdert.

Etter at høringsperioden er avsluttet vil Fellesprosjektet oppsummere høringsuttalelsene,
kommentere disse og eventuelt vurdere hvordan innkomne merknader bør bl i innarbeidet i
planen. Deretter vil planforslaget med tilhørende dokumentasjon bli oversendt Kommunal - og
moderniseringsdepartementet som grunnlag for departementets videre behandling og
endelige vedtak av reguleringsplanen.

Med hilsen

Morten Klokkersveen

Prosjektdirektør Knut Sørgaard
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Leder plan og samfunnskontakt
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Dokumentet er godkjent elektronisk



Navn Adresse Postnummer Poststed
HESSELBERG-MEYER MORTEN TOPPÅSVEIEN 62 1 352 KOLSÅS
IQBAL AZHAR DRENGSRUDVEIEN 70 1 383 ASKER
WILMERS HANS OG MARGRETHE DÆLIJORDET 23 A 1 383 ASKER
HAMMER ELISABETH LORANGE GAMLE DRAMMENSVEI 269 A 1 383 ASKER
SOLBU TOM TALLAK FREDBOS VEI 61 1 383 ASKER
SOLBU-HANSEN KJERSTI N FREDBOS VEI 61 1 383 ASKER
BØRSUM TOM HOFSTADGATA 39 1 383 ASKER
RØNNING HILDE OG JAN KÅRE JØSSONGVEIEN 3 B 1 383 ASKER
IQBAL SHAHID LERKEVEIEN 1 6 1 383 ASKER
HANSEN GRETHE VRÅLSTAD ATRÅVEGEN 1 30 3656 ATRÅ
STENSRUD EGIL GUDBRAND VALDRESVEGEN 61 2937 BEGNA
STENSRUD ÅSE VALDRESVEGEN 61 2937 BEGNA
DYBSJORD KARI CAROLINE ØVERLANDS VEI 1 1 C 1 356 BEKKESTUA
HANSSEN HENNING HURUM EGNE HJEMS VEI 3 A 1 356 BEKKESTUA
HANSSEN JOHN ARNE HURUM EGNE HJEMS VEI 3 C 1 356 BEKKESTUA
GROBSTOK AASE MARIT PEIKS VEI 8 1 356 BEKKESTUA
WÆRSTEN ANNE-KARINE BÆRUMSVEIEN 1 96 1 356 BEKKESTUA
WIKSTRØM IDA VESTSIDEVEGEN 30 3522 BJONEROA
JENSEN FRØYDIS L ULLUM KULLEBUNNVEIEN 8 1 388 BORGEN
PRESTEGÅRD FREDRIK V BRINGEVEGEN 25 6888 BORGUND
LYSAKERMOEN TORMOD SKJERVAVEGEN 5 2760 BRANDBU
BRATBERG HANS EINAR LUNNAVEGEN 21 3 2387 BRUMUNDDAL
FINSNES SARA KAROLINE NEDRE TOPPENHAUG 76 1 353 BÆRUMS VERK
REKDAL ØYVIND HELSETHELLINGA 22 1 353 BÆRUMS VERK
STENSRUD ELSE-BRITT HELSETHELLINGA 22 1 353 BÆRUMS VERK
TIMENES ESPEN HEIM NEDRE TOPPENHAUG 75 1 353 BÆRUMS VERK
MOLLE AKSEL ANTON GULLHAUGEN 39 1 353 BÆRUMS VERK
MOLLE AKSEL ANTON GULLHAUGEN 39 1 353 BÆRUMS VERK
JACOBSEN SJUR MORTEN POSTBOKS 1 1 8 1 31 7 BÆRUMS VERK
GRØTHE KIRSTI C/ O MARIT BRÅTØMYR, BØNSBAKKEN 2073 BØN
EVENSEN MERETHE GRUBEGATA 4 3031 DRAMMEN
LARSEN CONNIE OG HÅVARD KRUTTHUSET 24 3030 DRAMMEN
JONSON HÅKON NÆSS SVEN SVENSENS VEI 7 301 4 DRAMMEN
GLITRE ENERGI NETT AS Postboks 7007 3007 DRAMMEN
MATHISEN RUDI C/ O TORE TANGEN, SYD-FOSSUM 21 1 359 EIKSMARKA
MATHISEN RUDI C/ O TORE TANGEN, SYD-FOSSUM 21 1 359 EIKSMARKA
BRYN KNUT ANKERVEIEN 228 1 359 EIKSMARKA
RINDE EVA MAY BASALTVEIEN 45 1 359 EIKSMARKA
SANDBECK STURLA OLE E BASALTVEIEN 41 1 359 EIKSMARKA
HOEL ROAR OLAV VOLLSVEIEN 1 64 1 359 EIKSMARKA
ØVERGÅRD MAGNE JOSTEIN OTTO RUGES VEI 3 1 359 EIKSMARKA
HOEL ROAR OLAV VOLLSVEIEN 1 64 1 359 EIKSMARKA
KOSTOVSKA EMILIJA ELVEVEGEN 1 1 B 2843 EINA
KLAVENESS NILS OLAV F EKEBERG GÅRD, EKEBERGVEIEN 1 69 1 91 2 ENEBAKK
KLAVENESS NILS OLAV F EKEBERG GÅRD, EKEBERGVEIEN 1 69 1 91 2 ENEBAKK
IBENHOLT TONE KIRKEBYVEGEN 47 2008 FJERDINGBY
MARKHUS INGER LILLIAN RULLESTADSTRANDA 22 5598 FJÆRA
MARKHUS INGER LILLIAN RULLESTADSTRANDA 22 5598 FJÆRA
MARKHUS INGER LILLIAN RULLESTADSTRANDA 22 5598 FJÆRA
MELINGEN OLE SELJEVEIEN 7 1 91 1 FLATEBY
RAPP KARI STILLINGEN OG OLA AUSTSIDEVEGEN 376 3539 FLÅ
WETTERN BENTE STABÆK OG KRISTIAN VETERVEGEN 667 3539 FLÅ
SKOVLI MAGNE TERVATUNET 6 681 2 FØRDE
HAUKLIEN TONY RADEN 6 D 2625 FÅBERG
MADSEN ANDERS ROLLAND RYLLIKVEIEN 1 6 A 3360 GEITHUS
SLEPENVEIEN 48 AS c/o Byrå Pluss AS, Postboks 394 2803 GJØVIK
FOSS ARTHUR V/ ODVAR ERIKSEN, FJORDSVINGEN 32 3427 GULLAUG
BRENNA LARS OVE OG MONICA E HORNBORG SIKVEIEN 2 1 481 HAGAN
IMAAD HOLDING AS Ilabakken 1 2 1 481 HAGAN
MELBYE BRIT-ARNHILD SKYTTAFARET 21 1 481 HAGAN
BJERKE ANITA DØLERUDVEIEN 39 3525 HALLINGBY
WLODARCZYK ADAM OG KINGA JOZEFA GAMLE ÅDALSVEI 34 A 3525 HALLINGBY
LIE PETER EINAR OG TINE STORM-JENSEN ÅDALSVEIEN 257 3525 HALLINGBY
LANGSJØVOLD GRY MERETE B HØYENSALGATA 92 231 7 HAMAR
SEIM GRO KIRKEVEIEN 71 A 1 344 HASLUM
OLSEN HARALD JANN ANTON TSCHUDIS VEI 57 1 344 HASLUM
PERLESTENBAKKEN BERIT SKOLEHAGEN 1 5 3528 HEDALEN
KANA SIGBJØRN SKOLEHAGEN 1 5 3528 HEDALEN
TVEIT RANDI KRISTIN S TVEITVEGEN 1 4 4737 HORNNES
TVEIT RANDI KRISTIN S TVEITVEGEN 1 4 4737 HORNNES
SOLBERG TORSTEIN SOLSTADLIA 1 4 1 395 HVALSTAD
LUNDSTAD EINAR MARTIN ASKVEIEN 1 35 351 9 HØNEFOSS
BRÅTEN ELI BJØRKEMOEN 3 351 9 HØNEFOSS
BJERKE EIVIND M HILLKIRK BJØRKETRÅKKET 1 351 9 HØNEFOSS
HELGESEN KARI OG KURT ASKVEIEN 1 1 7 351 9 HØNEFOSS
BJERKERUD ARILD BJØRKEMOEN 1 5 351 9 HØNEFOSS
BERGLI JENS OG JORUNN ELISABETH BUSUNDVEIEN 1 3 351 9 HØNEFOSS
ØDEGÅRD HANS MARTIN OG PHITHAYARAT RØSHOLMSTRANDA 3 351 9 HØNEFOSS

Adessel i ste for utsendel se av brev ti l grunnei ere og naboer ved offentl i gettersyn
av forsl ag til regul eri ngspl an for Ri ngeri ksbanen og E1 6.



BERGLI ERI K BU SUN DVEI EN 1 1 351 9 HØN EFOSS
BERGLI M ATTI S RØSH OLM STRAN DA 1 351 9 HØN EFOSS
M OLI D NI N A CHRI STI N BU SUN DVEI EN 22 351 9 HØN EFOSS
SØDAL OLAV BU SUN DVEI EN 9 351 9 HØN EFOSS
LU N DSTAD LI V H AN N E S BU SUN DVEI EN 20 351 9 HØN EFOSS
FRØSH AU G ELLEN SYNNØVE BJØRKEM OEN 7 351 9 HØN EFOSS
RØI N E JAN ERI K BJØRKEM OEN 7 351 9 HØN EFOSS
WEI STEN ARI LD RØSH OLM STRAN DA 22 351 9 HØN EFOSS
ASKI M PER M ARTI N OG TRI N E SELVAAG BU SUN DVEI EN 1 05 351 9 HØN EFOSS
AARSETH TORE MÆLI N GEN 76 351 9 HØN EFOSS
H ERRM AN DAG M ARTI N MÆLI N GEN 88 351 9 HØN EFOSS
H AN SEN JAN FROGH MÆLI N GEN 1 1 0 351 9 HØN EFOSS
MÆLIN GEN OLE RI CH ARD MÆLI N GEN 62 351 9 HØN EFOSS
DØSSLAN D OLAV KRISTIAN BU SUN DVEI EN 65 351 9 HØN EFOSS
MÆLIN GEN H ARALD MÆLI N GEN 40 351 9 HØN EFOSS
H AN SSEN BRI TA RAGNHI LD M MÆLI N GEN 35 351 9 HØN EFOSS
DØSSLAN D OLAV KRISTIAN BU SUN DVEI EN 65 351 9 HØN EFOSS
BAKKE GRO ASKEN GA 1 351 9 HØN EFOSS
WH ELAN KI AHM A LI SE BU SUN DVEI EN 85 351 9 HØN EFOSS
KARLSEN ODD RAGNAR BU SUN DVEI EN 61 351 9 HØN EFOSS
HØGM OEN I N GER MÆLI N GEN 63 351 9 HØN EFOSS
PAULSEN VERA BU SUN DVEI EN 75 351 9 HØN EFOSS
H AN SEN HARRY TORP BU SUN DVEI EN 77 351 9 HØN EFOSS
STRAN D ELSE M ARI E BU SUN DVEI EN 73 351 9 HØN EFOSS
DALEN LYDI A BU SUN DVEI EN 79 351 9 HØN EFOSS
H AN SSEN BRI TA RAGNHI LD M MÆLI N GEN 35 351 9 HØN EFOSS
KARLSEN M ARTH E BU SUN DVEI EN 63 351 9 HØN EFOSS
BRZOZOWSKA IZABELA OG M ARCI N MÆLI N GEN 50 351 9 HØN EFOSS
BERN TSEN LARS MÆLI N GEN 38 351 9 HØN EFOSS
H AN SSEN BRI TA RAGNHI LD M MÆLI N GEN 35 351 9 HØN EFOSS
KARLSEN BERI T MÆLI N GEN 1 351 9 HØN EFOSS
TU VSJØEN KEN N ETH OG LAUREN ASH LEY BU SUN DVEI EN 95 351 9 HØN EFOSS
BØE CAROLI N E BU SUN DVEI EN 97 351 9 HØN EFOSS
ROSEN BERG KI M ARVI D BU SUN DVEI EN 97 351 9 HØN EFOSS
N ERBY TOR FRI THJOV DALSVEI EN 6 351 9 HØN EFOSS
DAH L NI NA DALSSVI N GEN 5 351 9 HØN EFOSS
JOH ANSEN ROLF C BORLAUG BU SUN DVEI EN 1 62 351 9 HØN EFOSS
REDZEPI WEN CH E H ENRI KSEN DALSVEI EN 3 351 9 HØN EFOSS
KLEM M ESTAD RAN DI M ARI T BU SUN DVEI EN 68 351 9 HØN EFOSS
JOH ANSEN ROLF C BORLAUG BU SUN DVEI EN 1 62 351 9 HØN EFOSS
RI SH OVD TRULS OLE BU SUN DVEI EN 221 351 9 HØN EFOSS
N YH UU S ØI VI N D DALSSVI N GEN 1 1 351 9 HØN EFOSS
JOH ANSEN ROLF C BORLAUG BU SUN DVEI EN 1 62 351 9 HØN EFOSS
KLEM M ESTAD RAN DI M ARI T OG SVEN D O H OLM EN BU SUN DVEI EN 68 351 9 HØN EFOSS
KVALE NI LS-LORAN G LARSEN ASKVEIEN 1 22 351 9 HØN EFOSS
STACH KRYSTIAN AN TONI BU SUN DVEI EN 46 351 9 HØN EFOSS
SOLLI LEI F JARLE DALSSVI N GEN 6 351 9 HØN EFOSS
SOLLI TRUDE M ARI ANN E DALSSVI N GEN 8 351 9 HØN EFOSS
BERGE BJØRN BU SUN DVEI EN 26 351 9 HØN EFOSS
BERGE M ARI AN NE RU M OH R BU SUN DVEI EN 26 351 9 HØN EFOSS
DYREH AU GE LI N DA B SIG OG PETER SIG ASKVEIEN 1 30 351 9 HØN EFOSS
BJERKE NI TA VØRN ER OG TOR DALSVEI EN 2 351 9 HØN EFOSS
JOH ANSEN ROLF C BORLAUG BU SUN DVEI EN 1 62 351 9 HØN EFOSS
KLEM M ESTAD ERLI N G BU SUN DVEI EN 58 351 9 HØN EFOSS
DAH L RAN DI DALSSVI N GEN 1 351 9 HØN EFOSS
DAH L NI NA DALSSVI N GEN 5 351 9 HØN EFOSS
GRØN DAHL FI N N OG SOLFRI D LI LLI AN DALSSVI N GEN 3 351 9 HØN EFOSS
DAH L RAN DI DALSSVI N GEN 1 351 9 HØN EFOSS
STØEN BEN TE OG FRED ASKVEIEN 1 1 4 351 9 HØN EFOSS
LØN N E TOVE ASKVEIEN 1 1 2 351 9 HØN EFOSS
PETERSEN ERLI N G ASKVEIEN 1 1 2 351 9 HØN EFOSS
KLEI VEN AN N E KARI DALSSVI N GEN 2 351 9 HØN EFOSS
AN TON SEN GRETE MÆLI N GEN 1 20 351 9 HØN EFOSS
GRAN KN U T MÆLI N GEN 1 32 351 9 HØN EFOSS
HØN EFOSS OG RI N GERIKE RI DEKLU BB Askveien 86 351 9 HØN EFOSS
COU CH ERON H EN RI K ASKVEIEN 94 351 9 HØN EFOSS
KVALE NI LS-LORAN G LARSEN ASKVEIEN 1 22 351 9 HØN EFOSS
FOSSU M STEN EU GEN AVSTI KKEREN 1 96 351 9 HØN EFOSS
STUBDAL H AN S EI DAR ASKVEIEN 90 351 9 HØN EFOSS
WH ELAN KI AHM A LI SE BU SUN DVEI EN 85 351 9 HØN EFOSS
M ARTI N SEN BORGAR ASKVEIEN 1 93 351 9 HØN EFOSS
M ARTI N SEN BORGAR ASKVEIEN 1 93 351 9 HØN EFOSS
N ORDENGEN M ORTEN SAN DAKERVEI EN 344 351 9 HØN EFOSS
FRAN SRU D FAN N Y C M EH REN KAPELLVEI EN 1 5 351 9 HØN EFOSS
RYTTERAGER PER ERI K AVSTI KKEREN 1 77 351 9 HØN EFOSS
WEI STEN SI GN E H EN N Y BERGVEIEN 1 351 8 HØN EFOSS
BERG ROLF BORGAR VEKSALBAKKEN 1 7 351 8 HØN EFOSS
BERG ROLF BORGAR VEKSALBAKKEN 1 7 351 8 HØN EFOSS
FU GLU M AN NE M ARIT H STEI N LIVEI EN 1 0 351 8 HØN EFOSS
H U N STAD ATLE VEKSALBAKKEN 7 351 8 HØN EFOSS
JAN SEN HI LDE EI LI N VEKSALBAKKEN 7 351 8 HØN EFOSS
BERG ROLF BORGAR VEKSALBAKKEN 1 7 351 8 HØN EFOSS
AN DERSEN BØRRE H EN NIN G H ERADSBYGDVEIEN 7 351 8 HØN EFOSS



H EN RI KSEN RU N E H U GI N VEI EN 31 351 8 HØN EFOSS
H U N STAD ATLE VEKSALBAKKEN 7 351 8 HØN EFOSS
JAN SEN HI LDE EI LI N VEKSALBAKKEN 7 351 8 HØN EFOSS
SVEN SRU D ROLF ARN E FRØYAS VEI 5 351 8 HØN EFOSS
B YE BJØRN AR FELTSPATVEI EN 2 351 8 HØN EFOSS
FORSELL AN NI KA GN EI SVEI EN 2 351 8 HØN EFOSS
OLSEN TOM M Y GN EI SVEI EN 2 351 8 HØN EFOSS
OPPEN ASLE H ERADSBYGD VEI EN 29 B 351 8 HØN EFOSS
EN GEBRETSEN OLE JØRN KREM LEVEI EN 1 2 351 8 HØN EFOSS
M OEN TORN Y ØVRE H ALSTEI N RU D TERR. 2 351 8 HØN EFOSS
B LAKKI SRU D BØRGE M W OG LI SE M ERETE W H ERADSBYGD VEI EN 1 87 351 8 HØN EFOSS
JOH AN SEN TOR EI N AR H ERADSBYGD VEI EN 40 351 8 HØN EFOSS
JOH AN SEN TOR EI N AR H ERADSBYGD VEI EN 40 351 8 HØN EFOSS
B ERGER H ARALD RAM SRU D VEI EN 7 351 8 HØN EFOSS
KJEKSH U S M ARY I REN E H ERADSBYGD VEI EN 26 351 8 HØN EFOSS
ED VARD SEN GEI R D AVI D OG JOELM A N EVES VE TERRASSE 2 351 8 HØN EFOSS
JOH N SEN SVEI N ERI K VEKSALBAKKEN 22 351 8 HØN EFOSS
H OVLAN D GU N N AR VEKSALBAKKEN 24 351 8 HØN EFOSS
KRI STI AN SEN SYLVI VEKSALBAKKEN 24 351 8 HØN EFOSS
LJU N GQVI ST BJØRN ED GAR TRYM S VEI 6 351 8 HØN EFOSS
AASEN LEN E CH RI STI N A TRYM S VEI 2 351 8 HØN EFOSS
TORSTEN SRU D ARN E ODI N S VEI 6 351 8 HØN EFOSS
ERI KSEN KN U T-ARI LD OG VI B EKE VE TERRASSE 62 351 8 HØN EFOSS
B AKKEN I N GER ALI SE S OG JEN S VE TERRASSE 64 351 8 HØN EFOSS
SKOGM O PER VE TERRASSE 66 351 8 HØN EFOSS
LJU N GQVI ST BJØRN ED GAR TRYM S VEI 6 351 8 HØN EFOSS
B OLSTAD M ARTI N ELLI N G TRYM S VEI 8 351 8 HØN EFOSS
STRAT TOR I N GE TRYM S VEI 1 0 351 8 HØN EFOSS
NI LSSEN BJØRN OG RI GM OR STRAN DVOLD TRYM S VEI 1 2 351 8 HØN EFOSS
RYVAN G KN U T JARLE TRYM S VEI 25 351 8 HØN EFOSS
VESTERLI BRI TT CH ARLOTTE TRYM S VEI 25 351 8 HØN EFOSS
VI RST EI EN DOM AS Ve terrasse 68 351 8 HØN EFOSS
LYSØ M ETTE OVEDI E GN EI SVEI EN 25 351 8 HØN EFOSS
NI LSEN ROAR GN EI SVEI EN 25 351 8 HØN EFOSS
M AGN U SSEN PER ØSTEN ODI N S VEI 1 4 351 8 HØN EFOSS
SOBU N DOMI NI K MI CH AL VALH ALLVEI EN 22 351 8 HØN EFOSS
FAXVAAG LAJLA ELI SAB ETH TEGLVERKSVEI EN 26 351 7 HØN EFOSS
B ERN TSEN GU RO KATH RI N E VEI EN M OEN 1 2 351 7 HØN EFOSS
STEN H EI M TON N Y VEI EN M OEN 1 2 351 7 HØN EFOSS
N YGAARD JON ERI K H ELGESH AU GEN 3 351 7 HØN EFOSS
AASEN AN STEI N HØYBYVEI EN 57 351 7 HØN EFOSS
WATNI N GEN KRI STI N HØYBYVEI EN 57 351 7 HØN EFOSS
D YRN ES I N GVI LD B EATE TEGLVERKSVEI EN 3 351 7 HØN EFOSS
KLAU SEN ALEXAN D ER H OLTNÆS HØYBYVEI EN 46 351 7 HØN EFOSS
LOBBEN STEI N HØYBYVEI EN 46 351 7 HØN EFOSS
RI N DAL STI G OG SYLVI SÆBØ RI PERBAKKEN 1 8 351 7 HØN EFOSS
KVI SGAARD JON AN D ERS HØYBYVEI EN 70 351 7 HØN EFOSS
H ASAAS BEN TE M ARI E OG ED GAR HØYBYVEI EN 39 351 7 HØN EFOSS
FRØYSH OV KETI L RI N GVEI EN 2 351 7 HØN EFOSS
GRØN LU N D BJØRG OG SVERRE H ELGESH AU GEN 4 351 7 HØN EFOSS
GRAVDAH L TH ORLEI F HØYBYVEI EN 54 351 7 HØN EFOSS
AASERU D ELI SAB ETH LARSEN HØYBYVEI EN 41 351 7 HØN EFOSS
AASERU D I N GVI LD KRI STI N HØYBYVEI EN 41 351 7 HØN EFOSS
H AN SEN SOLVEI G D AGN Y RI N GVEI EN 5 351 7 HØN EFOSS
ODD EN NI LS OLE HØYBYVEI EN 72 351 7 HØN EFOSS
N ORD LI EN PÅL HØYBYVEI EN 55 351 7 HØN EFOSS
H AU GERU D KN U T ERI K HØYBYVEI EN 38 351 7 HØN EFOSS
LI EN SI M EN HÆH RE HØYBYVEI EN 36 351 7 HØN EFOSS
SAGA M ARTI N E HØYBYVEI EN 36 351 7 HØN EFOSS
TRØEN SI GRU N HØYBYVEI EN 58 351 7 HØN EFOSS
B ERG REI D AR JAN HØYBYVEI EN 50 351 7 HØN EFOSS
D ALBY M ARI U S RI PERBAKKEN 1 351 7 HØN EFOSS
H ELD AL SU SAN N E OLAI SEN RI PERBAKKEN 1 351 7 HØN EFOSS
B REN DEN JOH N N Y OG VEN KE-I REN HØYBYVEI EN 43 351 7 HØN EFOSS
B JELLA AN N E OLSTAD OG OLAV HØYBYVEI EN 49 351 7 HØN EFOSS
STALH EI M JAKOB JÆGER HØYBYVEI EN 62 351 7 HØN EFOSS
TORGERSBRÅTEN I REN E AVLØS HØYBYVEI EN 62 351 7 HØN EFOSS
EN GEN H ELGE RI PERBAKKEN 2 A 351 7 HØN EFOSS
AN D ERSEN M ON A H ELGESH AU GEN 5 351 7 HØN EFOSS
VOGTER NI COLAJ OVERGAARD OG PERNI LLE BU RD A HØYBYVEI EN 52 351 7 HØN EFOSS
GRAVDAH L TOR VI N TERROVEI EN 6 351 7 HØN EFOSS
RASM U SSEN TORHI LD VI N TERROVEI EN 1 0 351 7 HØN EFOSS
JOH AN SEN TOR VI N TERROVEI EN 1 2 A 351 7 HØN EFOSS
ROLLAN D SVAN HI LD PACKALEN VI N TERROVEI EN 1 4 A 351 7 HØN EFOSS
ROLLAN D ÅGE JEN S LAN GE LYCH ES VEI 1 0 351 7 HØN EFOSS
H AM M ER GRO ANI TA VI N TERROVEI EN 1 9 B 351 7 HØN EFOSS
AN FI N N SEN BEN TE ELSRU D RI PERBAKKEN 6 351 7 HØN EFOSS
D AH L JON AN D ERS RI PERBAKKEN 4 351 7 HØN EFOSS
SPAN GFORT KI RSTEN HØYBYVEI EN 45 351 7 HØN EFOSS
U GLU M TH OR H ERM AN N HØYBYVEI EN 45 351 7 HØN EFOSS
LARSEN ELSA I N GRI D VI N TERROVEI EN 20 351 7 HØN EFOSS
B ERG REI D AR JAN HØYBYVEI EN 50 351 7 HØN EFOSS
ØSTVOLD LI N E SYNØVE VI N TERROVEI EN 23 A 351 7 HØN EFOSS



RØSBERG BRI TT SYN NØVE VI N TERROVEI EN 23 B 351 7 HØN EFOSS
ØSTVOLD LI N E SYNØVE VI N TERROVEI EN 23 A 351 7 HØN EFOSS
LARSEN PER ATLE VI N TERROVEI EN 29 351 7 HØN EFOSS
SØDAL SARA RABB EN VI N TERROVEI EN 29 351 7 HØN EFOSS
B ERGET H ALVOR OG TON E VI N TERROVEI EN 27 351 7 HØN EFOSS
LI N D H JEM EI N AR VI N TERROVEI EN 36 351 7 HØN EFOSS
SLAASTAD KATRI N E VI N TERROVEI EN 36 351 7 HØN EFOSS
B OM AN N HI LD E M ARI E EN GEN VI N TERROVEI EN 32 A 351 7 HØN EFOSS
RU STAD JACOB VI N TERROVEI EN 30 351 7 HØN EFOSS
SOLBAKKEN M ALI N ASK VI N TERROVEI EN 30 351 7 HØN EFOSS
SKARVH ELLEN H AN S ERI K VI N TERROVEI EN 28 351 7 HØN EFOSS
KRI STI AN SEN GEI R VI N TERROVEI EN 26 351 7 HØN EFOSS
SKARVH ELLEN JOH N EI RI K VI N TERROVEI EN 24 351 7 HØN EFOSS
H U N STAD ARN E VI N TERROVEI EN 22 A 351 7 HØN EFOSS
EI D SGÅRD NI RM ALA OG ØYVI N D VI N TERROVEI EN 1 5 351 7 HØN EFOSS
VESTLAN D TON JE VI N TERROVEI EN 1 3 C 351 7 HØN EFOSS
FRI SVOLD M ARI AN N E VI N TERROVEI EN 1 3 A 351 7 HØN EFOSS
H AN SEN SI GRU N M ARI E VI N TERROVEI EN 9 351 7 HØN EFOSS
GODTFRED SEN I VAR VI N TERROVEI EN 7 351 7 HØN EFOSS
H EN RI KSEN LEI F REI N SN OS VI N TERROVEI EN 5 351 7 HØN EFOSS
U GLU M FRAN K OLAF VI N TERROVEI EN 1 1 B 351 7 HØN EFOSS
WATTERU D I RI S KARI-AN N E VI N TERROVEI EN 4 B 351 7 HØN EFOSS
PRØI TZ JAN ERI K OG TORI L SYN NØVE RI PERBAKKEN 1 6 351 7 HØN EFOSS
ØDEGÅRD AN N E KRI STI N M YRVEI EN 2 351 7 HØN EFOSS
FAGERSLETT HI LDE M ARI E M YRVEI EN 4 351 7 HØN EFOSS
GRAVDAH L TOR VI N TERROVEI EN 6 351 7 HØN EFOSS
RASM U SSEN TORHI LD VI N TERROVEI EN 1 0 351 7 HØN EFOSS
JOH AN SEN TOR VI N TERROVEI EN 1 2 A 351 7 HØN EFOSS
M U GGERU D ØI STEI N VI N TERROVEI EN 21 351 7 HØN EFOSS
FLOA VEGARD BJØRNÅ VI N TERROVEI EN 1 9 351 7 HØN EFOSS
N YGÅRD BERI T ELI SABETH VI N TERROVEI EN 1 9 351 7 HØN EFOSS
D AH LBERG RU N E VI N TERROVEI EN 1 8 351 7 HØN EFOSS
N AN A EI EN D OM D A Vinterroveien 1 7 351 7 HØN EFOSS
D AH LE AN N E WEN GAARD VI N TERROVEI EN 1 6 351 7 HØN EFOSS
SÆTH ER ARN T HØYBYVEI EN 65 351 7 HØN EFOSS
SÆTH ER GERD ASLAU G HØYBYVEI EN 53 351 7 HØN EFOSS
FJELD STAD ØI VI N HØYBYVEI EN 64 351 7 HØN EFOSS
RI N GEN ÅSTA HØYBYVEI EN 66 351 7 HØN EFOSS
B EN TZEN GEORG JOH AN HØYBYVEI EN 51 351 7 HØN EFOSS
RAAU M BORGHI LD HØYBYVEI EN 69 351 7 HØN EFOSS
GJESM E TORGEI R HØYBYVEI EN 68 351 7 HØN EFOSS
B ERN TSEN GI N A VI N TERROVEI EN 1 4 B 351 7 HØN EFOSS
LI EN KARI OLAU G HØYBYVEI EN 61 351 7 HØN EFOSS
KOLLSTRØM KN U T I VAR HØYBYVEI EN 63 351 7 HØN EFOSS
LAN GU M KAREN B ACKE HØYBYVEI EN 63 351 7 HØN EFOSS
M U N KH AU GEN ELLEN KATH RI N E HØYBYVEI EN 59 351 7 HØN EFOSS
SKRU TVOLD JON OLA HØYBYVEI EN 59 351 7 HØN EFOSS
JOH N SEN JAN M ARTI N HØYBYVEI EN 67 351 7 HØN EFOSS
KVI SGAARD JON AN D ERS HØYBYVEI EN 70 351 7 HØN EFOSS
AASEN TOVE B RI T RI N GVEI EN 5 B 351 7 HØN EFOSS
D AH L SVEI N ØYSTEI N RI N GVEI EN 1 B 351 7 HØN EFOSS
B ERN TSEN TRON D VI N TERROVEI EN 3 C 351 7 HØN EFOSS
B RU N STAD B ERI T VI N TERROVEI EN 3 C 351 7 HØN EFOSS
H U N STAD ARN E OG RAN DI VI N TERROVEI EN 22 A 351 7 HØN EFOSS
LARSEN KJELL OSKAR RI PERBAKKEN 8 B 351 7 HØN EFOSS
H AN SEN WEN KE RI PERBAKKEN 9 A 351 7 HØN EFOSS
KLEPPE TRYGVE RI PERBAKKEN 9 A 351 7 HØN EFOSS
SKAN SEN BRI TT RI PERBAKKEN 9 B 351 7 HØN EFOSS
OLSEN AU GU N RI PERBAKKEN 9 C 351 7 HØN EFOSS
STRØM M EN N ADI A F B ROGLI A RI PERBAKKEN 9 D 351 7 HØN EFOSS
TH OM TE AN N E RI PERBAKKEN 1 1 B 351 7 HØN EFOSS
N ORD GÅRD I N GRI D MØI NI CH EN OG JOH N EI N AR RI PERBAKKEN 1 1 C 351 7 HØN EFOSS
EKAAS BJØRN I N GE JEN SSEN RI PERBAKKEN 1 1 D 351 7 HØN EFOSS
SJØBERG EVE RI PERBAKKEN 1 1 D 351 7 HØN EFOSS
B REN TEBRÅTEN TOVE T OG TRON D RI PERBAKKEN 7 D 351 7 HØN EFOSS
SM ERU D RAGN HI LD RI PERBAKKEN 7 C 351 7 HØN EFOSS
JEN SEN JEN S KU RT RI PERBAKKEN 7 B 351 7 HØN EFOSS
VI KRE PER JOH AN RI PERBAKKEN 7 A 351 7 HØN EFOSS
H ALLSTEI N SEN FREDRI K OG TON JE C RI PERBAKKEN 1 5 351 7 HØN EFOSS
VALDI M ARSSON BARDI RI PERBAKKEN 1 3 351 7 HØN EFOSS
EN GEN PER JOH AN N ES VI N TERROVEI EN 32 B 351 7 HØN EFOSS
B EN TZEN BJØRN RI N GVEI EN 7 351 7 HØN EFOSS
N AN A EI EN D OM D A Vinterroveien 1 7 351 7 HØN EFOSS
OLSEN ODD VI N TERROVEI EN 8 B 351 7 HØN EFOSS
JOH AN SEN TOR VI N TERROVEI EN 1 2 A 351 7 HØN EFOSS
N ORD LI I N GRI D TEGLVERKSVEI EN 22 351 7 HØN EFOSS
JOH AN SEN FRAN K TEGLVERKSVEI EN 22 351 7 HØN EFOSS
B RED ESEN FI N N RU N AR TEGLVERKSVEI EN 24 351 7 HØN EFOSS
KN U TSEN GU N N H ARRI ET TEGLVERKSVEI EN 24 351 7 HØN EFOSS
ØSTEN RØD CARL FREDRI K TEGLVERKSVEI EN 26 351 7 HØN EFOSS
FAXVAAG ARN E PETTER TEGLVERKSVEI EN 26 351 7 HØN EFOSS
SAN DEN B ERI T TEGLVERKSVEI EN 22 351 7 HØN EFOSS
HÅLAN D M ARI T SOLFRI D TEGLVERKSVEI EN 22 351 7 HØN EFOSS



SOLH EI M B JØRN TEGLVERKSVEI EN 22 351 7 HØN EFOSS
D AH LGREN AN N E LI SE TEGLVERKSVEI EN 26 351 7 HØN EFOSS
D AH LGREN H EN NI N G TEGLVERKSVEI EN 26 351 7 HØN EFOSS
NI LSEN KARI BERGOM TEGLVERKSVEI EN 26 351 7 HØN EFOSS
FJELD AN N E M ARI E TEGLVERKSVEI EN 22 351 7 HØN EFOSS
KORGERU D JAN ERI K OG LI SBETH JEN SEN FU RU LU N D VEI EN 7 351 7 HØN EFOSS
M OEN VEGARD TEGLVERKSVEI EN 24 351 7 HØN EFOSS
H AN SEN TORI LL WI N TH ER TEGLVERKSVEI EN 24 351 7 HØN EFOSS
JOH AN N ESSEN KN U T ARVE TEGLVERKSVEI EN 26 351 7 HØN EFOSS
N ORSTAD ARI LD OG KRI STI N H ELGESH AU GEN 1 1 351 7 HØN EFOSS
AN D ERSEN M ON A H ELGESH AU GEN 5 351 7 HØN EFOSS
B RÅTH EN AN N E M ARI E TEGLVERKSVEI EN 1 6 351 7 HØN EFOSS
FLATI N I N GEBJØRG ELI TEGLVERKSVEI EN 1 8 351 7 HØN EFOSS
SÆTEREN U N NI TEGLVERKSVEI EN 20 351 7 HØN EFOSS
GRESAKER GU N N AR OG RAN DI TEGLVERKSVEI EN 20 351 7 HØN EFOSS
SELI N TRI N E I N GEBORG TEGLEVERKSVEI EN 1 6 351 7 HØN EFOSS
TAN GEN B ERI T TEGLVERKSVEI EN 1 8 351 7 HØN EFOSS
B REN N H OVD TOVE SCHI E OG TRON D H ALVOR TEGLVERKSVEI EN 1 8 351 7 HØN EFOSS
SI M ON SEN TH OM AS AN D RE TEGLVERKSVEI EN 20 351 7 HØN EFOSS
M ARTI N SEN ARN E H EN NI N G TEGLVERKSVEI EN 1 6 351 7 HØN EFOSS
REI N SN OS I N GU N N TEGLVERKSVEI EN 1 6 351 7 HØN EFOSS
H U RU M AN NI H ELEN E OG SVEI N TEGLVERKSVEI EN 1 6 351 7 HØN EFOSS
SAN DE HI LD E ELI SABETH TEGLVERKSVEI EN 1 8 351 7 HØN EFOSS
JOH N SEN VI D AR ASBJØRN TEGLVERKSVEI EN 1 8 351 7 HØN EFOSS
PEDERSEN HI LD E M H U RU M OG KON RAD TEGLVERKSVEI EN 20 351 7 HØN EFOSS
RU U D I N GE RI PERBAKKEN 1 0 C 351 7 HØN EFOSS
STEN SLAN D GRETH E VI N TERROVEI EN 1 3 B 351 7 HØN EFOSS
GU N D ERRU D KN U T AU DU N VI N TERROVEI EN 1 1 C 351 7 HØN EFOSS
KROKVI K STI N A JEAN N ETTE VI N TERROVEI EN 1 1 C 351 7 HØN EFOSS
FI N N ERU D KATRI N E VI N TERROVEI EN 1 1 D 351 7 HØN EFOSS
M ELI N TH OM AS KRI STOFFER VI N TERROVEI EN 1 1 D 351 7 HØN EFOSS
GU LLI KSEN I N GVAR HØYBYVEI EN 47 351 7 HØN EFOSS
ØSTVOLD H EGE M ARGI T TEGLVERKSVEI EN 8 351 7 HØN EFOSS
ØSTVOLD OLE ARN E TEGLVERKSVEI EN 8 351 7 HØN EFOSS
SAN N ES RAGN HI LD JØRGI N E OG OLE TEGLVERKSVEI EN 8 351 7 HØN EFOSS
OVEREN SOLVEI G TEGLVERKSVEI EN 8 351 7 HØN EFOSS
STEN SRU D AN DERS BERG TEGLVERKSVEI EN 8 351 7 HØN EFOSS
FORSBERG SOLVEI G TEGLVERKSVEI EN 1 0 351 7 HØN EFOSS
OLSEN ARN E M AGN E OG SON JA I N GER TEGLVERKSVEI EN 1 0 351 7 HØN EFOSS
B ERGE ELI N TEGLVERKSVEI EN 1 0 351 7 HØN EFOSS
ELLEVOLD LI LLI AN TEGLVERKSVEI EN 1 0 351 7 HØN EFOSS
SOLEN B Y ELI SAB ETH TEGLVERKSVEI EN 1 0 351 7 HØN EFOSS
STEFFEN SEN JOH N EI LEF TEGLVERKSVEI EN 1 0 351 7 HØN EFOSS
N ORSTRØM RU TH TEGLVERKSVEI EN 1 2 351 7 HØN EFOSS
H OLT AXEL JOH AN TEGLVERKSVEI EN 1 2 351 7 HØN EFOSS
H OLT B RI T TEGLVERKSVEI EN 1 2 351 7 HØN EFOSS
KVERN D ALEN GI N A TEGLVERKSVEI EN 1 2 351 7 HØN EFOSS
B RØRBY M ARI T SYN NØVE TEGLVERKSVEI EN 1 2 351 7 HØN EFOSS
JEN SEN GRY TEGLVERKSVEI EN 1 2 351 7 HØN EFOSS
JEN SEN RAGN AR TEGLVERKSVEI EN 1 2 351 7 HØN EFOSS
EGGEN RAN DI SOLVEI G TEGLVERKSVEI EN 1 4 351 7 HØN EFOSS
JOH AN SEN I N GER TEGLVERKSVEI EN 1 4 351 7 HØN EFOSS
JOH AN SEN JACK OVE TEGLVERKSVEI EN 1 4 351 7 HØN EFOSS
RØSTE ODD SI GM U N D HØYBYVEI EN 34 351 7 HØN EFOSS
M OH OLD T FRI D A TEGLVERKSVEI EN 1 4 351 7 HØN EFOSS
N YGAARD JON ERI K H ELGESH AU GEN 3 351 7 HØN EFOSS
VORLAN D EVA M ARI AN N E H H ELGESH AU GEN 1 3 351 7 HØN EFOSS
H ERØY GRETE LØVSTAD OG M ORTEN H ELGESH AU GEN 1 5 351 7 HØN EFOSS
M OEN I D A H ELGESH AU GEN 1 7 351 7 HØN EFOSS
LEE B OK KYU H ELGESH AU GEN 23 351 7 HØN EFOSS
KJØBSTAD ELLEN H ELGESH AU GEN 25 351 7 HØN EFOSS
N ERGÅRD I N GE OLAV H ELGESH AU GEN 25 351 7 HØN EFOSS
KORGERU D LI SBETH JEN SEN FU RU LU N D VEI EN 7 351 7 HØN EFOSS
KRI STOFFERSEN M ON A OG TOR RU N E H ELGESH AU GEN 29 351 7 HØN EFOSS
JOH AN SEN H EI DI RII BE OG STI G JARLE H ELGESH AU GEN 40 351 7 HØN EFOSS
B ROB ERG TH OM AS H ELGESH AU GEN 8 351 7 HØN EFOSS
GU N D ERSEN KARI N E H ELGESH AU GEN 8 351 7 HØN EFOSS
LI EN BODI L H ELGESH AU GEN 30 351 7 HØN EFOSS
SACI C M ESU D H ELGESH AU GEN 28 351 7 HØN EFOSS
FJELLH EI M BI RGI TTE H ELGESH AU GEN 26 351 7 HØN EFOSS
N YGÅRD ØRJAN H ELGESH AU GEN 1 2 351 7 HØN EFOSS
SVARTH OLT M ARRY JOH AN N E H ELGESH AU GEN 1 8 351 7 HØN EFOSS
SVI N GERU D JOH N KRI STI AN H ELGESH AU GEN 1 8 351 7 HØN EFOSS
GÅRDER ASLE H ELGESH AU GEN 20 351 7 HØN EFOSS
ROD E LEI F OG TOVE H ELGESH AU GEN 36 351 7 HØN EFOSS
B OSKA KI M ARN E H ELGESH AU GEN 32 351 7 HØN EFOSS
LI N GE LI N A-M ARI A H ELGESH AU GEN 32 351 7 HØN EFOSS
M AN N SVERK PÅL TRYGVE H ELGESH AU GEN 38 351 7 HØN EFOSS
VI KEBØ BJØRG M ARI E BREN N OG SI GU RD JOH AN N ES H ELGESH AU GEN 1 0 351 7 HØN EFOSS
B ERG REI D AR JAN HØYBYVEI EN 50 351 7 HØN EFOSS
N AN A EI EN D OM D A Vinterroveien 1 7 351 7 HØN EFOSS
H AM M ER GRO ANI TA VI N TERROVEI EN 1 9 B 351 7 HØN EFOSS
FAH RE M ARGRETH E VI N TERROVEI EN 3 A 351 7 HØN EFOSS



KAMMERUD ROBERT VINTERROVEIEN 4 A 351 7 HØNEFOSS
HELMERSTUEN ERLAND OG WENCHE MERETE HØYBYVEIEN 74 A 351 7 HØNEFOSS
KARLSEN TOM HELGESHAUGEN 1 351 7 HØNEFOSS
BLIX ANN KRISTIN SKOGHEIM VINTERROVEIEN 34 B 351 7 HØNEFOSS
FRYDENLUND THOMAS GRØSTAD VINTERROVEIEN 1 2 B 351 7 HØNEFOSS
KJØBSTAD SILJE VINTERROVEIEN 1 2 B 351 7 HØNEFOSS
FÆGRI ASBJØRN ERLING SØRUMSGATA 1 37 351 7 HØNEFOSS
DIHLE HALLVARD SØRUMSGATA 1 40 351 7 HØNEFOSS
DÆHLEN GURO SØRUMSGATA 1 1 2 351 7 HØNEFOSS
BOLLINGMO JON HELGE SØRUMSGATA 1 00 351 7 HØNEFOSS
AASEN HANS-PETTER VEIENKOLLEN 1 0 351 7 HØNEFOSS
FOGTH HALVOR SØRUMSGATA 200 351 7 HØNEFOSS
SØRENSEN ANITA VESTLIVEIEN 7 A 351 7 HØNEFOSS
MARTHINSEN HEIDI VESTLIVEIEN 5 B 351 7 HØNEFOSS
SØBERG JARLE VESTLIVEIEN 9 B 351 7 HØNEFOSS
OLSEN LIV VESTLIVEIEN 7 B 351 7 HØNEFOSS
AASEN THOR BERGSUND RINGVEIEN 70 351 7 HØNEFOSS
SKJERVEN LEIF RINGVEIEN 35 351 7 HØNEFOSS
SKAUGRUD ERNA VESTLIVEIEN 9 A 351 7 HØNEFOSS
TORSTENSRUD IVAR FREDRIK RINGVEIEN 37 351 7 HØNEFOSS
JOHANSEN TOM RINGVEIEN 39 351 7 HØNEFOSS
WILLUMSEN ANNE VEIENMOEN 61 351 7 HØNEFOSS
ODDA MARTINE VEIENMOEN 59 351 7 HØNEFOSS
INGEBRETSEN FREDRIK VEIENMOEN 1 6 351 7 HØNEFOSS
BRATLUND NATALIA S VEIENMOEN 53 351 7 HØNEFOSS
KJØBSTAD LARS VEIENMOEN 51 351 7 HØNEFOSS
MATKO SARA VEIENMOEN 51 351 7 HØNEFOSS
HUNSTAD ARNE OG RANDI VINTERROVEIEN 22 A 351 7 HØNEFOSS
STANDAHL SARA H GULLIKSEN VEIENMOEN 47 351 7 HØNEFOSS
NYMOEN FREDRIK SKAARUD VEIENMOEN 45 351 7 HØNEFOSS
ELIASSEN STEIN VEIENMOEN 1 9 351 7 HØNEFOSS
SCHJELDERUP INGVILD H VEIENMOEN 1 9 351 7 HØNEFOSS
SALAMONSEN HALVOR K VEIENMOEN 1 7 351 7 HØNEFOSS
FROG CAMILLA VEIENMOEN 1 3 351 7 HØNEFOSS
RUNDHAUG ANITA HAGEN VEIENMOEN 1 3 351 7 HØNEFOSS
PEDERSEN STIAN STEFFENSEN VEIENMOEN 1 1 351 7 HØNEFOSS
SJØBERG CATHRINE VEIENMOEN 35 351 7 HØNEFOSS
GERMAN MOHAMMAD REZA VEIENMOEN 31 351 7 HØNEFOSS
BLYSTAD TORHILD VEIENMOEN 29 351 7 HØNEFOSS
NORDRUM BERITH VEIENMOEN 27 351 7 HØNEFOSS
HOLTHE ODD VIDAR VEIENMOEN 25 351 7 HØNEFOSS
HAGEN RUNE VEIENMOEN 23 351 7 HØNEFOSS
VESTBY ASBJØRN OG RUNHILD VEIENMOEN 21 351 7 HØNEFOSS
WIK SISSEL OG TORGEIR VEIENMOEN 7 351 7 HØNEFOSS
BRÅTHEN ARNE VEIENMOEN 3 351 7 HØNEFOSS
AURE KENNETH JOHNSRUD OG MARIA JOHNSRUD VEIENMOEN 1 351 7 HØNEFOSS
OLSTAD TOM ANDRE VEIENMOEN 43 351 7 HØNEFOSS
RUGROTEN GUDRUN VEIENMOEN 43 351 7 HØNEFOSS
ERIKSEN ANDERS VEIENMOEN 41 351 7 HØNEFOSS
KOLLE STINE NYHUS OG ØYSTEIN NYHUS VEIENMOEN 39 351 7 HØNEFOSS
VOLLMERHAUS HILDE KARIN VEIENMOEN 37 351 7 HØNEFOSS
BOLLINGMO ANNE BRYHN VEIENMOEN 46 351 7 HØNEFOSS
ØSTERENG ODD HENNING VEIENMOEN 52 351 7 HØNEFOSS
RØED LISBETH VEIENMOEN 70 351 7 HØNEFOSS
ROLSTAD LARS E ERICSSON VEIENMOEN 72 351 7 HØNEFOSS
FAGNASTØL TONE VEIENMOEN 74 351 7 HØNEFOSS
ALFREDSEN EMIL VEIENMOEN 76 351 7 HØNEFOSS
LØVSTAD LISBET VEIENMOEN 76 351 7 HØNEFOSS
BJØRNES LIV VEIENMOEN 80 351 7 HØNEFOSS
BJØRNEREM RUNE VEIENMOEN 82 351 7 HØNEFOSS
VIKEN CHRISTINE NYHUS VEIENMOEN 82 351 7 HØNEFOSS
STANDAHL RAGNHILD VEIENMOEN 84 351 7 HØNEFOSS
HERSETH LARS PETTER VEIENMOEN 90 351 7 HØNEFOSS
VOLLMERHAUS PAUL ERIK VEIENMOEN 92 351 7 HØNEFOSS
OLSEN LARS KRISTIAN VEIENMOEN 98 351 7 HØNEFOSS
NEUFELD JOHN VEIENMOEN 1 00 351 7 HØNEFOSS
HEIEREN LIV HELEN VEIENMOEN 78 351 7 HØNEFOSS
SOLHEIM DAG VEIENMOEN 48 351 7 HØNEFOSS
BERGE NILS VEIENMOEN 50 351 7 HØNEFOSS
SÆTHER MARIANNE BERG VEIENMOEN 94 351 7 HØNEFOSS
SØRHOLT RICHARD VEIENMOEN 96 351 7 HØNEFOSS
GULLIKSEN TERJE VEIENMOEN 66 351 7 HØNEFOSS
HJELDNES ASTRID VEIENMOEN 64 351 7 HØNEFOSS
SOLSEM RUNE VEIENMOEN 64 351 7 HØNEFOSS
GULLIKSEN JOHNNY VEIENMOEN 62 351 7 HØNEFOSS
SJØBERG ELI VEIENMOEN 56 351 7 HØNEFOSS
IDSTAD LENA SOFIE VEIENMOEN 60 351 7 HØNEFOSS
IDSTAD OLE ANDERS VEIENMOEN 60 351 7 HØNEFOSS
ERLANDSEN KAIA KRISTINE VEIENMOEN 58 351 7 HØNEFOSS
ØSTRENG KARIN ELISABETH VEIENMOEN 54 351 7 HØNEFOSS
BRAATA MIA VEIENMOEN 2 351 7 HØNEFOSS
KLEEFSTRA NIELS VEIENMOEN 2 351 7 HØNEFOSS
HELGELAND ANETTE VEIENMOEN 4 351 7 HØNEFOSS



SEBU H EI DI ØYEN OG TERJE VEI EN M OEN 6 351 7 HØN EFOSS
JØSSU N D STEI N AR VEI EN M OEN 8 351 7 HØN EFOSS
B ERN TSEN GU RO KATH RI N E VEI EN M OEN 1 2 351 7 HØN EFOSS
STEN H EI M TON N Y VEI EN M OEN 1 2 351 7 HØN EFOSS
GJEVRE GERD VEI EN M OEN 1 4 351 7 HØN EFOSS
I N GEBRETSEN FREDRI K VEI EN M OEN 1 6 351 7 HØN EFOSS
SI M ARU D M ARTI N E VEI EN M OEN 1 6 351 7 HØN EFOSS
GRØN VOLD JAN ERI K VEI EN M OEN 1 8 351 7 HØN EFOSS
H VAL I N GAR VEI EN M OEN 20 351 7 HØN EFOSS
AZARI KH AZAL VEI EN M OEN 22 351 7 HØN EFOSS
HÆH RE NI LS AN TON VEI EN M OEN 24 351 7 HØN EFOSS
FU GELSN ES TOR-I N GE VEI EN M OEN 26 351 7 HØN EFOSS
GU LLI KSEN TI N E YVON N E VEI EN M OEN 26 351 7 HØN EFOSS
SOLEN B Y TI N E VEI EN M OEN 28 351 7 HØN EFOSS
B YGM ESTER KAREN PAU LI N E VEI EN M OEN 30 351 7 HØN EFOSS
KRI STI AN SEN SI GRU N N E VEI EN M OEN 32 351 7 HØN EFOSS
TU FT AN N E- BERI T VEI EN M OEN 34 351 7 HØN EFOSS
RØN N EBERG CECI LI E VEI EN M OEN 36 351 7 HØN EFOSS
B RÅTEN FRED VEI EN M OEN 38 351 7 HØN EFOSS
ODD EN RENI KAROLI N E VEI EN M OEN 40 351 7 HØN EFOSS
PEDERSEN EI N AR JU U L VEI EN M OEN 42 351 7 HØN EFOSS
D AM M EN LI SB ETH VEI EN M OEN 44 351 7 HØN EFOSS
D AH L H AN S ERI K RI N GVEI EN 41 351 7 HØN EFOSS
M ARTHI N SEN H EI DI VESTLI VEI EN 5 B 351 7 HØN EFOSS
GJERSTAD M ARI T VEI EN KROKEN 5 351 7 HØN EFOSS
AASEN TH OR BERGSU N D RI N GVEI EN 70 351 7 HØN EFOSS
ASM U N D VAAG JOH AN OLAU S VEI EN KROKEN 3 351 7 HØN EFOSS
N ORD LI GU N VOR VESTLI VEI EN 9 C 351 7 HØN EFOSS
DÆH LEN GRETE ELI SABETH SØRU M SGATA 1 22 351 7 HØN EFOSS
EI EN DOM SSELSKAPET VEI EN KU LTU RM AS Ringveien 1 1 2 351 7 HØN EFOSS
AASEN RAGN A KAROLI N E H ALLU M SD ALEN 3 351 7 HØN EFOSS
B RATLU N D OLE I N GVALD SOKN ED ALSVEI EN 1 0 A 351 7 HØN EFOSS
SKRETTEB ERG LI V M ARI E SOKN ED ALSVEI EN 1 0 A 351 7 HØN EFOSS
KU LLERU D M AVEN E SOKN ED ALSVEI EN 1 0 A 351 7 HØN EFOSS
FRYD EN LU N D CH RI STI N A SOKN ED ALSVEI EN 1 0 B 351 7 HØN EFOSS
H JELD N ES M ORTEN SOKN ED ALSVEI EN 1 0 B 351 7 HØN EFOSS
KLEVEN M ON A OD DVEI G SOKN ED ALSVEI EN 1 0 B 351 7 HØN EFOSS
KLEVEN ROGER SOKN ED ALSVEI EN 1 0 B 351 7 HØN EFOSS
AN D BERG KJELL SOKN ED ALSVEI EN 1 0 A 351 7 HØN EFOSS
D ALSBOTTEN VI GDI S SOKN ED ALSVEI EN 1 0 A 351 7 HØN EFOSS
SLETTEN ELLA TH ORESEN SOKN ED ALSVEI EN 1 0 A 351 7 HØN EFOSS
KARLSRU D SI GN E OG YN GVAR SOKN ED ALSVEI EN 1 0 A 351 7 HØN EFOSS
HØYN ES ARN E GEORG OG BJØRG KARI N SOKN ED ALSVEI EN 1 0 B 351 7 HØN EFOSS
H AAKEN STAD PER M ARTI N OG TOVE SKI N STAD SOKN ED ALSVEI EN 1 0 B 351 7 HØN EFOSS
B RAN DT AN N E KARI N SOKN ED ALSVEI EN 1 0 A 351 7 HØN EFOSS
KARLSRU D KJELL SOKN ED ALSVEI EN 1 0 A 351 7 HØN EFOSS
WAD STEN SVI K M ARI E SØLVI SOKN ED ALSVEI EN 1 0 A 351 7 HØN EFOSS
ELSRU D OLAU G ELI SE SOKN ED ALSVEI EN 1 0 A 351 7 HØN EFOSS
FJELL I N GER-JOH AN N E SOKN ED ALSVEI EN 1 0 B 351 7 HØN EFOSS
GU STAVSEN ROLF SOKN ED ALSVEI EN 1 0 B 351 7 HØN EFOSS
AASEN OLE SOKN ED ALSVEI EN 1 0 B 351 7 HØN EFOSS
ØSTBYE AN N E KRI STI N SOKN ED ALSVEI EN 1 0 B 351 7 HØN EFOSS
I N D AL ERN A SOKN ED ALSVEI EN 1 2 A 351 7 HØN EFOSS
I N D AL NI LS AU GU ST SOKN ED ALSVEI EN 1 2 A 351 7 HØN EFOSS
H VI N D EN PETER SOKN ED ALSVEI EN 1 2 A 351 7 HØN EFOSS
JOH AN SEN LI V SOKN ED ALSVEI EN 1 2 A 351 7 HØN EFOSS
JOH AN SEN PER ED GAR SOKN ED ALSVEI EN 1 2 A 351 7 HØN EFOSS
GRI M ELI KÅRE SOKN ED ALSVEI EN 1 2 B 351 7 HØN EFOSS
GRI M ELI REI DU N BERI T SOKN ED ALSVEI EN 1 2 B 351 7 HØN EFOSS
ELLEFSEN KN U T SOKN ED ALSVEI EN 1 2 B 351 7 HØN EFOSS
ØDEGAARD RAN M OD H ARALD SOKN ED ALSVEI EN 1 2 B 351 7 HØN EFOSS
ØDEGAARD RI TA GRO SOKN ED ALSVEI EN 1 2 B 351 7 HØN EFOSS
NÆSSAN RI TA GØRI LD SOKN ED ALSVEI EN 1 2 A 351 7 HØN EFOSS
ASK JAN SOKN ED ALSVEI EN 1 2 A 351 7 HØN EFOSS
EN GH AU D GU N VOR SOKN ED ALSVEI EN 1 2 A 351 7 HØN EFOSS
EN GH STEI N AR SOKN ED ALSVEI EN 1 2 A 351 7 HØN EFOSS
SOLBAKKEN AN N E-LI SE SOKN ED ALSVEI EN 1 2 B 351 7 HØN EFOSS
GU TTORM SEN JAN M ORGAN SOKN ED ALSVEI EN 1 2 B 351 7 HØN EFOSS
B RATVOLD GRO SOKN ED ALSVEI EN 1 2 B 351 7 HØN EFOSS
B RATVOLD TORBJØRN SOKN ED ALSVEI EN 1 2 B 351 7 HØN EFOSS
JØD AH L AAGE SOKN ED ALSVEI EN 1 2 A 351 7 HØN EFOSS
VAN KERVEL ELI SAB ETH H SOKN ED ALSVEI EN 1 2 A 351 7 HØN EFOSS
H ALVORSEN SVEI N ARN FI N N SOKN ED ALSVEI EN 1 2 A 351 7 HØN EFOSS
SAN D SI GN E GU D VEI G SOKN ED ALSVEI EN 1 2 A 351 7 HØN EFOSS
SU DGARDEN KARI H ASSELGÅRD SOKN ED ALSVEI EN 1 2 B 351 7 HØN EFOSS
SU DGARDEN KJETI L SOKN ED ALSVEI EN 1 2 B 351 7 HØN EFOSS
KI TTELSBY GERD M ARI E SOKN ED ALSVEI EN 1 2 B 351 7 HØN EFOSS
M OGEN STAD KÅRE SOKN ED ALSVEI EN 1 2 B 351 7 HØN EFOSS
M OGEN STAD LI N A I N GRI D SOKN ED ALSVEI EN 1 2 B 351 7 HØN EFOSS
AASEN OLE SOKN ED ALSVEI EN 1 0 B 351 7 HØN EFOSS
ØSTBYE AN N E KRI STI N SOKN ED ALSVEI EN 1 0 B 351 7 HØN EFOSS
FORBERG SVERRE SOKN ED ALSVEI EN 43 351 7 HØN EFOSS
H ERM AN SEN YN GVAR A M YRVEI EN 8 351 7 HØN EFOSS



RØDHAMMER JAN GODTFRED MYRVEIEN 1 5 351 7 HØNEFOSS
MJELDE MONS-IVAR MYHRVOLD RINGVEIEN 1 0 351 7 HØNEFOSS
NILSEN GRO KVITNE RINGVEIEN 1 0 351 7 HØNEFOSS
ENDRERUD JON ARE HØYBYVEIEN 9 B 351 7 HØNEFOSS
VIKEBY ELIN MERETE HØYBYVEIEN 9 B 351 7 HØNEFOSS
HANSEN ANNE HELEN RINGVEIEN 1 7 351 7 HØNEFOSS
NYGÅRD PER MORTEN RINGVEIEN 1 7 351 7 HØNEFOSS
ENGEBRETSEN ELI MYHRVOLD MYRVEIEN 1 9 A 351 7 HØNEFOSS
ENGEBRETSEN KÅRE MYRVEIEN 1 9 A 351 7 HØNEFOSS
MYHRE EILIN LILLEENG MYRVEIEN 9 351 7 HØNEFOSS
RØDHAMMER JAN GODTFRED MYRVEIEN 1 5 351 7 HØNEFOSS
HAGEN KAROLINE OG ANDREAS FAGERÅS MYRVEIEN 20 351 7 HØNEFOSS
AASHEIM MORTEN RINGVEIEN 1 5 A 351 7 HØNEFOSS
JØRGENSEN SVEIN MYRVEIEN 5 351 7 HØNEFOSS
HOVDE METTE BERGSTRØM OG STEINAR MYRVEIEN 1 6 351 7 HØNEFOSS
MARIBO VIVI MYRVEIEN 1 1 351 7 HØNEFOSS
ADOLFSEN GEORG HØYBYVEIEN 1 6 B 351 7 HØNEFOSS
HOLTEN MARIA BEATE HØYBYVEIEN 1 6 B 351 7 HØNEFOSS
VOLD ERLING OG ESTER-MARION MYRVEIEN 23 351 7 HØNEFOSS
BORG BENTE JORDBRUVEIEN 1 A 351 7 HØNEFOSS
BURUD VIDAR JORDBRUVEIEN 1 A 351 7 HØNEFOSS
MOHOLDT LARS JORDBRUVEIEN 1 B 351 7 HØNEFOSS
KARLSEN JAN MYRVEIEN 32 351 7 HØNEFOSS
MESSEL JAN TERJE MYRVEIEN 1 7 351 7 HØNEFOSS
SOLHEIM MARIANNE JARØY MYRVEIEN 1 7 351 7 HØNEFOSS
HAGEN MARI MYRVEIEN 1 4 351 7 HØNEFOSS
KRISTIANSEN LARS MYRVEIEN 1 4 351 7 HØNEFOSS
SÆTHER JON ARILD VESTLIVEIEN 5 A 351 7 HØNEFOSS
GEITZ MIRIAM MYRVEIEN 30 351 7 HØNEFOSS
MIELKE CARSTEN MYRVEIEN 30 351 7 HØNEFOSS
ULLERN KARINA BYGMESTER OG PÅL HØYBYVEIEN 7 351 7 HØNEFOSS
GRØNLI KARI OG OLE MAGNUS RINGVEIEN 29 351 7 HØNEFOSS
ODDEN HELGE RINGVEIEN 31 351 7 HØNEFOSS
SKOGMO COLIN OLESON VESTLIVEIEN 2 351 7 HØNEFOSS
NORDENG METTE OG PER OLAV RINGVEIEN 1 3 351 7 HØNEFOSS
LØVSTAD ANN-HELEN HØYBYVEIEN 37 351 7 HØNEFOSS
LØVSTAD AUDUN HØYBYVEIEN 37 351 7 HØNEFOSS
SALIMI SHENAZ RINGVEIEN 27 351 7 HØNEFOSS
ERIKSEN LIV KARIN HØYBYVEIEN 35 A 351 7 HØNEFOSS
SKOGHEIM IVAN VESTLIVEIEN 1 5 B 351 7 HØNEFOSS
SKOGLY UNNI VESTLIVEIEN 1 5 B 351 7 HØNEFOSS
TEIEN ØIVIND HØYBYVEIEN 1 2 351 7 HØNEFOSS
TRAN OANHTHI HOANG RINGVEIEN 1 9 351 7 HØNEFOSS
FINES STEIN FURULUNDVEIEN 4 B 351 7 HØNEFOSS
TØRRISPLASS GRETHE I HØYBYVEIEN 1 8 351 7 HØNEFOSS
AAMODT ELLEN ØRPEN HØYBYVEIEN 1 4 351 7 HØNEFOSS
HALVORSEN ALEXANDER SAND HØYBYVEIEN 1 4 351 7 HØNEFOSS
WALHOVD TROND HENRIK VESTLIVEIEN 1 6 A 351 7 HØNEFOSS
HAGA TROND ATLE VESTLIVEIEN 1 6 B 351 7 HØNEFOSS
MALA BJØRG VESTLIVEIEN 1 6 B 351 7 HØNEFOSS
LØVSTAD BENTE HØYBYVEIEN 29 351 7 HØNEFOSS
ÅSLI LENE MYRVEIEN 1 2 351 7 HØNEFOSS
AGINIAN ROMAN MYRVEIEN 21 A 351 7 HØNEFOSS
FIDANYAN LILIT MYRVEIEN 21 A 351 7 HØNEFOSS
BAGAASEN REIDUN NESBØ OG SVERRE EGIL HØYBYVEIEN 1 4 B 351 7 HØNEFOSS
FORSETH TROND EIRIK FÆRE HØYBYVEIEN 1 1 A 351 7 HØNEFOSS
KRISTENSEN TRUDE HØYBYVEIEN 1 1 A 351 7 HØNEFOSS
BERGSRUD BJØRN HØYBYVEIEN 1 1 C 351 7 HØNEFOSS
ALFREDSEN ERIK HOFSFOSSVEIEN 1 351 7 HØNEFOSS
BRY HEGE LUDVIG GRØNVOLDS VEI 7 351 7 HØNEFOSS
LUND SIGMUND LUDVIG GRØNVOLDS VEI 7 351 7 HØNEFOSS
NYMO LINA HØYBYVEIEN 27 A 351 7 HØNEFOSS
SOLGÅRD SONDRE HØYBYVEIEN 27 A 351 7 HØNEFOSS
BOLAAS GUNN VIBEKE HØYBYVEIEN 32 351 7 HØNEFOSS
FINES STEIN FURULUNDVEIEN 4 B 351 7 HØNEFOSS
GRAVDAHL ROLF OLAV HØYBYVEIEN 1 4 C 351 7 HØNEFOSS
OREBRÅTEN ELSA MARIE JORDBRUVEIEN 5 351 7 HØNEFOSS
ÅSLI RUNE MYRVEIEN 24 351 7 HØNEFOSS
LINDEMAN ANITA OG SVERRE FURULUNDVEIEN 1 4 351 7 HØNEFOSS
WINTHER OLE JOHNNY FURULUNDVEIEN 1 3 351 7 HØNEFOSS
KARLSEN OVE NORDSETH FURULUNDVEIEN 1 1 351 7 HØNEFOSS
PEDERSEN ANNE LENE FURULUNDVEIEN 1 1 351 7 HØNEFOSS
BRATVOLD PER HARALD FURULUNDVEIEN 5 351 7 HØNEFOSS
KRISTIANSEN TORE BJØRN FURULUNDVEIEN 4 351 7 HØNEFOSS
SANDE KATRINE NYHUS OG RUNE HØYBYVEIEN 22 351 7 HØNEFOSS
OLESON ADRIAN CHARLES HØYBYVEIEN 24 351 7 HØNEFOSS
OLESON CHARLES ANDREW HØYBYVEIEN 24 351 7 HØNEFOSS
OLESON SISSEL HØYBYVEIEN 24 351 7 HØNEFOSS
CLAUSEN HANNE FURULUNDVEIEN 3 351 7 HØNEFOSS
SJØBERG VIKTOR OG KARIN VINTERROVEIEN 41 351 7 HØNEFOSS
ØYE CHARLOTTE FYEN OG ØRJAN FYEN VESTLIVEIEN 20 351 7 HØNEFOSS
NETHUS LINDA KRISTIN VESTLIVEIEN 22 351 7 HØNEFOSS
CLAUSEN KJELL FURULUNDVEIEN 1 0 351 7 HØNEFOSS



CAPAD A GLADI S GLEN N S OG N EI L PHI LI PPI B VI N TERROVEI EN 45 A 351 7 HØN EFOSS
FÄRB ER JEN S CH RI STI AN FU RU LU N D VEI EN 1 351 7 HØN EFOSS
KORGERU D JAN ERI K OG LI SBETH JEN SEN FU RU LU N D VEI EN 7 351 7 HØN EFOSS
ERI KSEN B RI TT SYN NØVE FU RU LU N D VEI EN 9 351 7 HØN EFOSS
RU STAD M AGN E OG M AI EN GAGN U M VI N TERROVEI EN 40 351 7 HØN EFOSS
SÆTH ER JØRGEN FU RU LU N D VEI EN 1 2 351 7 HØN EFOSS
OREBRÅTEN REI DU N VESTLI VEI EN 1 7 351 7 HØN EFOSS
ROSH BI AN SALAR H ASAN ALI VI N TERROVEI EN 43 351 7 HØN EFOSS
STRAN DU M LI SBETH VESTLI VEI EN 1 9 351 7 HØN EFOSS
VOLD EN GORM VESTLI VEI EN 1 9 351 7 HØN EFOSS
KARLSEN M ARTE VESTLI VEI EN 1 5 A 351 7 HØN EFOSS
OLSEN ROAR VESTLI VEI EN 1 5 A 351 7 HØN EFOSS
SH ALA LU AN OG M U H AM M ED VESTLI VEI EN 1 3 351 7 HØN EFOSS
M ESSEL ELSE ASTRI D JORD BRU VEI EN 3 351 7 HØN EFOSS
GAU STADN ES BEATE C D VESTLI VEI EN 21 351 7 HØN EFOSS
H EGD AL BOB F BERN ELI U S VESTLI VEI EN 21 351 7 HØN EFOSS
FYEN WEN CH E OG ØRJAN M AGN E HØYBYVEI EN 1 7 351 7 HØN EFOSS
HI LLESTAD EVA M ARI E HØYBYVEI EN 1 5 351 7 HØN EFOSS
STEEN RI CH ARD HØYBYVEI EN 1 3 351 7 HØN EFOSS
KORSGAARD EN GRETH E OG ODD VAR VI N TERROVEI EN 44 A 351 7 HØN EFOSS
B REN TEBRÅTEN I REN VESTLI VEI EN 6 351 7 HØN EFOSS
OU D M AGD ALEN A AGATA OG ROB VI N TERROVEI EN 42 C 351 7 HØN EFOSS
LU N D KN U T I VAR FU RU LU N D VEI EN 6 351 7 HØN EFOSS
LARSEN TORLEI F M YRVEI EN 28 351 7 HØN EFOSS
ROA TOM HØYBYVEI EN 29 B 351 7 HØN EFOSS
ASPELU N D ARVI D HØYBYVEI EN 25 351 7 HØN EFOSS
M YH RE EI LI N LI LLEEN G M YRVEI EN 9 351 7 HØN EFOSS
H AGELSTEEN TORI LD SAN D U M HØYBYVEI EN 33 351 7 HØN EFOSS
ASPEN KÅRE M YRVEI EN 29 351 7 HØN EFOSS
SOLVAN G ARN E TORBJØRN VESTLI VEI EN 1 8 351 7 HØN EFOSS
AD OLFSEN GEORG HØYBYVEI EN 1 6 B 351 7 HØN EFOSS
H OLTEN M ARI A BEATE HØYBYVEI EN 1 6 B 351 7 HØN EFOSS
OVERÅ FRODE OG PARVAN EH T AKH AVAN HØYBYVEI EN 9 A 351 7 HØN EFOSS
SKOGH EI M I VAN VESTLI VEI EN 1 5 B 351 7 HØN EFOSS
I VERSEN JAN RI N GVEI EN 8 351 7 HØN EFOSS
STAM N ES PER JAKOB RI N GVEI EN 1 1 351 7 HØN EFOSS
KOLLE STI N E N YH U S OG ØYSTEI N N YH U S VEI EN M OEN 39 351 7 HØN EFOSS
NI ELSEN AN N LAU G HØYBYVEI EN 5 C 351 7 HØN EFOSS
WAVOLD EI RI K LU DVI K HØYBYVEI EN 5 B 351 7 HØN EFOSS
M EBERG M ARGI T KI N N EB ERG OG PER TORE HØYBYVEI EN 5 A 351 7 HØN EFOSS
B AKK BJØRG M ARI E HØYBYVEI EN 3 B 351 7 HØN EFOSS
B AKK I VAR HØYBYVEI EN 3 B 351 7 HØN EFOSS
B ORLAU G JON H EGG OG TRU DE STRØM HØYBYVEI EN 3 A 351 7 HØN EFOSS
AASH EI M NI LS JØRGEN RI N GVEI EN 1 5 B 351 7 HØN EFOSS
SKAU G ERI K HØYBYVEI EN 1 351 7 HØN EFOSS
B JERKELI SOLVEI G SYN NØVE M YRVEI EN 1 0 351 7 HØN EFOSS
ROA TOM HØYBYVEI EN 29 B 351 7 HØN EFOSS
JOH N SRU D DAG OG REI D U N B REN DEN VI N TERROVEI EN 48 351 7 HØN EFOSS
JOH AN SEN TOR VI N TERROVEI EN 1 2 A 351 7 HØN EFOSS
LARSEN TORLEI F M YRVEI EN 28 351 7 HØN EFOSS
STI LLERU D H AN N E KRI STI N M YRVEI EN 28 351 7 HØN EFOSS
RØSTE ODD SI GM U N D HØYBYVEI EN 34 351 7 HØN EFOSS
H ELLI N G ARN E OG LAI LA E S N ERGÅRD VEI EN KROKEN 2 351 7 HØN EFOSS
WAAGAARD PER VEI EN KROKEN 4 351 7 HØN EFOSS
LI EN TERJE VEI EN KROKEN 6 351 7 HØN EFOSS
STEN B RO PER JOH AN VEI EN KROKEN 1 1 351 7 HØN EFOSS
REI N SN OS OLAV VEI EN KROKEN 1 3 351 7 HØN EFOSS
ASPEN KÅRE M YRVEI EN 29 351 7 HØN EFOSS
KLEI VAN GRO B JERKE OG KJELL I VAR BAGLERVEI EN 1 8 351 7 HØN EFOSS
LØKEN ARN E WERN ER BAGLERVEI EN 20 351 7 HØN EFOSS
B EN TZEN BJØRN KRI STI AN OG ELLEN JOH AN N E HØYBYVEI EN 1 1 B 351 7 HØN EFOSS
GRAVDAH L ROLF OLAV HØYBYVEI EN 1 4 C 351 7 HØN EFOSS
PRAU SE CH RI STI AN HØYBYVEI EN 31 B 351 7 HØN EFOSS
SKOGH EI M I VAN VESTLI VEI EN 1 5 B 351 7 HØN EFOSS
SKOGLY U N NI VESTLI VEI EN 1 5 B 351 7 HØN EFOSS
H&L H OLDI N G AS Birkebeinerveien 8 351 7 HØN EFOSS
EN GEBRETSEN M ORTEN S HØYBYVEI EN 23 A 351 7 HØN EFOSS
M ORAD Y BAN YARAN Y BAH RAM RI N GVEI EN 27 351 7 HØN EFOSS
SALI MI SH EN AZ RI N GVEI EN 27 351 7 HØN EFOSS
B AKKE EVA M ARI E M YRVEI EN 21 B 351 7 HØN EFOSS
WORM D AL OLE M YRVEI EN 21 B 351 7 HØN EFOSS
SI M ON SEN CATRI N E JACOBSEN OG KEN N ETH VEI EN KROKEN 1 7 351 7 HØN EFOSS
B RØRBY LEI F KJETI L VEI EN KROKEN 1 5 351 7 HØN EFOSS
FU RU LU N D LI SE VEI EN KROKEN 1 5 351 7 HØN EFOSS
B REVI K STEFFEN M YRVEI EN 1 3 B 351 7 HØN EFOSS
EN GEN ELI SABETH M YRVEI EN 1 3 B 351 7 HØN EFOSS
OLERU D PER H ALLU M SBAKKEN 38 351 7 HØN EFOSS
SÆTEREN ÅGOTH H ALLU M SBAKKEN 1 6 351 7 HØN EFOSS
SVEN SKERU D OVE H ALLU M SBAKKEN 1 4 351 7 HØN EFOSS
JOH AN SEN AN ETTE LI EN OG CH RI STI AN SÆTREN H ALLU M SBAKKEN 1 3 351 7 HØN EFOSS
OVESEN ØI VI N D CH RI STOFFER H ALLU M SBAKKEN 9 351 7 HØN EFOSS
M OLJORD KRI STI AN SAN D EN H ALLU M SBAKKEN 1 1 351 7 HØN EFOSS
SMI TH TERJE H ALLU M SBAKKEN 1 5 351 7 HØN EFOSS



AASEN RAGN A KAROLI N E H ALLU M SD ALEN 3 351 7 HØN EFOSS
B ERN TSEN GU RO KATH RI N E VEI EN M OEN 1 2 351 7 HØN EFOSS
STEN H EI M TON N Y VEI EN M OEN 1 2 351 7 HØN EFOSS
B ERN TSEN GU RO KATH RI N E VEI EN M OEN 1 2 351 7 HØN EFOSS
STEN H EI M TON N Y VEI EN M OEN 1 2 351 7 HØN EFOSS
AAM OD T ELLEN ØRPEN HØYBYVEI EN 1 4 351 7 HØN EFOSS
H ALVORSEN ALEXAN D ER SAN D HØYBYVEI EN 1 4 351 7 HØN EFOSS
H JELM ERU D H ELGE ALM AR OG M AYU REE SVERRE F H ALVORSEN S V. 1 351 7 HØN EFOSS
JOH AN SEN EVA GLEDERU D VEI EN 51 G 351 7 HØN EFOSS
JOH AN SEN TOR VI N TERROVEI EN 1 2 A 351 7 HØN EFOSS
H AAKEN STAD PER M ARTI N SOKN ED ALSVEI EN 1 0 B 351 7 HØN EFOSS
SYVERTSEN ASTRI D M ARI E OG NI LS JAN ERI K VESTRE ÅD AL 301 351 6 HØN EFOSS
KROKVI K M ORTEN M ORTEN KROKVI K, VESTRE ÅD AL 650 351 6 HØN EFOSS
ELSRU D OLE ERI K AN FI N N SEN VESTRE ÅD AL 922 351 6 HØN EFOSS
PAU ST CH RI STI AN H EN RI K SKOLLERU D VEI EN 1 4 351 6 HØN EFOSS
ALFRED SEN TOM M Y N YH U S TØRRJU LFARET 9 351 6 HØN EFOSS
D RAGEREN GEN TH ERESE H TØRRJU LFARET 9 351 6 HØN EFOSS
PAU ST CH RI STI AN H EN RI K SKOLLERU D VEI EN 1 4 351 6 HØN EFOSS
B REN DEN KN U T I VER H EN SVEI EN 221 351 6 HØN EFOSS
LYN GD AL AN N E BAN G FOLLU M GÅRD, KI LEALLEEN 30 351 6 HØN EFOSS
LYN GD AL AN N E BAN G FOLLU M GÅRD, KI LEALLEEN 30 351 6 HØN EFOSS
RI SB ERG ELLEN M ARGRETH E ALM EB AKKEN 1 1 351 6 HØN EFOSS
SU N DB ERG KN U T ALM EB AKKEN 1 1 351 6 HØN EFOSS
GAM KI N N KARI M ARTE S OG OLE SKARRU D VEI EN 30 351 6 HØN EFOSS
JEN SEN M ORTEN SAGAVEI EN 5 351 5 HØN EFOSS
SKYTLAN D ØYVI N D SI GU RD KROKEN VEI EN 1 9 351 5 HØN EFOSS
N AKH LA M AJD ALI J SAGAVEI EN 53 351 5 HØN EFOSS
HÅKON SEN M ARI T LAGESH ALLVEI EN 1 3 351 5 HØN EFOSS
HÅKON SEN STEFFEN LAGESH ALLVEI EN 1 3 351 5 HØN EFOSS
B RÅTH EN ROLF GU N N AR LI N N EAVEI EN 1 6 C 351 5 HØN EFOSS
B JØRN TVED T EI VI N D HØN EN TERRASSE 9 351 5 HØN EFOSS
B EN TZEN LI V M ERETE H EN GSLEVEI EN 6 351 5 HØN EFOSS
D AH L JOH N I N GVALD HØN EN TERRASSE 4 I 351 5 HØN EFOSS
EN GESKAU G DAVI D RABB AVEI EN 92 D 351 5 HØN EFOSS
B YBERG JARLE H EN GSLEVEI EN 6 351 5 HØN EFOSS
LAN GD ALEN H ALFDAN I N DRE LØKKAVEI 2 351 5 HØN EFOSS
JEGTVOLDEN H AN S H EN RY RU N DTOM 1 0 351 5 HØN EFOSS
RØGEBERG JON H VALSVEI EN 76 351 4 HØN EFOSS
LEI KN ES KARI AN N E H VALSEN GA 6 351 4 HØN EFOSS
STI KSRU D M ARGRETE BORGERGATA 20 351 4 HØN EFOSS
STI KSRU D-KVALVI K CH RI STI A BORGERGATA 20 351 4 HØN EFOSS
STI KSRU D-KVALVI K WI LH ELM LOVEI EN 45 351 4 HØN EFOSS
I VERSEN ERI K ØVRE N ORDB ERGVEI EN 1 0 351 4 HØN EFOSS
JACOB SEN B EATE GU STAVSEN KN ESTAN GGATA 1 37 351 4 HØN EFOSS
B ERG-LEI RVÅG TOM SM ED EN 7 351 4 HØN EFOSS
H VAL TERJE BØLGEN HØGDA 5 351 4 HØN EFOSS
H VAL TERJE BØLGEN HØGDA 5 351 4 HØN EFOSS
D ANI ELSEN ARN E H ARD Y OG ASLAU G EN SRU D GAM LE RI N GKOLLVEI 86 351 4 HØN EFOSS
KRI STOFFERSEN MI A WESTEN D N EDRE N ORD BERGVEI EN 34 351 4 HØN EFOSS
B ERG KN U T ROGER LOVEI EN 20 351 4 HØN EFOSS
RON GVED I DA LOVEI EN 47 351 4 HØN EFOSS
RON GVED LI N E LOVEI EN 47 351 4 HØN EFOSS
RON GVED LOTTA LOVEI EN 47 351 4 HØN EFOSS
RU DEN PER REI D AR LOVEI EN 49 351 4 HØN EFOSS
KLÆKKEN M ARTHI N ØVRE KLEKKEN VEI 30 351 4 HØN EFOSS
ROLU N D PER OLAV GAM LE RI N GKOLLVEI 1 5 351 4 HØN EFOSS
ROLU N D PER OLAV GAM LE RI N GKOLLVEI 1 5 351 4 HØN EFOSS
TRON RU D EN GI N EERI N G AS Flyplassveien 21 351 4 HØN EFOSS
B AKKE LI S LU N D BERG RI N GKOLLVEI EN 1 32 351 4 HØN EFOSS
LØKEN TOM M Y WERN ER PARKGATA 31 351 3 HØN EFOSS
STEFFEN SRU D JON VESTVAN GVEI EN 1 0 351 3 HØN EFOSS
H AM BORG AN N E-KATH RI N E OG REI D AR VESTERN B AKKEN 1 5 351 3 HØN EFOSS
ABD U LLA SARBASTI AN ALI AN KERSGATE 7 351 3 HØN EFOSS
RØSTE AN N E VESTERN GATA 1 8 351 3 HØN EFOSS
B JERKE ELI SAB ETH GREN SEGATA 1 9 351 3 HØN EFOSS
M YRVAN G CI CI LI E T M PARKGATA 31 351 3 HØN EFOSS
LAN GD ALEN ESPEN GU LLAGATA 8 351 3 HØN EFOSS
JI M EI N A AN KERSGATE 1 0 A 351 3 HØN EFOSS
YU WEI QI N G AN KERSGATE 1 0 A 351 3 HØN EFOSS
FROG NI LS I VAR FROKSVEI EN 9 351 2 HØN EFOSS
STRAN DE AN DERS TORE SØN D RE RI N GÅSEN 1 3 351 2 HØN EFOSS
STRAN DE AN DERS TORE SØN D RE RI N GÅSEN 1 3 351 2 HØN EFOSS
M AN D T PI A FROG FROKSM OEN 2 351 2 HØN EFOSS
H EI M DAL PÅL BJERKELYVEI EN 23 351 2 HØN EFOSS
GU SGAARD M ARI AN N E ÅSAVEI EN 740 351 2 HØN EFOSS
GU SGAARD AN N E M ARGRETH E OG TH ORBJØRN ÅSAVEI EN 740 351 2 HØN EFOSS
WALBÆKKEN M AREN M OG M ORTEN M ÅSAVEI EN 691 351 2 HØN EFOSS
H ORN EM AN N JAN FREDRI K H OLEVEI EN 1 955 351 2 HØN EFOSS
H ORN EM AN N RAGN HI LD H OLEVEI EN 1 955 351 2 HØN EFOSS
GYLSETH RI CH ARD C H ALS JØRGEN M OES VEI 1 67 351 2 HØN EFOSS
ERLAN D SEN JØRGEN ÅSAVEI EN 695 351 2 HØN EFOSS
REM M E KRI STI N OSLOVEI EN 1 61 351 2 HØN EFOSS
H ORN EM AN N H EN RI K STEI N GÅRD, H OLEVEI EN 1 959 351 2 HØN EFOSS



COLLET-H ANSSEN I N GVI LD H JØRGEN M OES VEI 1 53 351 2 HØN EFOSS
SEXE EI N AR BJØRKEVEI EN 3 351 2 HØN EFOSS
KJØLL ØI VI ND JØRGEN M OES VEI 1 351 2 HØN EFOSS
KLEM M ESTAD ROALD OG TORILD SELTEVEI EN 65 351 2 HØN EFOSS
SOLLIEN ARN E K RII BER JØRGEN M OES VEI 1 75 351 2 HØN EFOSS
H ALVORSEN TONE SELTEVEI EN 1 52 351 2 HØN EFOSS
COLLET-H ANSSEN I N GVI LD H JØRGEN M OES VEI 1 53 351 2 HØN EFOSS
HØGLI KARI N BEATE SELTEVEI EN 1 1 5 351 2 HØN EFOSS
SELTE KARL SELTEVEI EN 1 1 3 351 2 HØN EFOSS
H ALVORSEN TONE SELTEVEI EN 1 52 351 2 HØN EFOSS
ERIKSEN JON N OLAV OG ÅSE TORHI LD B FEGATA 1 1 351 2 HØN EFOSS
SØNSTEBY OLE GU N NAR SELTEVEI EN 1 58 351 2 HØN EFOSS
STEN SRUD BJØRG SELTEVEI EN 204 351 2 HØN EFOSS
LOVASZ TH OM AS SELTEVEI EN 75 351 2 HØN EFOSS
M ELVÆR TRU DE SKORPA SELTEVEI EN 75 351 2 HØN EFOSS
STEN SRUD BJØRG SELTEVEI EN 204 351 2 HØN EFOSS
KJELLAN D JON ERI K SELTEVEI EN 87 351 2 HØN EFOSS
SØNSTEBY OLE GU N NAR SELTEVEI EN 1 58 351 2 HØN EFOSS
H ARRAL JASON AN TH ON Y SELTEVEI EN 87 351 2 HØN EFOSS
H ARRAL M AGN HI LD KRI STI AN E SELTEVEI EN 87 351 2 HØN EFOSS
LEH N E OLE RAYM ON D OG TATYAN A SELTEVEI EN 84 351 2 HØN EFOSS
ELLI N GSEN TORE SELTEVEI EN 1 25 351 2 HØN EFOSS
STRAN DE PETTER N ORDERH OVSBAKKEN 1 6 351 2 HØN EFOSS
VIST M ORTEN CATO H AGEN GOM N ESVEI EN 584 351 2 HØN EFOSS
H OLM EN ERI K GOM N ESVEI EN 587 351 2 HØN EFOSS
LAU RI TZEN OLA GOM N ESVEI EN 595 351 2 HØN EFOSS
BOM AN N GEIR-AN DERS S OG SOLFRI D STAN DAHL SAN DBYVEIEN 29 351 2 HØN EFOSS
LI EN M ARI SAN DBYVEIEN 3 351 2 HØN EFOSS
SKAU G M AGN U S LØCH SEN SAN DBYVEIEN 3 351 2 HØN EFOSS
M YH RE AN N ETT OG ROLF SAN DBYVEIEN 1 351 2 HØN EFOSS
ELI ASSEN FRI DA OG JAN TORE SAN DBYVEIEN 35 351 2 HØN EFOSS
H EI M DAL TH OM AS SAN DBYVEIEN 31 351 2 HØN EFOSS
JØRGEN SEN I N A SAN DBYVEIEN 31 351 2 HØN EFOSS
SLAWSKA SOBU N SYLWI A E SAN DBYVEIEN 39 351 2 HØN EFOSS
H AGLU N D GUDM U N D SAN DBYVEIEN 21 351 2 HØN EFOSS
FLOVI K ODD I NGBJØRN SAN DBYVEIEN 33 351 2 HØN EFOSS
AASLUN D I REN E EN GEN OG ROY ARN E GOM N ESVEI EN 582 351 2 HØN EFOSS
RØYSE FRUKT OG BÆRPRESSERI AS Regimentsveien 20 351 2 HØN EFOSS
DAGLI GVARE HØN EFOSS EI EN DOM AN S c/o Aka AS, Hvervenmoveien 49 351 1 HØN EFOSS
CH EN N AN-CI U ARN EGÅRDSBAKKEN 1 4 A 351 1 HØN EFOSS
ZWAI G EI N AR KON GLEFARET 28 351 1 HØN EFOSS
N AKH LEH M AJD BRÅTAVEI EN 3 351 1 HØN EFOSS
TU NGA BORETTSLAG c/o Ringbo BBL, Hvervenmoveien 49 351 1 HØN EFOSS
TU NGA BORETTSLAG c/o Ringbo BBL, Hvervenmoveien 49 351 1 HØN EFOSS
LAU RI TZEN STIG KON GLEFARET 31 351 1 HØN EFOSS
SAGATU N BORETTSLAG A/ L Hvervenmoveien 49 351 1 HØN EFOSS
ØVRE H AU GA BORETTSLAG Hvervenmoveien 49 351 1 HØN EFOSS
BEGNAPARKEN BORETTSLAG v/ Ringo BBL, Hvervenmoveien 49 351 1 HØN EFOSS
RI NGERI KE M EI ERI S EI EN DOM SSELSKAP A c/o Økonomihuset AS, Kartverksveien 351 1 HØN EFOSS
RI NGERI KE M EI ERI S EI EN DOM SSELSKAP A c/o Økonomihuset AS, Kartverksveien 351 1 HØN EFOSS
SOKN EDALSVEIEN 1 7 1 9 AS Kartverksveien 1 1 351 1 HØN EFOSS
H OFSFOSSVEI EN 3 BORETTSLAG v/ Ringbo BBL, Hvervenmoveien 49 351 1 HØN EFOSS
VESTRE TORV AS c/o Økonomihuset AS, Kartverksveien 351 1 HØN EFOSS
RI NGERI KE M EI ERI S EI EN DOM SSELSKAP A c/o Økonomihuset AS, Kartverksveien 351 1 HØN EFOSS
VESTRE TORV AS c/o Økonomihuset AS, Kartverksveien 351 1 HØN EFOSS
RI NGERI KE M EI ERI S EI EN DOM SSELSKAP A c/o Økonomihuset AS, Kartverksveien 351 1 HØN EFOSS
VEI GI N BORETTSLAG v/ Ringbo BBL, Hvervenmoveien 49 351 1 HØN EFOSS
RI NGERI KE M EI ERI S EI EN DOM SSELSKAP A c/o Økonomihuset AS, Kartverksveien 351 1 HØN EFOSS
BAGLERTU N BORETTSLAG v/ Ringbo BBL, Hvervenmoveien 49 351 1 HØN EFOSS
LAN GSAND I N VEST AS Hvervenmoveien 49 351 1 HØN EFOSS
BEGNAPARKEN BORETTSLAG v/ Ringo BBL, Hvervenmoveien 49 351 1 HØN EFOSS
M OLVALD BORETTSLAG v/ Ringbo BBL, Hvervenmoveien 49 351 1 HØN EFOSS
BOKVALI TET AS Hvervenmoveien 49 351 1 HØN EFOSS
M AGN U SSEN EI EN DOM SU TVIKLIN G AS Hadelandsveien 1 77 351 1 HØN EFOSS
BAKKELY BORETTSLAG v/ Ringbo BBL, Hvervenmoveien 49 351 1 HØN EFOSS
SKOGAL AS Osloveien 96 351 1 HØN EFOSS
M OLAN D H ELEN E AARØE H ARALD H ARDRÅDES GATE 1 5 B 351 1 HØN EFOSS
VEI BY I N VEST AS Hvervenmoveien 49 351 1 HØN EFOSS
TU NGA BORETTSLAG c/o Ringbo BBL, Hvervenmoveien 49 351 1 HØN EFOSS
TOM M ELI TEN HØNEFOSS BORETTSLAG v/ Ringbo BBL, Hvervenmoveien 49 351 1 HØN EFOSS
H ELGELAN DSM OEN NÆRI N GSPARK AS c/o Økonomihuset Ringerike AS, Kart 351 1 HØN EFOSS
H ELGELAN DSM OEN NÆRI N GSPARK AS c/o Økonomihuset Ringerike AS, Kart 351 1 HØN EFOSS
DAH L GEI R H ARALD H ARDRÅDES GATE 1 9 351 1 HØN EFOSS
M YRLU N D JAN OLE OG VI VI AN N TELEGRAFALLEEN 2 A 351 0 HØN EFOSS
LAFTON EIEN DOM AS Telegrafalleen 2 351 0 HØN EFOSS
AAM ODT LI SBETH SUN DGATA 1 8 351 0 HØN EFOSS
KOLSTAD I NGER LI SE TU N GAVEIEN 35 351 0 HØN EFOSS
M YRLU N D TELEGRAFALLEEN 2 A 351 0 HØN EFOSS
SCH JON G OLE JOH AN ASKVEIEN 72 351 0 HØN EFOSS
M ELI N G KARIN TOLPI N RU DVEIEN 1 5 351 0 HØN EFOSS
SKAALVI K M AGN E TOLPI N RU DVEIEN 1 9 351 0 HØN EFOSS
SLÅTTSVEEN HI LDE I REN TOLPI N RU DVEIEN 1 9 351 0 HØN EFOSS
BEN TZEN H ARALD OG TON E H ELEN TOLPI N RU DVEIEN 8 351 0 HØN EFOSS



GAN DRU D JARDAR M AGN US KOI TOLPI N RU DVEIEN 1 2 351 0 HØN EFOSS
BJØRN TVEDT KARI TOLPI N RU DVEIEN 1 0 351 0 HØN EFOSS
BEN TZEN H ARALD OG TON E H ELEN TOLPI N RU DVEIEN 8 351 0 HØN EFOSS
VALSET TOVE KON G RI N GS GATE 25 351 0 HØN EFOSS
SCH JON G OLE JOH AN ASKVEIEN 72 351 0 HØN EFOSS
N YLAN D GRO BLOM STERVEI EN 2 351 0 HØN EFOSS
FOSSU M EI LEEN M ARGARET TOLPI N RU DVEIEN 6 351 0 HØN EFOSS
VALSET TOVE KON G RI N GS GATE 25 351 0 HØN EFOSS
GULBRAN DSEN ASTRI D TOLPI N RU DVEIEN 4 351 0 HØN EFOSS
H AGEN GRY FOSS BLOM STERVEI EN 1 351 0 HØN EFOSS
FOSS M ARGRETE M ARIE M AYER BLOM STERVEI EN 3 351 0 HØN EFOSS
BYGM ESTER TORU N N BLOM STERVEI EN 4 351 0 HØN EFOSS
NI LSEN CATO BLOM STERVEI EN 1 2 351 0 HØN EFOSS
WEN N ER I N A M ARI E S BLOM STERVEI EN 1 2 351 0 HØN EFOSS
NI LSEN CATO BLOM STERVEI EN 1 2 351 0 HØN EFOSS
WEN N ER I N A M ARI E S BLOM STERVEI EN 1 2 351 0 HØN EFOSS
SPARM AX EI ENDOM AS Østmoveien 1 8 351 0 HØN EFOSS
GULBRAN DSEN ELIN TU N GAVEIEN 7 351 0 HØN EFOSS
VALSET TOVE KON G RI N GS GATE 25 351 0 HØN EFOSS
KRI STI ANSEN GRETH E BLOM STERVEI EN 6 351 0 HØN EFOSS
AN DERSEN ARN E KRI STI AN BLOM STERVEI EN 8 351 0 HØN EFOSS
BRÅTH EN DAGRU N BLOM STERVEI EN 1 0 351 0 HØN EFOSS
GALLAGH ER JAM ES KRI STI AN OG LI N E M ERETE M SKOGVEI EN 1 2 351 0 HØN EFOSS
FAKSVÅG KJERSTI H AUGE T OG RU N E TU N GAVEIEN 1 2 351 0 HØN EFOSS
SYVERTSEN JORU N N PARKVEI EN 9 351 0 HØN EFOSS
M OSEN GEN SVEI N ERI K PARKVEI EN 8 351 0 HØN EFOSS
BERGSRU D M ONI CA OG TRYGVE RII SE H UN DREM ETERSKOGEN 4 351 0 HØN EFOSS
SALI MI PARASTOV OG PARVI Z H UN DREM ETERSKOGEN 7 351 0 HØN EFOSS
BRÅTEN JAN ROAR H UN DREM ETERSKOGEN 5 351 0 HØN EFOSS
FOLLESTAD M ONI CA H UN DREM ETERSKOGEN 5 351 0 HØN EFOSS
ERIKSEN JON ØYSTEI N H UN DREM ETERSKOGEN 3 351 0 HØN EFOSS
KRI STI ANSEN CECI LI E J L H UN DREM ETERSKOGEN 3 351 0 HØN EFOSS
H ERM AN SEN JAN N E GUDI M H UN DREM ETERSKOGEN 1 351 0 HØN EFOSS
SOM FAI M ARK H UN DREM ETERSKOGEN 1 351 0 HØN EFOSS
FAZELI ALI PARKVEI EN 1 351 0 HØN EFOSS
AKW IN VEST AS Østmoveien 1 8 351 0 HØN EFOSS
TOLPI NRU D SA Østmoveien 43 351 0 HØN EFOSS
FECADU JON AS JØRGEN SEN ASKVEIEN 48 351 0 HØN EFOSS
TVEI TAN NI NA H OLT H VELVEN KROKEN 9 351 0 HØN EFOSS
LI N DM O KRI STI N ASLAKSRUD H VELVEN KROKEN 7 351 0 HØN EFOSS
WI CKM AN N KJERSTI H ELEN H VELVEN KROKEN 1 5 351 0 HØN EFOSS
GALLAGH ER EVA M G H VELVEN KROKEN 21 351 0 HØN EFOSS
GUSTAVSEN MI N A LARSEN H VELVEN KROKEN 1 9 351 0 HØN EFOSS
BERGAN GU N NAR OG KARI M ARGARETH H VELVEN KROKEN 1 351 0 HØN EFOSS
RU HS CARL-OTTO H VELVEN KROKEN 3 351 0 HØN EFOSS
CH RI STEN SEN ANN E GRO H VELVEN KROKEN 5 351 0 HØN EFOSS
JOH N SEN TOM H VELVEN KROKEN 5 351 0 HØN EFOSS
KORSN ES ANDREAS PREBEN SEN H VELVEN KROKEN 23 351 0 HØN EFOSS
STRØM BERG M ON A HOLTER OG PAUL EM ER H VELVEN KROKEN 25 351 0 HØN EFOSS
DANIELSEN TRON D H VELVEN KROKEN 27 351 0 HØN EFOSS
KOBERG M ON A ANITA H VELVEN KROKEN 29 351 0 HØN EFOSS
SYVERSEN H ARALD SI GVALD H VELVEN KROKEN 2 351 0 HØN EFOSS
N ORDAN GER M ARTE H VELVEN KROKEN 1 0 351 0 HØN EFOSS
I VAN CHEN KO OLESI A H VELVEN KROKEN 1 4 351 0 HØN EFOSS
SOLHEI M DAVI D H VELVEN KROKEN 1 6 351 0 HØN EFOSS
STEDJE H EI DI RAAE H VELVEN KROKEN 1 6 351 0 HØN EFOSS
GODTFREDSEN STÅLE H VELVEN KROKEN 1 6 351 0 HØN EFOSS
GODTFREDSEN SI LJE H VELVEN KROKEN 33 351 0 HØN EFOSS
AN DERSEN TRON D H VELVEN KROKEN 43 351 0 HØN EFOSS
M OE KAROLIN E PAU LSRU D H VELVEN KROKEN 51 351 0 HØN EFOSS
H OVDE SOLVEIG H VELVEN KROKEN 55 351 0 HØN EFOSS
H U N DSN ES CAMI LLA RØGEBERG H VELVEN KROKEN 61 351 0 HØN EFOSS
JØRGEN SEN LA-OR H VELVEN KROKEN 59 351 0 HØN EFOSS
H OPE KI M H AN SEN H VELVEN KROKEN 65 351 0 HØN EFOSS
ALSTAD STI N E M U RI H VELVEN KROKEN 63 351 0 HØN EFOSS
SOLVAN G DANI EL H VELVEN KROKEN 69 351 0 HØN EFOSS
STRAN D M ARI H VELVEN KROKEN 67 351 0 HØN EFOSS
SCH JELDERUP TON JE CELIN E H VELVEN KROKEN 71 351 0 HØN EFOSS
SECRET FAN N Y C A N H VELVEN KROKEN 77 351 0 HØN EFOSS
PEDERSEN FRODE H VELVEN KROKEN 75 351 0 HØN EFOSS
GRAVERM OEN EVA H VELVEN KROKEN 81 351 0 HØN EFOSS
TH UEN JAN M AGN U S KRAGH H VELVEN KROKEN 83 351 0 HØN EFOSS
GULBRAN DSEN ELSE-M S KAKEBAKKEN, ASKVEI EN 71 351 0 HØN EFOSS
GULBRAN DSEN M AREN SCH JON G KAKEBAKKEN, ASKVEI EN 71 351 0 HØN EFOSS
GULBRAN DSEN OLAV KAKEBAKKEN, ASKVEI EN 71 351 0 HØN EFOSS
KVERN DALEN TORGEI R H VELVEN KROKEN 91 351 0 HØN EFOSS
H AU GLI SON JA M ARI E H VELVEN KROKEN 99 351 0 HØN EFOSS
KERLEFSEN ELEN KATRI NE H VELVEN KROKEN 97 351 0 HØN EFOSS
LON GVA ALEKSAN DER J H VELVEN KROKEN 1 0 351 0 HØN EFOSS
KRI STI ANSEN KI M-RU DI L H VELVEN KROKEN 1 2 351 0 HØN EFOSS
M OWATT SI LJE H VELVEN KROKEN 1 2 351 0 HØN EFOSS
JAKOBSSON KEN T GØRAN H VELVEN KROKEN 1 8 351 0 HØN EFOSS
N YGÅRD KARI-M ETTE H VELVEN KROKEN 1 8 351 0 HØN EFOSS



RAM SRU D JON AS BERGSTRØM H VELVEN KROKEN 95 351 0 HØN EFOSS
BJERKSETER PER I N GE TELEGRAFALLEEN 1 B 351 0 HØN EFOSS
OREBRÅTEN KI RSTEN H VELVEN 4 351 0 HØN EFOSS
TRON RU D EI EN DOM AS Arnemannsveien 3 351 0 HØN EFOSS
STØYTEN TH OR AN DERS ASKVEIEN 50 351 0 HØN EFOSS
LAN GDALEN LEI F H VELVEN 1 2 351 0 HØN EFOSS
REO BYGG AS Dronningens gate 30 351 0 HØN EFOSS
LAFTON EIEN DOM AS Telegrafalleen 2 351 0 HØN EFOSS
JØRGEN SEN TRON D BOYE DRON NI N GEN S GATE 30 351 0 HØN EFOSS
TORSTEN SRU D OTTAR F N ORDERH OVSGATA 1 1 351 0 HØN EFOSS
TRON RU D EI EN DOM AS Arnemannsveien 3 351 0 HØN EFOSS
BJØRE TORKEL OG WEN CH E SERI N E STABELLS GATE 9 351 0 HØN EFOSS
ASANZA BEN TE STABELLS GATE 9 351 0 HØN EFOSS
M OE GEI R STABELLS GATE 9 351 0 HØN EFOSS
BÅLERUD KN U T ERI K STABELLS GATE 9 351 0 HØN EFOSS
ALSM ARK ÅSA KARI N STABELLS GATE 9 351 0 HØN EFOSS
AN DERSEN VI DAR TORP STABELLS GATE 9 351 0 HØN EFOSS
RYGG CECI LI E STABELLS GATE 9 351 0 HØN EFOSS
TH ORSEN SOLVEI G STABELLS GATE 9 351 0 HØN EFOSS
HØE EI VI N D LAASTAD STABELLS GATE 9 351 0 HØN EFOSS
AASLIE JOH N I VAN STABELLS GATE 9 351 0 HØN EFOSS
H AU M AN N M ARTH E SIM ARUD STABELLS GATE 9 351 0 HØN EFOSS
DAH L HÅVARD JOAKI M STABELLS GATE 9 351 0 HØN EFOSS
KRI STI ANSEN ARN E ÅSM UN D STABELLS GATE 9 351 0 HØN EFOSS
BREKSTAD GRETE M ARI E STABELLS GATE 9 351 0 HØN EFOSS
M U GGERUD ALF OG KI RSTEN SOFI E STABELLS GATE 9 351 0 HØN EFOSS
BREI LI ERI K STABELLS GATE 9 351 0 HØN EFOSS
XI A JI E STABELLS GATE 9 351 0 HØN EFOSS
ZON G WU STABELLS GATE 9 351 0 HØN EFOSS
N ESSÆTH ER TRON D STABELLS GATE 9 351 0 HØN EFOSS
ERIKSEN JON ØYSTEI N H UN DREM ETERSKOGEN 3 351 0 HØN EFOSS
KRI STI ANSEN CECI LI E J L H UN DREM ETERSKOGEN 3 351 0 HØN EFOSS
STABELLS GATE 8 AS Stabells gate 8 351 0 HØN EFOSS
BJERKE & CO. EI EN DOM SSELSKAP AS Fossveien 3 351 0 HØN EFOSS
MI N AI FARIBORZ SØN DRE TORV 7 351 0 HØN EFOSS
N ORDERU D TH OM AS STABELLS GATE 1 0 A 351 0 HØN EFOSS
WEXH ALL JARL ROBERT STABELLS GATE 1 0 A 351 0 HØN EFOSS
ASLAKSRU D EI EN DOM AS Askveien 6 351 0 HØN EFOSS
EI DSGÅRD GUN N STABELLS GATE 1 1 351 0 HØN EFOSS
DAH L TOR EI LERT STABELLS GATE 1 1 351 0 HØN EFOSS
PATAN AM ON GKOL PH EN SRI STABELLS GATE 1 1 351 0 HØN EFOSS
OSTADAZI M M EH RDAD ASKVEIEN 21 351 0 HØN EFOSS
TRON RU D EI EN DOM AS Arnemannsveien 3 351 0 HØN EFOSS
SYDH AGEN N AN ETTE AATEIGEN STABELLS GATE 1 5 351 0 HØN EFOSS
BRU GET HØN EFOSS AS Arnemannsveien 3 351 0 HØN EFOSS
BRU GET HØN EFOSS AS Arnemannsveien 3 351 0 HØN EFOSS
KITTELSEN OLAV STABELLS GATE 1 0 B 351 0 HØN EFOSS
LI E ÅSHILD STABELLS GATE 1 0 B 351 0 HØN EFOSS
BRU GET HØN EFOSS AS Arnemannsveien 3 351 0 HØN EFOSS
SCH JON G OLE JOH AN ASKVEIEN 72 351 0 HØN EFOSS
BAKKEN GUN N AR ØSTM OVEI EN 1 2 351 0 HØN EFOSS
JEN SEN GEI R M ORTEN OG M ONICA ROGN E ØSTM OVEI EN 8 A 351 0 HØN EFOSS
PEDERSEN M ARTE BOTH A ØSTM OVEI EN 8 B 351 0 HØN EFOSS
JØN TVEDT KJELL-M ARI U S ØSTM OVEI EN 1 0 A 351 0 HØN EFOSS
AN DERSEN ARN E OG TOVE ØSTM OVEI EN 1 0 B 351 0 HØN EFOSS
VALSET TOVE KON G RI N GS GATE 25 351 0 HØN EFOSS
FREI TAG I DA H ELENE ASKVEIEN 64 351 0 HØN EFOSS
ROLI D NI LS ERI K ASKVEIEN 64 351 0 HØN EFOSS
GUSTAVSEN M ETTE GRO D OG PER HÅKON ASKVEIEN 62 351 0 HØN EFOSS
ADELER ERI K ORI ON M ARKVEI EN 2 351 0 HØN EFOSS
ARNTSEN IN GER M ARI E M ARKVEI EN 1 A 351 0 HØN EFOSS
SKOTLAN D TORDIS M ARKVEI EN 3 351 0 HØN EFOSS
AN DERSEN ALF V S H OVLU N D OG LI N N H OVLUN D BLOM STERVEI EN 22 351 0 HØN EFOSS
WEN STAD DAG STEIN AR M ARKVEI EN 6 351 0 HØN EFOSS
PEDERSEN M ARCU S H AGEN M ARKVEI EN 4 351 0 HØN EFOSS
SPARM AX EI ENDOM AS Østmoveien 1 8 351 0 HØN EFOSS
SOLLI GEIR EI DE BLOM STERVEI EN 25 351 0 HØN EFOSS
KARLSEN M ARTH E KRI STI N ASKVEIEN 66 351 0 HØN EFOSS
ØVEREN KRI STI AN ASKVEIEN 66 351 0 HØN EFOSS
LAFTON EIEN DOM AS Telegrafalleen 2 351 0 HØN EFOSS
WEXH ALL ARN E JOH N N Y OG LI SE KRISTIN M ARKVEI EN 8 351 0 HØN EFOSS
ROLI D KARI N ALFHILD BRATH OG M ARTIN BLOM STERVEI EN 26 351 0 HØN EFOSS
KARLSEN M ARTH E KRI STI N ASKVEIEN 66 351 0 HØN EFOSS
ØVEREN KRI STI AN ASKVEIEN 66 351 0 HØN EFOSS
ÅRNES TH OR ARE M ARKVEI EN 7 351 0 HØN EFOSS
BRÅTEN TORE OG VI VI TU N GAVEIEN 1 6 351 0 HØN EFOSS
M OE ERI K CH RI STI AN M ARKVEI EN 1 0 351 0 HØN EFOSS
TEGLBORG LI N N ANITA M ARKVEI EN 1 0 351 0 HØN EFOSS
H AN SEN HEGE M ARKVEI EN 9 351 0 HØN EFOSS
STRAN DA JEN S ERI K M ARKVEI EN 9 351 0 HØN EFOSS
BERGSRU D OLE-JØRGEN TU N GAVEIEN 20 351 0 HØN EFOSS
GREGERSEN GU N HILD STRAUM E OG TORGEI R ØSTM OVEI EN 5 351 0 HØN EFOSS
ERIKSEN AN N E M ARI E S OG TORE M ARKVEI EN 1 B 351 0 HØN EFOSS



BAKKEN GUN N AR ØSTM OVEI EN 1 2 351 0 HØN EFOSS
BERGLI N D ROGER ØSTM OVEI EN 6 351 0 HØN EFOSS
KOLLSTRØM H ARALD ØSTM OVEI EN 4 351 0 HØN EFOSS
KARLSEN PÅL-STEI N AR OG VI BEKE BRAATEN ØSTM OVEI EN 48 351 0 HØN EFOSS
BERGSRU D M ONI CA OG TRYGVE RII SE H UN DREM ETERSKOGEN 4 351 0 HØN EFOSS
SALI MI PARASTOV OG PARVI Z H UN DREM ETERSKOGEN 7 351 0 HØN EFOSS
BRÅTEN JAN ROAR H UN DREM ETERSKOGEN 5 351 0 HØN EFOSS
FOLLESTAD M ONI CA H UN DREM ETERSKOGEN 5 351 0 HØN EFOSS
ERIKSEN JON ØYSTEI N H UN DREM ETERSKOGEN 3 351 0 HØN EFOSS
KRI STI ANSEN CECI LI E J L H UN DREM ETERSKOGEN 3 351 0 HØN EFOSS
H ERM AN SEN JAN N E GUDI M H UN DREM ETERSKOGEN 1 351 0 HØN EFOSS
SOM FAI M ARK H UN DREM ETERSKOGEN 1 351 0 HØN EFOSS
AKW IN VEST AS Østmoveien 1 8 351 0 HØN EFOSS
AN DREASSEN RON N Y ØSTM OVEI EN 3 351 0 HØN EFOSS
VAATEN RAGNHI LD B ØSTM OVEI EN 3 351 0 HØN EFOSS
TOLPI NRU D SA Østmoveien 43 351 0 HØN EFOSS
RI NGERI KS KRAFT AS Postboks 522 3504 HØN EFOSS
RI NGERI KS KRAFT AS Postboks 522 3504 HØN EFOSS
RI NGERI KS KRAFT AS Postboks 522 3504 HØN EFOSS
BARBROVEI EN 2 AS Postboks 1 328 Flattum 3503 HØN EFOSS
M ODALEN ARN T KÅRE POSTBOKS 1 004 3503 HØN EFOSS
KILEM OEN I N VEST AS Postboks 1 337 Flattum 3503 HØN EFOSS
MØBELSEN TERET RI N GERI KE AS Postboks 223 3502 HØN EFOSS
H AN SEN TH ELM A POSTBOKS 277 SEN TRU M 3502 HØN EFOSS
H AN SEN TH ELM A POSTBOKS 277 SEN TRU M 3502 HØN EFOSS
ERIC & SEAN I N VEST AS Postboks 200 3502 HØN EFOSS
FOSSVEI EN 7-9 AS v/ Per Chr. Frøislie, Postboks 1 23 Sent 3502 HØN EFOSS
ERIC & SEAN I N VEST AS Postboks 200 3502 HØN EFOSS
H ELGESEN BRØDREN E EFTF AS Postboks 31 38 3501 HØN EFOSS
HØN EFOSS M ASKI N EIEN DOM AS c/o Hønefoss Maskin AS, Postboks 30 3501 HØN EFOSS
SAN DVOLD BOLI GER AS Osloveien 67 3531 HØN EFOSS
KORSDALEN SI M EN ERI KSEN SAN DAKERVEI EN 1 1 1 351 9 HØN EFOSS
GROBSTOK BEN TE FJORDVEI EN 92 1 363 HØVIK
KNU DSEN KRI STI N VOLLSVEI EN 70 1 358 JAR
KNU DSEN KRI STI N VOLLSVEI EN 70 1 358 JAR
TH UN E CECI LI E H ERDAL TYTTEBÆRLIA 1 6 2053 JESSH EI M
LÆRI N GSVERKSTEDET AS Postboks 21 5 2051 JESSH EI M
FRØSH AU G H AN S M AGN E EN GGATA 1 9 3520 JEVN AKER
ERLAN DSEN STEIN AR BERGERBAKKVEGEN 64 E 3520 JEVN AKER
M YH RE M ON A RI TA BERGERBAKKVEGEN 64 E 3520 JEVN AKER
M AGN U SSEN M ARTI N E SVENÅVEGEN 53 3520 JEVN AKER
KRI STI ANSEN BJØRN TRYGVE H OVSBAKKEN 5 3520 JEVN AKER
DAH LEN BJØRN AR ØSTBY ANVISEREN 6 B 3520 JEVN AKER
H EI ER LARS JAKOB TOSOBAKKEN 4 3520 JEVN AKER
FEGRI CATO STRAN DVEGEN 1 4 A 3520 JEVN AKER
STORVOLL BERI T SAM SM OVEIEN 31 3520 JEVN AKER
H OLM EN JAN BERGERM OTUN ET 1 5 3520 JEVN AKER
SWEETLOVE M ARTIN M AGN US VAN GERU DS VEG 3 2260 KI RKENÆR
SWEETLOVE M ARTIN M AGN US VAN GERU DS VEG 3 2260 KI RKENÆR
SOLVÅG M ARGRETH E SAN D VASSBON N VEIEN 1 8 1 41 0 KOLBOTN
TH ARM AVAN AN SU KI TH A KLØFTAVEI EN 37 1 352 KOLSÅS
SKOVLI ØYVI N D ROGNLI EN KOLSÅSLI A 36 B 1 352 KOLSÅS
M ORK GRETE IRENE HU RUM GABBROVEI EN 9 1 352 KOLSÅS
FAGERBAKKE IN GER ELI SABET M OSEBAKKEN 27 1 352 KOLSÅS
KIRKERU D TORI L LI LLEHAU GER 7 1 352 KOLSÅS
EKEBERG ØI VI N D ROAR SOLEGLADVEI EN 20 1 352 KOLSÅS
AAM ODT I N GJERD BRYN SVEIEN 1 41 1 352 KOLSÅS
FAGERBAKKE IN GER ELI SABET M OSEBAKKEN 27 1 352 KOLSÅS
KIRKERU D TORI L LI LLEHAU GER 7 1 352 KOLSÅS
BØRSU M BEN TE KROKSU NDÅSEN 1 3531 KROKKLEI VA
SKI LLE GEI R ESBEN OG JAN N E ØSTVAN G BASKERU DBERGET 41 3531 KROKKLEI VA
FOGTH TON E LØCH EN EN GEN E 1 8 3531 KROKKLEI VA
BØRSU M BEN TE KROKSU NDÅSEN 1 3531 KROKKLEI VA
ESPE JAN M AGN E KROKSU NDÅSEN 1 3531 KROKKLEI VA
SETTEVI K KJETI L ANDRE LØVÅSVEI EN 2 3531 KROKKLEI VA
SØNSTERU D JOH AN ØVRE RØRVI KBERGET 1 7 3531 KROKKLEI VA
MØRCK H AN S CHRI STI AN A POSTBOKS 1 3531 KROKKLEI VA
LEKN ES ØYVI N D H JU LM AKERVEI EN 48 3531 KROKKLEI VA
SU N DLAN D KN U T OLAV RU DSØGARDSVEI EN 42 3531 KROKKLEI VA
SU N DLAN D KN U T OLAV RU DSØGARDSVEI EN 42 3531 KROKKLEI VA
SU N DLAN D KN U T OLAV RU DSØGARDSVEI EN 42 3531 KROKKLEI VA
SU N DLAN D KN U T OLAV RU DSØGARDSVEI EN 42 3531 KROKKLEI VA
LEKN ES ØYVI N D H JU LM AKERVEI EN 48 3531 KROKKLEI VA
NØRGAARD SIN DRE N ORDLI, GAM LEVEI EN 90 3531 KROKKLEI VA
BRYNESTAD TOR VETLE TAN GEN VEIEN 1 2 3531 KROKKLEI VA
TOLPI NRU D H ARALD JØRGEN H JU LM AKERVEI EN 25 3531 KROKKLEI VA
LAN GSLET KN UT TAN GEN VEIEN 26 3531 KROKKLEI VA
BRÅTH EN TOR TAN GEN VEIEN 4 3531 KROKKLEI VA
BROM AN DER GRO H ETLAN D KROKSU NDÅSEN 7 3531 KROKKLEI VA
FORBORD JON ERI K BJERKE DOKKERTVEI EN 4 3531 KROKKLEI VA
H AU SLO I N GER BERG KROKSU NDÅSEN 1 2 3531 KROKKLEI VA
JORDET ARVI D KARSTEI N KROKSU NDÅSEN 7 3531 KROKKLEI VA
SØREN SEN JOACHI M KROKSU NDÅSEN 1 4 3531 KROKKLEI VA



SØREN SEN SOLVEIG ØRJAN SEN KROKSU NDÅSEN 1 4 3531 KROKKLEI VA
ØSTH EIM CH RI STI AN KROKSU NDÅSEN 5 3531 KROKKLEI VA
BRYNESTAD TOR VETLE TAN GEN VEIEN 1 2 3531 KROKKLEI VA
SVÆRI M ARI T SKAU GEN TAN GEN VEIEN 28 3531 KROKKLEI VA
SVÆRI STEI N BJARN E TAN GEN VEIEN 28 3531 KROKKLEI VA
FLEBU JON TAN GEN VEIEN 8 3531 KROKKLEI VA
LAESKOGEN BJØRG M OE N EDRE GRØN DOKKVEI 5 3531 KROKKLEI VA
BRÅTH EN THOR-HEN NI N G TAN GEN VEIEN 4 3531 KROKKLEI VA
ELLI N GSEN KARI STRAND H JU LM AKERVEI EN 32 3531 KROKKLEI VA
BERGER PER RAGN VALD H JU LM AKERVEI EN 42 3531 KROKKLEI VA
SØREN SEN AN N E M ARI E OG KURT LEO RU DSØGARDSVEI EN 35 3531 KROKKLEI VA
BØRSU M BEN TE KROKSU NDÅSEN 1 3531 KROKKLEI VA
ESPE JAN M AGN E KROKSU NDÅSEN 1 3531 KROKKLEI VA
SU N DLAN D STEI N ARI LD TAN GEN VEIEN 25 3531 KROKKLEI VA
SI BBERN I N GVI LD SYN NØVE G TAN GEN VEIEN 1 6 3531 KROKKLEI VA
SI BBERN I N GVI LD SYN NØVE G TAN GEN VEIEN 1 6 3531 KROKKLEI VA
SU N DLAN D KN U T OLAV RU DSØGARDSVEI EN 42 3531 KROKKLEI VA
LAN GSLET KN UT TAN GEN VEIEN 26 3531 KROKKLEI VA
ØSTH EIM CH RI STI AN KROKSU NDÅSEN 5 3531 KROKKLEI VA
BROM AN DER GRO H ETLAN D KROKSU NDÅSEN 7 3531 KROKKLEI VA
JORDET ARVI D KARSTEI N KROKSU NDÅSEN 7 3531 KROKKLEI VA
FORBORD JON ERI K BJERKE DOKKERTVEI EN 4 3531 KROKKLEI VA
SØREN SEN JOACHI M KROKSU NDÅSEN 1 4 3531 KROKKLEI VA
SØREN SEN SOLVEIG ØRJAN SEN KROKSU NDÅSEN 1 4 3531 KROKKLEI VA
H AU SLO I N GER BERG KROKSU NDÅSEN 1 2 3531 KROKKLEI VA
BRATLI E FRAN K TAN GEN VEIEN 36 3531 KROKKLEI VA
RØED-BOTTEN VAN N ELI N E OG SVERRE KROKSU NDÅSEN 3 3531 KROKKLEI VA
NØRGAARD SIN DRE N ORDLI, GAM LEVEI EN 90 3531 KROKKLEI VA
GOODWI N PAU L ANDREAS GAM LEVEIEN 1 04 3531 KROKKLEI VA
SELTE GRY OG UN E KRI STI N ØGARDSVI KA 1 3 3531 KROKKLEI VA
SONERUD FRODE GAM LEVEIEN 81 3531 KROKKLEI VA
CH ETKOWSKI M ARTI N H OLEVEI EN 1 61 6 3531 KROKKLEI VA
CH OKR N ADER N ØGARDSVI KA 1 1 3531 KROKKLEI VA
LI XI AOLI N ØGARDSVI KA 1 1 3531 KROKKLEI VA
FRYDENBYGG AS c/o Kleivstua AS, Dronningveien 500 3531 KROKKLEI VA
FJELDSTAD LARS KARJOLVEI EN 4 3531 KROKKLEI VA
BØRSLETT EDEL JOH AN N E A KLOKKEREN GA 1 9 3531 KROKKLEI VA
SØNSTERU D JOH N EU GEN ÅSAVEI EN 260 3531 KROKKLEI VA
LAN GERU D LARS FREDRI K ÅSAVEI EN 2 3531 KROKKLEI VA
LØBBEN TROND H OLEVEI EN 1 371 3531 KROKKLEI VA
FU GLESAN G PER EI N AR U TSTRAN DA 641 3531 KROKKLEI VA
SU N DØEN KJELL H OLEVEI EN 1 391 3531 KROKKLEI VA
FREDRIKSEN VI BEKE SLÅTTE H OLEVEI EN 1 394 3531 KROKKLEI VA
SU N DØEN H ARRY M ARTI N J H OLEVEI EN 1 387 3531 KROKKLEI VA
SU N DVOLDEN EI EN DOM AS c/o Sundvolden Hotel, Postboks 54 3531 KROKKLEI VA
SOLE EI EN DOM AS c/o Sundvolden Hotel AS, Dronningve 3531 KROKKLEI VA
H AGLU N D LIV JORU N OG TERJE BRUGÅRD, KLEIVSTADGATA 3 A 3531 KROKKLEI VA
SU N DØEN KÅRE VI DAR H OLEVEI EN 1 385 3531 KROKKLEI VA
LAN GERU D LARS FREDRI K ÅSAVEI EN 2 3531 KROKKLEI VA
TU VSJØEN ARVI D GU DM U N D H OLEVEI EN 1 381 3531 KROKKLEI VA
SU N DVOLDEN U TVI KLI N G AS c/o Sundvolden Hotel, Dronningveien 3531 KROKKLEI VA
RØRVI K H ARRY H OLEVEI EN 1 292 3531 KROKKLEI VA
RØRVI K H ARRY H OLEVEI EN 1 292 3531 KROKKLEI VA
SØNSTERU D JOH AN ØVRE RØRVI KBERGET 1 7 3531 KROKKLEI VA
TH ORESEN I N GVI LD M ARI E H OLEVEI EN 1 360 3531 KROKKLEI VA
FREDRIKSEN PERNI LLE H H OLEVEI EN 1 31 4 3531 KROKKLEI VA
KVEBERG PER ØYSTEI N H OLEVEI EN 1 31 4 3531 KROKKLEI VA
SONERUD FI N N ROALD H OLEVEI EN 1 332 3531 KROKKLEI VA
H OLEVEI EN 1 323 AS Dronningveien 2 3531 KROKKLEI VA
SONERUD FI N N ROALD H OLEVEI EN 1 332 3531 KROKKLEI VA
SØNSTERU D JOH AN ØVRE RØRVI KBERGET 1 7 3531 KROKKLEI VA
LJÅSTAD KARSTEIN AN DERS H OLEVEI EN 1 31 6 3531 KROKKLEI VA
KITTELSEN-SKU LAN D LEI LA OG ROBI N N EDRE RØRVI KBERGET 26 3531 KROKKLEI VA
RØRVI K AAGE H OLEVEI EN 1 31 2 3531 KROKKLEI VA
RØRVI K H ARRY H OLEVEI EN 1 292 3531 KROKKLEI VA
RØRVI K NI N A H OLEVEI EN 1 31 0 A 3531 KROKKLEI VA
STRAN D HOTEL SU N DVOLDEN AS c/o Sundvolden Hotel, Postboks 54 3531 KROKKLEI VA
ABL IN VESTM EN T AS c/o Sundvolden Hotel AS, Dronningve 3531 KROKKLEI VA
H OLEVEI EN 1 323 AS Dronningveien 2 3531 KROKKLEI VA
DI VI TA SI LJE DEM M O OG STI AN ØVRE RØRVI KBERGET 7 3531 KROKKLEI VA
ROLFSEN SIDSEL BEN EDI CTE H OLEVEI EN 1 308 3531 KROKKLEI VA
DÆH LI FREDRI K ØSTVOLD OG H EI DI ØSTVOLD ØVRE RØRVI KBERGET 1 3531 KROKKLEI VA
TREN T H EN RYK DOMINI K KLOKKERLI A 47 3531 KROKKLEI VA
VIK AU D M ARI E PRØSCH OG OLE KJETI L KLOKKERLI A 45 3531 KROKKLEI VA
DAH L LASSE AN DRE KLOKKERLI A 2 A 3531 KROKKLEI VA
RU UD PERNI LLE KLOKKERLI A 2 B 3531 KROKKLEI VA
LAASTAD KARI SOLVEI G KLOKKERLI A 4 A 3531 KROKKLEI VA
DAH LEN HI LDE LI SBETH KLOKKERLI A 4 B 3531 KROKKLEI VA
M OI TORGEI R KLOKKERLI A 6 A 3531 KROKKLEI VA
STOKKELAN D JOSTEI N KLOKKERLI A 6 B 3531 KROKKLEI VA
WARP LARS CH RISTIAN KLOKKERLI A 8 A 3531 KROKKLEI VA
H AU KEDALEN ERI K N OH RE KLOKKERLI A 8 B 3531 KROKKLEI VA
H AGEN JOHAN N E H OP KLOKKERFARET 1 4 3531 KROKKLEI VA



KARLSEN M AGN U S KRISTOFFER KLOKKERFARET 1 4 3531 KROKKLEI VA
WESTAD TH ORI LL FURULIA 1 3 G 1 405 LAN GH US
LERN ES ASTRI D RØYSAVEGEN 27 6863 LEI KAN GER
FEGRI JOH AN FRØH AU G TRULSRUDSKOGEN 98 1 350 LOM M EDALEN
BAARDSEN GERD SOFI E SLALÅM VEI EN 1 3 H 1 350 LOM M EDALEN
BIGSETH STEI N SLALÅM VEI EN 1 21 1 350 LOM M EDALEN
AKRE OLE LU DVI G LOM M EDALSVEI EN 276 1 350 LOM M EDALEN
ASKER OG BÆRU M VAN N VERK I KS Postboks 53 1 329 LOM M EDALEN
ASKER OG BÆRU M VAN N VERK I KS Postboks 53 1 329 LOM M EDALEN
TORN HOLM CAROLA L K OKSENØYVEIEN 37 1 366 LYSAKER
U N O X FORSYNI N G AS Postboks 1 27 1 325 LYSAKER
H U STAD BERN T GU N NAR BJØRSETSLETTA 3 641 0 M OLDE
RI N DHØLEN STEI N AR ØVERBYGDSVEGEN 207 2677 N EDRE H EIDAL
H EN RI KSEN JESPER BERNH ARD OG NI N A ÅSLI N ESVEI EN 30 3524 N ES I ÅRDAL
H OLTE PER GRAVLI VEI EN 1 3 3524 N ES I ÅRDAL
STRØM M EN AN N E LI N E GRAVLI VEI EN 1 3 3524 N ES I ÅRDAL
KLOU M AN REGI N A M OH N JØRN STADVEI EN 49 1 394 N ESBRU
KLOU M AN REGI N A M OH N JØRN STADVEI EN 49 1 394 N ESBRU
LE BERRE M ARIE JOSÉPHI N E H ALSTOPPEN 35 A 1 397 N ESØYA
LE BERRE SOPHI E JU LI AN N E GRÅTEN VEI EN 8 1 397 N ESØYA
TON NI N G KJETIL ROSEN KRANTZ VEI 1 5 B 1 397 N ESØYA
TON NI N G KJETIL ROSEN KRANTZ VEI 1 5 B 1 397 N ESØYA
WESSEL ANDREAS BREDAL STASJON SVEI EN 1 1 482 NI TTEDAL
H ARTVEDT H AAKON KAN ALVEI EN 23 3678 N OTODDEN
SI N GH GU RPREET BI LI TTKROKEN 50 1 279 OSLO
KLAVEN ESS TH ERESE H OSPI TSVEI EN 1 3 A 0789 OSLO
ORE AN N E-WENCH E JERPEFARET 1 4 0788 OSLO
WESSEL GEORG KRAGS TERRASSE 1 3 A 0783 OSLO
LORAN GE ERI K PLAN ETVEI EN 9 0779 OSLO
EKEBERG SOLVEI G TEN NI SVEI EN 7 0777 OSLO
H AM M ER ARE JOH AN N ES DALSVEI EN 45 B 0775 OSLO
WESSEL PERNILLE H OLM EN KOLLVEI EN 52 F 0773 OSLO
EI E JONAS STASJON SVEI EN 49 A 0771 OSLO
M ETTE H EN RI K JEAN H ARALD LØVEN SKI OLDS V. 20 0760 OSLO
N ORH EI M ROGER KI LDALS VEI 3 0678 OSLO
TYRDAL PETTER H ARRY FETTS VEI 7 A 0667 OSLO
KOSTOVSKI EMIL N ON N EGATA 21 0656 OSLO
EKAN GER ROBERT SM EDGATA 34 0651 OSLO
EI DE ØYVIN D SKAUG TRAVERVEI EN 44 0588 OSLO
FAGERN ES HÅKON WEGN ER SEXES GATE 5 B 0577 OSLO
LU DVI GSEN JOSTEI N ØVREFOSS 4 C 0555 OSLO
M ARTI N I N GJERD SOFI EN BERGGATA 3 E 0551 OSLO
OSBORG GU TTORM JOH AN SETERVOLLVEI EN 1 A 0496 OSLO
BERN ES STEIN ARVE SAN DAKERVEI EN 68 B 0484 OSLO
H AU GERU D ØYSTEI N KREBS` GATE 9 A 0478 OSLO
EI E FREDRI K SAN DAKERVEI EN 29 F 0473 OSLO
NØTNÆS RAN DI BI RGITTE OG TORE COLLETTS GATE 52 B 0456 OSLO
STATN ETT SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO
LU N DBERG GRO VÆKERØVEI EN 1 35 D 0383 OSLO
KIRKERU D RAN DI H OFFSJ. LØVENSKI OLDS V 29 A 0382 OSLO
SAN DBERG AASE REIDU N H OFFSJ. LØVENSKI OLDS V 29 B 0382 OSLO
KIRKERU D RAN DI H OFFSJ. LØVENSKI OLDS V 29 A 0382 OSLO
H M E H OLDI N G AS Holmenveien 65 0376 OSLO
STEN BERG M ARI AN N E J M ETTE GI SKEHAGEN 37 0376 OSLO
SU N DT N AN NA WESSEL H AAKON DEN GODES VEI 31 B 0373 OSLO
DI TLEV-SI M ONSEN TURI K LEILIGH ETSN R. 9, JACOB AALLS GATE 0368 OSLO
EGE ARNT JOH AN SORGEN FRIGATA 1 8 B 0365 OSLO
H U STAD HILDE SOFI E KI RKEVEI EN 1 00 B 0361 OSLO
TON EY EVA ELI SABETH H AGEN BRØN N VEIEN 3 0283 OSLO
DAH L EVA-KARI N E FURULUN DTOPPEN 1 6 0282 OSLO
GROBSTOK PÅL ØVRE SKOGVEI 1 3 A 0281 OSLO
VIK AN DERS MI KAEL FAGERTU N VEI EN 4 C 0281 OSLO
LARSEN OLE SYLVESTER LEIL.31 , ARN STEI N ARN EBERGS VEI 5 0274 OSLO
BECH AXEL H0402, DRAM M EN SVEI EN 46 C 0271 OSLO
WESSEL ANN E CH RI STI N E ELISEN BERGVEIEN 1 9 B 0265 OSLO
MØRCK AU D LUN DBERG FRI TZN ERS GATE 1 3 0264 OSLO
GYDENI U S ALLAN CATO OG U N NI E M ARI A FRI TZN ERSGATE 1 3 0264 OSLO
MØRCK AU D LUN DBERG FRI TZN ERS GATE 1 3 0264 OSLO
LEI VESTAD H EDDA TORS GATE 5 0260 OSLO
H AU GERU D ERI K OBSERVATORIEGATA 1 6 A 0254 OSLO
GROBSTOK JAN OLE POSTBOKS 1 75 LILLEAKER 021 6 OSLO
M U STAD EIEN DOM AS Postboks 1 00 Lilleaker 021 6 OSLO
N ORSKE SKOG EIEN DOM AS c/o Norske Skogindustrier ASA, Postb 021 3 OSLO
SOLLIHØGDA EI EN DOM AS c/o North Bridge Nordic Property AS, 021 3 OSLO
SOLLIHØGDA EI EN DOM AS c/o North Bridge Nordic Property AS, 021 3 OSLO
LØVEN SKIOLD-VÆKERØ AS Postboks 38 Skøyen 021 2 OSLO
ØDEGÅRD VEGARD VALH ALLVEI EN 61 01 96 OSLO
GJØLM E H ELGE AN DRE TU RBI NVEI EN 9 01 95 OSLO
KAALSTAD STI N E TU RBI NVEI EN 9 01 95 OSLO
H AN SEN STI NE OSVI K BJERREGAARDS GATE 58 B 01 74 OSLO
RASCH BJARN E H ERM AN FOSS´ GATE 29 A 01 71 OSLO
SAN D ERLEN D DALSBERGSTI EN 6 D 01 70 OSLO
SYVERSEN ANN KRI STI N DALSBERGSTI EN 6 D 01 70 OSLO



OPPLYSNI N GSVESEN ETS FOND Postboks 535 Sentrum 01 05 OSLO
OPPLYSNI N GSVESEN ETS FOND Postboks 535 Sentrum 01 05 OSLO
N ORDSTRØM AKSEL WI LLY V/ ADV. JAN ANDREAS ON SAGER, POST 01 02 OSLO
SØRBY KARI N L M ALM BORG U TEN RI KSDEP V/ U TEN RIKSTASJON, PO 0032 OSLO
SØRBY M ARTIN U TEN RI KSDEPV/ AM BASSADE I H AAG, 0032 OSLO
STATSBYGG Postboks 81 06 DEP 0032 OSLO
KRI STEN SEN M ARIT U TERI KSDEP. WORLD BAN K BUI LDIN G, 0032 OSLO
STRAN D BORGN Y OG RIKARD BRUN SKRUBBVEI EN 41 1 476 RASTA
BERG SVEI N UN G M YH RE M ELLERU DGU TUA 21 2740 ROA
SKAAR BRI TTA VALKYRI EVEI EN 1 5 1 349 RYKKIN N
KRYDSBY KARI BU SOPPVEI EN 8 1 349 RYKKIN N
SKOLLERU D ALF VALKYRI EVEI EN 1 9 A 1 349 RYKKIN N
STÅVI HELLE BLI N KEN 27 B 1 349 RYKKIN N
ØKERN M ARRY BLI N KEN 20 1 349 RYKKIN N
BA RE EI EN DOM AS Økriveien 1 5 1 349 RYKKIN N
SU N DSLI TON Y RI CHARD RYKKI N N VEI EN 54 B 1 349 RYKKIN N
JOH N SRU D PER FRI GGS VEI 22 1 349 RYKKIN N
SKOLLERU D VI DAR VALKYRI EVEI EN 1 9 A 1 349 RYKKIN N
LI N DH OLM M ON A U RDS VEI 2 C 1 349 RYKKIN N
FODSTAD ANN E EIN ERBÆRSTI EN 3 1 349 RYKKIN N
TVERLI AN DRE ØKRI VEIEN 1 5 1 349 RYKKIN N
FRII S KARI M ARGRETH E GAM LE LOM M EDALSVEI 86 1 348 RYKKIN N
FRII S KARI M ARGRETH E GAM LE LOM M EDALSVEI 86 1 348 RYKKIN N
OKSUM M ORTEN BJØRN EBÆRSTI EN 43 1 348 RYKKIN N
SU N DN ES WEN CH E BELSETVEI EN 1 1 4 1 348 RYKKIN N
RØKH OLT OLAF BRYN GAM LE LOM M EDALSVEI 86 1 348 RYKKIN N
BERGBY TORI LL SKOLLERU D KI RKEGÅRDSVEI EN 1 6 1 348 RYKKIN N
H ELBAK KN UT C/ O I VAR A H ELBAK, PAAL BERGS VEI 1 348 RYKKIN N
TI M EN ES LASSE JOH AN H EI M BELSETGREN DA 45 1 348 RYKKIN N
FI N H OLDT TERJE POSTBOKS 1 32 1 334 RYKKIN N
FI N H OLDT TERJE POSTBOKS 1 32 1 334 RYKKIN N
TU VSJØEN STEI N JONN Y FJORDVEI EN 3 B 3530 RØYSE
BERG GU N N OH RE LEIN ESTRANDA 31 3530 RØYSE
N ORDÅS AN N E K AU RSTAD RU DSLI A 22 3530 RØYSE
LEH N E RAN DI SU KKESTAD OG PER I VAR GOM N ESVEI EN 31 3530 RØYSE
OPSAL EI RI K H OLM SIGURD HJORTS VEI 1 2 3530 RØYSE
BREN DEN BJØRN SIGURD SYRS VEI 4 3530 RØYSE
BREN DEN BJØRN SIGURD SYRS VEI 4 3530 RØYSE
KIRKEVOLLEN AI N A BØN SN ESVEIEN 345 3530 RØYSE
BREN DEN BJØRN SIGURD SYRS VEI 4 3530 RØYSE
PALI H OLDIN G AS Dronning Ingeborgs vei 5 3530 RØYSE
KARLSEN JOH N N Y EI EN DOM AS Åsheims vei 1 4 3530 RØYSE
KARLSEN JOH N N Y EI EN DOM AS Åsheims vei 1 4 3530 RØYSE
VIKTI L I N VEST AS Solbakken 1 1 3530 RØYSE
LAN GDALEN OLE MI KAL STRAN DVEI EN 44 3530 RØYSE
LAN GSLET EI RIK FEKJÆRVEIEN 67 3530 RØYSE
JØRGEN SEN KJELL STRAN DVEI EN 1 9 3530 RØYSE
AARESKJOLD ØYU N N M ARI E RØYSEVEI EN 74 A 3530 RØYSE
H AN N ESTAD LARS PETTER RØYSEVEI EN 74 A 3530 RØYSE
SKI BEN ES RI TA RØYSEVEI EN 60 3530 RØYSE
SU LLAN D ARILD RØYSEVEI EN 74 B 3530 RØYSE
DE GRAAF AN TONI A M ARI A GAM LEVEIEN 204 3530 RØYSE
H AM M ER JORUN N SOLVEI G B GAM LEVEIEN 206 3530 RØYSE
LØVEN BERG LIN E GAM LEVEIEN 208 3530 RØYSE
H OLIN G M AY AN DREA GAM LEVEIEN 21 0 3530 RØYSE
RØDSJØ SU SAN KRI STI N GAM LEVEIEN 21 0 3530 RØYSE
RI EBER-M OHN M ARI AN N E GAM LEVEIEN 21 4 3530 RØYSE
LARSGÅRD KN UT I N GE GAM LEVEIEN 21 6 3530 RØYSE
LEI N E M ARI T GAM LEVEIEN 21 6 3530 RØYSE
LARSEN TON E GAM LEVEIEN 220 3530 RØYSE
TAPPER M AGN US BI RCH S VEI 1 9 3530 RØYSE
GRØN VOLD ARN E M ARTI N GAM LEVEIEN 200 3530 RØYSE
GRØN SLETH CH RI STIAN DAVID FEKJÆRVEIEN 1 0 3530 RØYSE
SJÅSTAD ESPEN FEKJÆRVEIEN 39 3530 RØYSE
FEKJÆR JOH N FEKJÆRVEIEN 93 3530 RØYSE
GRØN SLETH CH RI STIAN DAVID FEKJÆRVEIEN 1 0 3530 RØYSE
FEKJÆR JOH N FEKJÆRVEIEN 93 3530 RØYSE
LAN GSLET M AGN U S FEKJÆRVEIEN 55 3530 RØYSE
FEKJÆR JOH N FEKJÆRVEIEN 93 3530 RØYSE
H ALLAN D CH RISTIAN SÆTRE OG M ARI AN N A SÆTRE FEKJÆRVEIEN 1 20 3530 RØYSE
LAN GSLET M AGN U S FEKJÆRVEIEN 55 3530 RØYSE
VIKSEN GEN ARN E TORBJØRN VI KSEN GA 1 3530 RØYSE
GJERDIN GEN JOOST ARJAN OG LENE AN ETTE VI KSEN GA 3 3530 RØYSE
M AXHARI SU SAN RØYSEVEI EN 1 36 3530 RØYSE
VIKSEN GEN ARN E TORBJØRN VI KSEN GA 1 3530 RØYSE
ABRAH AM SEN HILDE ØSTRE RU DS VEI 9 3530 RØYSE
BACKE BEN GT OG OLGA VI KSEN GA 1 4 3530 RØYSE
BREKKE H EN NI NG VI KSEN GA 8 3530 RØYSE
BRODTKORB ELLA BEATE BI RCH S VEI 20 3530 RØYSE
DYRKORN PER VI KSEN GA 24 3530 RØYSE
H AN SEN GEI R VI KSEN GA 20 3530 RØYSE
H AN SEN LILLI AN M ARI E VI KSEN GA 8 3530 RØYSE
H AN SEN M ARTA GU NI LLA VI KSEN GA 20 3530 RØYSE



HAUGSVÆR RUNE SOLBAKKEN 1 4 3530 RØYSE
KLUNGSØYR ANNE-BEATE STEINSÅSTUNET 44 3530 RØYSE
LICIUS RIGMOR FLAAEN OG SERGE FELIX VIKSENGA 1 0 3530 RØYSE
OTTERSTAD ESPEN ØSTRE RUDS VEI 9 3530 RØYSE
PEDERSEN TROND IVER RØSTE BIRCHS VEI 20 3530 RØYSE
RAMLETH ANNIKEN VIKSENGA 1 8 3530 RØYSE
SKROVE JON ARNE VIKSENGA 22 3530 RØYSE
URANG TRINE LISE VIKSENGA 1 2 3530 RØYSE
VIKSENGEN ARNE TORBJØRN VIKSENGA 1 3530 RØYSE
VIKSENGEN LARS VIKSENGA 7 3530 RØYSE
VIKSENGEN PÅL VIKSENGA 5 3530 RØYSE
LARSEN HENNING EVEN VIKSENGA 2 3530 RØYSE
GALAASEN BODIL IRENE HENRY RUUDS VEI 20 3530 RØYSE
GALAASEN LARS ARILD HENRY RUUDS VEI 20 3530 RØYSE
JOVESKA MARIJA VIKSENGA 6 3530 RØYSE
TATIC SASA VIKSENGA 6 3530 RØYSE
BREKKE HENNING VIKSENGA 8 3530 RØYSE
HANSEN LILLIAN MARIE VIKSENGA 8 3530 RØYSE
LICIUS RIGMOR FLAAEN VIKSENGA 1 0 3530 RØYSE
LICIUS SERGE FELIX VIKSENGA 1 0 3530 RØYSE
URANG TRINE LISE VIKSENGA 1 2 3530 RØYSE
BACKE BENGT VIKSENGA 1 4 3530 RØYSE
BACKE OLGA VIKSENGA 1 4 3530 RØYSE
FJELSTAD ELLEN MARIE VIKSENGA 1 6 3530 RØYSE
TEILGÅRD KJETIL VIKSENGA 1 6 3530 RØYSE
RAMLETH ANNIKEN VIKSENGA 1 8 3530 RØYSE
HANSEN GEIR OG MARTA GUNILLA VIKSENGA 20 3530 RØYSE
DYRKORN PER VIKSENGA 24 3530 RØYSE
BRATLI BREDE MARTIN LØKENGATA 1 3 3530 RØYSE
LØKEN ARILD RØYSEVEIEN 1 34 3530 RØYSE
KOKSRUD IVER RØYSEVEIEN 99 3530 RØYSE
KOKSRUD SVEN ANDERS G KOKSRUDVEIEN 33 3530 RØYSE
WESTERN ELIN KOKSRUD DEHLI GÅRD 3530 RØYSE
FLATTUM NILS GRINDBAKKVEIEN 2 3530 RØYSE
GULLI HELGE RØYSEVEIEN 88 3530 RØYSE
HUNSTAD ERLING INGE RØYSEVEIEN 92 3530 RØYSE
LØKEN FINN HARALD LØKENENGA 6 3530 RØYSE
MOE MARTIN LØKENMOVEIEN 4 3530 RØYSE
LARSEN ALEXANDER SOLSTAD RØYSEVEIEN 95 3530 RØYSE
SCHJØLBERG TERESE RØYSEVEIEN 95 3530 RØYSE
BRATTETEIG TRYGVE LØKENMOVEIEN 1 0 3530 RØYSE
KARLSEN GRO HELEN LØKENMOVEIEN 1 0 3530 RØYSE
SAMUELSEN EINAR ADOLF LØKENMOVEIEN 9 3530 RØYSE
CLAUSEN KARIN VADSTEIN OG PETTER GRINDBAKKVEIEN 1 3530 RØYSE
CLAUSEN RUNE GRINDBAKKVEIEN 3 B 3530 RØYSE
RUDSTADEN MAREN KRISTINE RØYSEVEIEN 94 3530 RØYSE
GRANUM BJØRNAR OLSEN RØYSEVEIEN 96 3530 RØYSE
RØNVÅG KNUT JOHAN LØKENMOVEIEN 6 3530 RØYSE
LILLELAND NINA BEATE R LØKENMOVEIEN 7 3530 RØYSE
GULLI EVA SYNNØVE RØYSEVEIEN 84 B 3530 RØYSE
NORMANN SOLVEIG ASPELUND BRATTBAKKEN 6 3530 RØYSE
NORMANN STEIN ARNE BRATTBAKKEN 6 3530 RØYSE
VON HAFENBRÄDL CECILIA O OG GISLE M M RØYSEVEIEN 1 28 3530 RØYSE
CLAUSEN KARIN VADSTEIN GRINDBAKKVEIEN 1 3530 RØYSE
CLAUSEN PETTER GRINDBAKKVEIEN 1 3530 RØYSE
SAMUELSEN DANIEL OG MONICA LØKENMOVEIEN 1 1 3530 RØYSE
RICHARDSEN MONIRA CECILIE LØKENMOVEIEN 1 3530 RØYSE
VORREN SANDER SUNDE LØKENMOVEIEN 1 3530 RØYSE
WESTERN ELIN KOKSRUD DEHLI GÅRD 3530 RØYSE
RAMSLAND ARNE OG MARIT LØKENMOVEIEN 5 3530 RØYSE
LARSEN TROND NÆSS FJELLSVEIEN 98 3530 RØYSE
MYHRE LIDIA IVANOVA FJELLSVEIEN 98 3530 RØYSE
SJÅSTAD SOLVEIG LØKENMOVEIEN 8 B 3530 RØYSE
KOKSRUD IVER OG LISBETH H RAVNENG RØYSEVEIEN 99 3530 RØYSE
SCHØLLER ERLING LØKENGATA 7 3530 RØYSE
THORSEN LIV EMMA LØKENGATA 7 3530 RØYSE
THRANA ANNE KATE RØYSEVEIEN 93 3530 RØYSE
JENSEN TOVE KLETTE LØKENKROKEN 2 3530 RØYSE
NILSEN ODD BIRGER LØKENKROKEN 2 3530 RØYSE
KOKSRUD IVER RØYSEVEIEN 99 3530 RØYSE
KOKSRUD SVEN ANDERS G KOKSRUDVEIEN 33 3530 RØYSE
WESTERN ELIN KOKSRUD DEHLI GÅRD 3530 RØYSE
ECKHOFF FINN FRODE OG SIGRUN E S LØKENKROKEN 7 3530 RØYSE
EDWIN TANCRED ANDREAS LØKENKROKEN 9 3530 RØYSE
MOE MARIE LØKENKROKEN 9 3530 RØYSE
LUNDEMO BERNT HENRIK OG CHRISTINA LØKENKROKEN 1 1 3530 RØYSE
KOKSRUD IVER RØYSEVEIEN 99 3530 RØYSE
KOKSRUD SVEN ANDERS G KOKSRUDVEIEN 33 3530 RØYSE
WESTERN ELIN KOKSRUD DEHLI GÅRD 3530 RØYSE
ECKHOFF EILIF KRISTOFFER OG EVA A M REYNOLD LØKENENGA 9 3530 RØYSE
JOHNSEN CHRISTINE RØYRVIK LØKENENGA 5 3530 RØYSE
KARLSEN LARS BALSTAD LØKENENGA 5 3530 RØYSE
LILLEBUEN VIGDIS LØKENENGA 7 3530 RØYSE



SOLBAKKEN RU N E LØKEN EN GA 7 3530 RØYSE
LI LLEBU EN VI GDIS LØKEN EN GA 7 3530 RØYSE
SOLBAKKEN RU N E LØKEN EN GA 7 3530 RØYSE
REN SEL FRODE OG I N GEBORG FRØYSH OV LØKEN EN GA 3 3530 RØYSE
TORSTEN SEN LI N N OG TRON D LØKEN GATA 2 A 3530 RØYSE
VELSAN D H AN S JOH AN OG JAN N E C DAH LGÅRD LØKEN GATA 6 3530 RØYSE
N ORDBOTTEN LEN E CH RI STI N OG M ARI US LØKEN GATA 8 3530 RØYSE
SCHØLLER ERLI N G LØKEN GATA 7 3530 RØYSE
TH ORSEN LI V EM M A LØKEN GATA 7 3530 RØYSE
SCHØLLER ERLI N G LØKEN GATA 7 3530 RØYSE
TH ORSEN LI V EM M A LØKEN GATA 7 3530 RØYSE
H ELGERUD AN N LAU G OG TOM M Y JOM FRULAN DSVEI EN 62 3530 RØYSE
BIH LI TH OR JOH AN N ES RØYSEVEI EN 1 37 3530 RØYSE
KRI STEN SEN CH RISTIAN M RØYSEVEI EN 1 70 3530 RØYSE
H AM M ER GRY I REN RØYSEVEI EN 1 38 3530 RØYSE
TU NES VEGARD RØYSEVEI EN 1 38 3530 RØYSE
BERGOM H EI DI BI LI BERGET 1 3530 RØYSE
VADSTEI N KJELL BI LI BERGET 3 3530 RØYSE
YES IN VEST AS Løkenmoveien 1 1 3530 RØYSE
FJELDSTAD DAG RØYSEVEI EN 533 3530 RØYSE
GOM NÆS H AN S H UN DSTADVEI EN 8 3530 RØYSE
GOM NÆS OLE PETTER H UN DSTADVEI EN 1 0 3530 RØYSE
BYE M ADS TELSTE H UN DSTADVEI EN 6 3530 RØYSE
H VAL KIRSTEN TORI LL RØYSEVEI EN 242 3530 RØYSE
STRAN D GERD AASE RØYSEVEI EN 242 3530 RØYSE
BOLLI N GM O M ERETE RØYSEVEI EN 244 3530 RØYSE
FJELDSTAD DAG RØYSEVEI EN 533 3530 RØYSE
H AFN OR NILS N ORDRE GOM N ESVEI 73 3530 RØYSE
WESTERN OLE DEH LI GÅRD 3530 RØYSE
KRI STOFFERSEN JARLE SVI NGERU DVEI EN 2 3530 RØYSE
WESTERN TRI NE LI SE BERG KI RKEBAKKEN 51 3530 RØYSE
LAST EI EN DOM AS Ødegårdsveien 26 3530 RØYSE
JEN SEN STEI N AR GRI N DBAKKVEI EN 4 3530 RØYSE
BECH I N GEBORG OG BJERKE AN DERS LI BAKKE GÅRD, PRESTEGÅRDSVEI EN 5 3530 RØYSE
BORGEN OLE M ARTIN OLE RYTTERAGERSVEI 21 2 3530 RØYSE
LAN GSLET M AGN U S FEKJÆRVEIEN 55 3530 RØYSE
BØDTKER-NÆSS VI BEKE VI KSVEI EN 52 3530 RØYSE
H EI BERG FIN N ESBEN OU ST JON GSALLEEN 1 1 338 SAN DVI KA
LI LLEH AUG LARS SÆTH ER OG SARAH F JON GSÅSVEI EN 51 1 338 SAN DVI KA
N ORDBY KATH RI N E ØVERBERG OG OVE Ø W SLEPEN DVEI EN 38 A 1 338 SAN DVI KA
KRYDSBY FIN N SLEPEN DVEI EN 28 B 1 338 SAN DVI KA
NI LSEN DANI SLEPEN DVEI EN 30 B 1 338 SAN DVI KA
RI N GDAL-NI LSEN CECI LIE SLEPEN DVEI EN 30 B 1 338 SAN DVI KA
ØVERBERG JAN FRI M AN SLEPEN DVEI EN 38 B 1 338 SAN DVI KA
LAXMI KAVITH A JON GSÅSVEI EN 54 1 338 SAN DVI KA
VELAU TH AM RAVI KU M AR JON GSÅSVEI EN 54 1 338 SAN DVI KA
FOSSN ES I NGVI LD SU M STAD JON GSÅSVEI EN 50 A 1 338 SAN DVI KA
KIN G IDA MI KKELSEN OG JEREM Y RAYM ON D JON GSÅSVEI EN 50 A 1 338 SAN DVI KA
N EDREBØ AN DERS EMI L JON GSÅSVEI EN 50 A 1 338 SAN DVI KA
BUSA H ELENA ROSETTA JON GSÅSVEI EN 50 A 1 338 SAN DVI KA
H AFREDAL KAI SA S RU GTVEDT JON GSÅSVEI EN 50 C 1 338 SAN DVI KA
HØEN KJELL GU N N AR OG M ONI CA JOH ANN A SLEPEN DVEI EN 40 B 1 338 SAN DVI KA
H EI BERG FIN N ESBEN OU ST JON GSALLEEN 1 1 338 SAN DVI KA
AH M AD ASH ER M U SH TAQ SLEPEN DVEI EN 42 A 1 338 SAN DVI KA
RAJESWARAN KAJAN THI NI SLEPEN DVEI EN 40 C 1 338 SAN DVI KA
RAM ZAN AKTER PARVEEN OG M OH AM M AD SLEPEN DVEI EN 40 A 1 338 SAN DVI KA
GHAFFARI FARZAN EH SLEPEN DVEI EN 42 B 1 338 SAN DVI KA
TALM O ERLIN G EI N DRI DE CLAU DE M ON ETS ALLE 21 1 338 SAN DVI KA
REN EFLOT ØYVI N D SOLH AUGVEI EN 38 1 337 SAN DVI KA
STAVER LEI F SOLH AUGVEI EN 7 1 337 SAN DVI KA
LI U M TERJE JON GSÅSVEI EN 2 K 1 337 SAN DVI KA
CERTAS EN ERGY N ORWAY AS Elias Smiths vei 24 1 337 SAN DVI KA
JOH ANSEN JAN ARN E ÅBAKKEN 8 1 336 SAN DVI KA
M C GEORGE NI N E ANN E C H H JORTH EH AVEN 60 1 336 SAN DVI KA
BÆRU M KOM M U NE Postboks 700 1 304 SAN DVI KA
M U LTI FI N AN S AS Postboks 500 1 302 SAN DVI KA
ASKER OG BÆRU M BOLI GBYGGELAG BA Postboks 385 1 301 SAN DVI KA
BAKKENE ELI SABET I N GER SKØLTEVEGEN 1 59 2950 SKAM M ESTEI N
LØKSA ERN ST ROAR SKØLTEVEGEN 1 59 2950 SKAM M ESTEI N
LARSEN KARI BAM BLEVEGEN 41 A 3733 SKI EN
KORSM O ATLE RØN NI N GEN GÅRD, PERSBRÅTEN 1 05 1 340 SKUI
PERSBRÅTEN JOH AN LU DVIG PERSBRÅTEN 1 20 1 340 SKUI
LAU RI TZSEN LARS G FOSSUM GAM LE JAREN VEI 1 1 9 1 340 SKUI
LU N DE AN N E-M ARI E ØKRI VEIEN 71 1 340 SKUI
FJELDSTAD NILS SVERRE BERGHOFFVEI EN 54 1 340 SKUI
U LBRAATEN KN UT RI N GERI KSVEI EN 350 1 340 SKUI
BJERKE YN GVE U LF RI N GERI KSVEI EN 338 1 340 SKUI
LAGESEN H AN N E ELI N OR OG N ORM AN RI N GERI KSVEI EN 374 1 340 SKUI
RU STAN PER KRI STI AN RI N GERI KSVEI EN 352 1 340 SKUI
U LBRÅTEN ROAR RI N GERI KSVEI EN 376 1 340 SKUI
SKOVLI ERLI N G ØKRI GATA 9 1 340 SKUI
STØA VI GGO ERLAN D RI N GERI KSVEI EN 345 1 340 SKUI
REIN H ARDTSEN WI LLI SKOGLU N DVEIEN 1 1 1 340 SKUI



BRÅTHEN ANITA BRENNA GÅRDSVEI 32 1 340 SKUI
LARSEN TROND BRENNA GÅRDSVEI 32 1 340 SKUI
JOHANSEN BEATE KRISTIN SKOGLUNDVEIEN 5 1 340 SKUI
KARLSEN JOHN ERIK SKOGLUNDVEIEN 5 1 340 SKUI
BJØRNSTAD TORIL CECILIE RINGERIKSVEIEN 343 A 1 340 SKUI
TALSNES TOR INGE RINGERIKSVEIEN 343 A 1 340 SKUI
FOSSEN-KENJAKKA LINN CHR SKOGLUNDVEIEN 3 1 340 SKUI
KENJAKKA KLAUS JUHANI SKOGLUNDVEIEN 3 1 340 SKUI
RUSTAD HEIDI EILEEN BRENNA GÅRDSVEI 34 1 340 SKUI
TANDBERG JOSTEIN FROGNER-TANDBERGVEIEN 52 1 340 SKUI
HØIVIK SUSAN ANSTETT SKOGLUNDVEIEN 33 1 340 SKUI
TANDBERG JOSTEIN FROGNER-TANDBERGVEIEN 52 1 340 SKUI
SKOVLI ERLING ØKRIGATA 9 1 340 SKUI
THUNE GERD FROGNER-TANDBERGVEIEN 20 1 340 SKUI
SANDBERG HENRIK BRENNA GÅRDSVEI 70 1 340 SKUI
SKOVLI TRON ØKRIVEIEN 60 1 340 SKUI
SKOVLI ERLING ØKRIGATA 9 1 340 SKUI
STAVER ERLING VESTMARKVEIEN 27 1 341 SLEPENDEN
FJELDHEIM BJØRN TANUMVEIEN 66 A 1 341 SLEPENDEN
HENRIKSEN ELISABETH F OG SINDRE MARTIN TANUMVEIEN 64 1 341 SLEPENDEN
EVENRUD CERNY DACIA TANUMKROKEN 6 1 341 SLEPENDEN
MUNTHE-KAAS PETTER TANUMVEIEN 78 1 341 SLEPENDEN
GUDDAL RAGNHILD E M OG ROLV TANUMVEIEN 83 A 1 341 SLEPENDEN
NORDENG JANNE BRUUN OG TERJE MEINICH TANUMKROKEN 1 1 341 SLEPENDEN
SOLHEIM ARNE TANUMVEIEN 74 A 1 341 SLEPENDEN
WALTER MONICA MAY TANUMVEIEN 74 A 1 341 SLEPENDEN
GRAFF GUDMUND TANUMVEIEN 70 1 341 SLEPENDEN
HAGEN GEIR TRYGVE TANUMVEIEN 72 1 341 SLEPENDEN
FJELDHEIM LARS TERJE TANUMVEIEN 66 B 1 341 SLEPENDEN
BUCH-HOLM MARIT TANUMKROKEN 3 1 341 SLEPENDEN
HALVORSEN ANDREAS FJELD TANUMKROKEN 3 1 341 SLEPENDEN
SIEWERS ANNE NUMMEDAL OG HANS EIVIND TANUMKROKEN 1 0 1 341 SLEPENDEN
GUNDERSRUD LEIF EMIL TANUMVEIEN 82 A 1 341 SLEPENDEN
DANKERTSEN ODDVAR TANUMKROKEN 2 1 341 SLEPENDEN
HESTVOLD IDA VOSS TANUMVEIEN 76 C 1 341 SLEPENDEN
JOHNSEN JAHN ARNE TANUMVEIEN 76 C 1 341 SLEPENDEN
MATHESON JACOB AGNER OG MARIT AGNER TANUMVEIEN 65 1 341 SLEPENDEN
ARNTZEN KARI HEMSTAD TANUMVEIEN 83 C 1 341 SLEPENDEN
WEBER LIS TANUMKROKEN 8 1 341 SLEPENDEN
WIIK ANNE MARIE OG TERJE TANUMKROKEN 4 1 341 SLEPENDEN
MUNTHE-KAAS PETTER TANUMVEIEN 78 1 341 SLEPENDEN
LARSEN TELLEF JUELL TANUMVEIEN 74 B 1 341 SLEPENDEN
LEFSTAD LIV TANUMVEIEN 74 B 1 341 SLEPENDEN
KNUDSEN LIV SYNNØVE NEDRE ÅSVEI 1 2 1 341 SLEPENDEN
KARLSSON EIVIND HENRIK NEDRE ÅSVEI 2 B 1 341 SLEPENDEN
ØGREID ANNE KRISTINE NEDRE ÅSVEI 2 B 1 341 SLEPENDEN
DALAKER ASTRID NEDRE ÅSVEI 6 1 341 SLEPENDEN
FOSS MARIANNE KROKHAUGEN 8 1 341 SLEPENDEN
TORSÆTER ARNE KROKHAUGEN 8 1 341 SLEPENDEN
IVERSEN TORE EDVART KROKHAUGEN 6 1 341 SLEPENDEN
IVERSEN MARIANNE KROKHAUGEN 6 1 341 SLEPENDEN
ELLEFSEN ERIK NEDRE ÅSVEI 1 6 1 341 SLEPENDEN
ERIKSEN STEIN KROKHAUGEN 4 1 341 SLEPENDEN
FAYE KIRSTEN SOLBERG KROKHAUGEN 4 1 341 SLEPENDEN
SAGEN ØYSTEIN NEDRE ÅSVEI 1 0 1 341 SLEPENDEN
ØIAN LINE ORDERUD NEDRE ÅSVEI 1 0 1 341 SLEPENDEN
LEWIS DAFYDD LLOYD OG MARGARETA S S NEDRE ÅSVEI 2 A 1 341 SLEPENDEN
LEWIS NEDRE ÅSVEI 2 A 1 341 SLEPENDEN
FOSS JAN KROKHAUGEN 1 0 1 341 SLEPENDEN
TORGERSEN TERJE VESTHAVNVEIEN 1 1 1 341 SLEPENDEN
NERVOLD STEINAR PETTER VESTHAVNVEIEN 1 3 1 341 SLEPENDEN
SUTULA ALEKSANDRA KRAUS OG KAROL LARS JONGS VEI 22 1 341 SLEPENDEN
BURØY-OLSEN GINA LANGNES OG TERJE LARS JONGS VEI 20 1 341 SLEPENDEN
ALTAF SOHAIL ASTA HANSSENS VEI 1 1 341 SLEPENDEN
KHAN ARIBA ASTA HANSSENS VEI 1 1 341 SLEPENDEN
BERDAL SISSEL ASTA HANSSENS VEI 3 1 341 SLEPENDEN
TANDSTAD BENTE HARRIET ASTA HANSSENS VEI 5 1 341 SLEPENDEN
SPIRA GUSTAF MICHAEL ASTA HANSSENS VEI 7 1 341 SLEPENDEN
SUNDBY LINE ASTA HANSSENS VEI 7 1 341 SLEPENDEN
RAFN CHRISTIAN PREBEN OG KATRINE KLØVSTAD ASTA HANSSENS VEI 4 1 341 SLEPENDEN
SVENDSEN ERIK ASTA HANSSENS VEI 6 1 341 SLEPENDEN
SVENDSEN INGVILD MARIANNE ASTA HANSSENS VEI 6 1 341 SLEPENDEN
WALMSLEY KAREN H RIISE OG PETER MICHAEL ASTA HANSSENS VEI 8 1 341 SLEPENDEN
RAFN CHRISTIAN PREBEN ASTA HANSSENS VEI 4 1 341 SLEPENDEN
RAFN KATRINE KLØVSTAD ASTA HANSSENS VEI 4 1 341 SLEPENDEN
RUUD JOHN HÅVAR ASTA HANSSENS VEI 1 2 1 341 SLEPENDEN
RØYSENG LAILA ASTA HANSSENS VEI 1 2 1 341 SLEPENDEN
AKHTAR SHAGUFTA KHAN ASTA HANSSENS VEI 1 4 1 341 SLEPENDEN
KATHANA SALEEM AKHTAR ASTA HANSSENS VEI 1 4 1 341 SLEPENDEN
HARKESTAD STINE ASTA HANSSENS VEI 1 6 1 341 SLEPENDEN
RØNNESTAD ANDREAS ASTA HANSSENS VEI 1 6 1 341 SLEPENDEN
NERVOLD KJERSTI ASTA HANSSENS VEI 27 1 341 SLEPENDEN
REPSJØ PETTER PEIK ASTA HANSSENS VEI 27 1 341 SLEPENDEN



EIRHEIM FREDRIK ASTA HANSSENS VEI 29 1 341 SLEPENDEN
SKOLT HILDE ASTA HANSSENS VEI 29 1 341 SLEPENDEN
ENERSEN LARS LOHNE ASTA HANSSENS VEI 31 1 341 SLEPENDEN
NÆSS HANNE CECILIE ASTA HANSSENS VEI 31 1 341 SLEPENDEN
MIETINEN MARTA ASTA HANSSENS VEI 33 1 341 SLEPENDEN
NYMO GRETE ASTA HANSSENS VEI 39 1 341 SLEPENDEN
SØBSTAD ODD ANDREAS ASTA HANSSENS VEI 39 1 341 SLEPENDEN
NILSSON LENA MARIA ASTA HANSSENS VEI 41 1 341 SLEPENDEN
STUBBERUD ROGER ASTA HANSSENS VEI 41 1 341 SLEPENDEN
AAS TONJE FORSÅ ASTA HANSSENS VEI 22 1 341 SLEPENDEN
HURLEN PÅL STANDNES ASTA HANSSENS VEI 22 1 341 SLEPENDEN
MAURTVETEN ELLEN HOVEN ASTA HANSSENS VEI 24 1 341 SLEPENDEN
SALVESEN TROND-GUNNAR ASTA HANSSENS VEI 24 1 341 SLEPENDEN
FØRRISDAHL PÅL HENRIK ASTA HANSSENS VEI 26 1 341 SLEPENDEN
LIND TORUNN ASTA HANSSENS VEI 26 1 341 SLEPENDEN
GIHLE INGEBORG ASTA HANSSENS VEI 44 1 341 SLEPENDEN
HUSE JON ASTA HANSSENS VEI 44 1 341 SLEPENDEN
HESTNES SILJE MERETHE OG TROND ULRIK ASTA HANSSENS VEI 45 1 341 SLEPENDEN
HERDLEVÆR MAGNHILD ASTA HANSSENS VEI 46 1 341 SLEPENDEN
STORRVIK SVEIN ASTA HANSSENS VEI 46 1 341 SLEPENDEN
JYSTAD LISE CLAUSEN ASTA HANSSENS VEI 47 1 341 SLEPENDEN
SKARBØ GEIR ASTA HANSSENS VEI 47 1 341 SLEPENDEN
RUSTAD VANJA THERESE ASTA HANSSENS VEI 48 1 341 SLEPENDEN
ERIKSEN MAIKEN ASTA HANSSENS VEI 65 1 341 SLEPENDEN
HOLTLEITE ALEKSANDER ASTA HANSSENS VEI 65 1 341 SLEPENDEN
ANDRES AVENDANO JOSE A ASTA HANSSENS VEI 68 1 341 SLEPENDEN
URBINA PAMELA LEIVA ASTA HANSSENS VEI 68 1 341 SLEPENDEN
VIKENES ANDERS OG SIRI WORMNES ASTA HANSSENS VEI 52 1 341 SLEPENDEN
TRØNNES HERDEM SAYILGAN OG REIDAR MARTIN ASTA HANSSENS VEI 54 1 341 SLEPENDEN
BJØRKHAUG KJELL GEORG ASTA HANSSENS VEI 56 1 341 SLEPENDEN
ERICHSEN ANITA HELENE ASTA HANSSENS VEI 56 1 341 SLEPENDEN
JEGAN ARULAMMAH OG NATHAN ASTA HANSSENS VEI 58 1 341 SLEPENDEN
GJERDE THERESE ASTA HANSSENS VEI 60 1 341 SLEPENDEN
JAHNSEN NILS-MICHAEL ASTA HANSSENS VEI 60 1 341 SLEPENDEN
HANSEN HEIDI ASTA HANSSENS VEI 62 1 341 SLEPENDEN
SVENDSEN HEGE RENEE OG KJETIL ASTA HANSSENS VEI 64 1 341 SLEPENDEN
BARIAL AHMADSHA ASTA HANSSENS VEI 66 1 341 SLEPENDEN
SAFI HUMA ASTA HANSSENS VEI 66 1 341 SLEPENDEN
DAVARI NAZANIN ASTA HANSSENS VEI 67 1 341 SLEPENDEN
HAYATI SOLOOT AMIR ASTA HANSSENS VEI 67 1 341 SLEPENDEN
GULE KNUT VIDAR ASTA HANSSENS VEI 70 1 341 SLEPENDEN
LØVSTAD TOM ALEKSANDER ASTA HANSSENS VEI 69 1 341 SLEPENDEN
RAVENSBORG INGEBORG J M ASTA HANSSENS VEI 69 1 341 SLEPENDEN
ELLINGSEN ANN-KRISTIN ASTA HANSSENS VEI 72 1 341 SLEPENDEN
LIE STEIN RICHARD ASTA HANSSENS VEI 72 1 341 SLEPENDEN
LARSEN HELENE HAUGE ASTA HANSSENS VEI 71 1 341 SLEPENDEN
OPSAHL EDWARD HENRIK ASTA HANSSENS VEI 71 1 341 SLEPENDEN
AKINSHINA NADEZHDA ASTA HANSSENS VEI 74 1 341 SLEPENDEN
IVANOV SERGEI ASTA HANSSENS VEI 74 1 341 SLEPENDEN
BRENDEN MONA OG ODD ASTA HANSSENS VEI 90 1 341 SLEPENDEN
SEIM-MONSEN ERLING MAGNUS ASTA HANSSENS VEI 92 1 341 SLEPENDEN
BJØRSRUD GLENN LANGLI ASTA HANSSENS VEI 91 1 341 SLEPENDEN
KJØNNINGSBERG ISELIN ROM ASTA HANSSENS VEI 91 1 341 SLEPENDEN
SÆTHER JOAKIM OG LENE WIGDAHL ASTA HANSSENS VEI 94 1 341 SLEPENDEN
SKARE-ERIKSEN MORTEN OG STINE ASTA HANSSENS VEI 93 1 341 SLEPENDEN
ARNTSEN MARTE KAASA ASTA HANSSENS VEI 96 1 341 SLEPENDEN
TOM JONATHAN WILLIAM ASTA HANSSENS VEI 96 1 341 SLEPENDEN
MATANOVIC DOBRILA OG JOZO ASTA HANSSENS VEI 95 1 341 SLEPENDEN
NORDHAGEN LARS ASTA HANSSENS VEI 98 1 341 SLEPENDEN
OSMO RAGNHILD ASTA HANSSENS VEI 98 1 341 SLEPENDEN
KARLSSON LISELOTTE M ASTA HANSSENS VEI 97 1 341 SLEPENDEN
HOLM LIV MARIT ASTA HANSSENS VEI 1 00 1 341 SLEPENDEN
HÅBAKK JAN MAGNE ASTA HANSSENS VEI 1 00 1 341 SLEPENDEN
IWANOW IRENA MAGDALENA OG MACIEJ ASTA HANSSENS VEI 99 1 341 SLEPENDEN
MYRVOLD ROBERT ASTA HANSSENS VEI 1 01 1 341 SLEPENDEN
ELLINGSEN DAG OTTO ASTA HANSSENS VEI 20 1 341 SLEPENDEN
RØER RANDI MARIE ASTA HANSSENS VEI 20 1 341 SLEPENDEN
GRANBERG ELLEN ASTA HANSSENS VEI 1 1 0 1 341 SLEPENDEN
BRAATHEN ANNE ELISABETH ASTA HANSSENS VEI 1 1 2 1 341 SLEPENDEN
EKELI IVE SISSEL ASTA HANSSENS VEI 1 08 1 341 SLEPENDEN
SKJERPING KNUT JAN ASTA HANSSENS VEI 1 1 6 1 341 SLEPENDEN
FLANNUM JANNE BJØRSETH ASTA HANSSENS VEI 1 06 1 341 SLEPENDEN
KVAKKESTAD GITTE ASTA HANSSENS VEI 1 1 8 1 341 SLEPENDEN
AAS INGA LILL ASTA HANSSENS VEI 1 04 1 341 SLEPENDEN
LIEN OLA ASTA HANSSENS VEI 1 04 1 341 SLEPENDEN
BJERKE REIDAR ASTA HANSSENS VEI 1 20 1 341 SLEPENDEN
OLSEN CHRISTINE STEEN ASTA HANSSENS VEI 1 20 1 341 SLEPENDEN
HENRIKSEN GRY RABE ASTA HANSSENS VEI 1 02 1 341 SLEPENDEN
LIKVERN MARTIN ASTA HANSSENS VEI 1 02 1 341 SLEPENDEN
KVEINE REIDAR ASTA HANSSENS VEI 1 22 1 341 SLEPENDEN
WIST INGUNN ASTA HANSSENS VEI 1 22 1 341 SLEPENDEN
HANSEN BENTE ASTA HANSSENS VEI 1 24 1 341 SLEPENDEN
WASMUTH GEIR ASTA HANSSENS VEI 1 24 1 341 SLEPENDEN



CHRISTOFFERSEN JORUNN O R OG TERJE ASTA HANSSENS VEI 1 26 1 341 SLEPENDEN
KVAM ASTRID ASTA HANSSENS VEI 1 28 1 341 SLEPENDEN
UPPHEIM HANS KARLUF ASTA HANSSENS VEI 1 28 1 341 SLEPENDEN
THUNEM ANNE F ELIASSEN OG DAG ASTA HANSSENS VEI 1 27 1 341 SLEPENDEN
ASK TURID L ANDERSEN ASTA HANSSENS VEI 1 25 1 341 SLEPENDEN
HANSEN HARALD ASTA HANSSENS VEI 1 23 1 341 SLEPENDEN
SNEKVIK HEIDI ASTA HANSSENS VEI 1 23 1 341 SLEPENDEN
HEGLEBÄCK GERDA INGRID FRYDENLØKKA 22 1 341 SLEPENDEN
MARSTRANDER ROLF SKAUEN FRYDENLØKKA 22 1 341 SLEPENDEN
BJØRNESTØL DORIS ELLEFSEN NEDRE ÅSVEI 1 8 1 341 SLEPENDEN
RENEFLOT ØYVIND AS Tanumveien 2 1 341 SLEPENDEN
RENEFLOT ØYVIND AS Tanumveien 2 1 341 SLEPENDEN
RENEFLOT ØYVIND AS Tanumveien 2 1 341 SLEPENDEN
RENEFLOT ØYVIND AS Tanumveien 2 1 341 SLEPENDEN
AAS HANS PETER ØVRE ÅSVEI 44 1 341 SLEPENDEN
VATNE PER-STIAN OG SIV BEATE ÅKRE TANUMVEIEN 57 1 341 SLEPENDEN
MORKEMO SVEIN-ERIK ÅSENGVEIEN 33 1 341 SLEPENDEN
NORUM EDEL-MARIE ÅSENGVEIEN 33 1 341 SLEPENDEN
NERVOLD SONDRE NEDRE ÅSVEI 85 1 341 SLEPENDEN
ALVARSTEIN INGRID P NEDRE ÅSVEI 81 1 341 SLEPENDEN
DYBVIK UNNI NEDRE ÅSVEI 75 1 341 SLEPENDEN
JENSEN LENE HUNNICKE NEDRE ÅSVEI 74 1 341 SLEPENDEN
VESSELTUN FREDRIK NEDRE ÅSVEI 74 1 341 SLEPENDEN
MOEN GEIR NEDRE ÅSVEI 70 A 1 341 SLEPENDEN
HØYEM JEANETTE MOEN OG THOMAS BØHMER NEDRE ÅSVEI 70 B 1 341 SLEPENDEN
NILSEN KARI OG TOM NEDRE ÅSVEI 64 1 341 SLEPENDEN
DOHERTY BARBARA KAY NEDRE ÅSVEI 61 1 341 SLEPENDEN
LIE PER-ERIK HOLMQUIST NEDRE ÅSVEI 61 1 341 SLEPENDEN
SEIM THORSTEIN OSCAR NEDRE ÅSVEI 63 1 341 SLEPENDEN
REHDER INGER-JOHANNE H NEDRE ÅSVEI 65 1 341 SLEPENDEN
BRATTERUD ERIK NEDRE ÅSVEI 49 1 341 SLEPENDEN
FERNHOLT TRINE LISE NEDRE ÅSVEI 49 1 341 SLEPENDEN
BERG PAUL RAGNAR NEDRE ÅSVEI 43 1 341 SLEPENDEN
HVESSER LINE NEDRE ÅSVEI 43 1 341 SLEPENDEN
SNERTINGDALEN JARLE NEDRE ÅSVEI 50 1 341 SLEPENDEN
WAAL ANNE LISE NEDRE ÅSVEI 50 1 341 SLEPENDEN
KOKKVOLL HILDE ÅSKROKEN 51 1 341 SLEPENDEN
HAUGSTAD JOSTEIN INGE NEDRE ÅSVEI 24 1 341 SLEPENDEN
JOHANSEN KNUT ÅSENGVEIEN 39 1 341 SLEPENDEN
LØVLID MARGRETHE MYRLIVEIEN 2 C 1 341 SLEPENDEN
VIKESTAD ROY MYRLIVEIEN 2 C 1 341 SLEPENDEN
MOEN BJØRN OG SISSEL ÅSKROKEN 7 1 341 SLEPENDEN
JOHANSEN HELGE OG SYNNØVE ILEBEKK VESTHAVNVEIEN 1 0 1 341 SLEPENDEN
BRUST ANN-KARIN V TANUMVEIEN 55 1 341 SLEPENDEN
GRAFF BJØRN ANTON TANUMVEIEN 55 1 341 SLEPENDEN
WERMUNDSEN HELLE ÅSSLETTA 9 1 341 SLEPENDEN
IWE CHRISTEN OG INGVILD S SYVERSEN NEDRE ÅSVEI 44 1 341 SLEPENDEN
LEVIK UNN MARGRETE NEDRE ÅSVEI 44 1 341 SLEPENDEN
ORNÆS SVEIN GUNNAR VESTHAVNVEIEN 1 4 1 341 SLEPENDEN
SOLHAUG HANNE SOPHIE VESTHAVNVEIEN 1 4 1 341 SLEPENDEN
KARLSRUD TOM ARILD ÅSENGVEIEN 1 7 1 341 SLEPENDEN
RØNNING TERJE ÅSENGVEIEN 1 9 1 341 SLEPENDEN
HANSEN VIDAR ÅSENGVEIEN 1 3 1 341 SLEPENDEN
MORKEMO SVEIN-ERIK ÅSENGVEIEN 33 1 341 SLEPENDEN
NORUM EDEL-MARIE ÅSENGVEIEN 33 1 341 SLEPENDEN
ENDRESEN MARIT J RINDAHL ÅSENGVEIEN 29 1 341 SLEPENDEN
MCADAM STEPHEN NEIL ÅSENGVEIEN 29 1 341 SLEPENDEN
NYGÅRD MONA NEDRE ÅSVEI 32 1 341 SLEPENDEN
BÆKKEVANG GYRI TVEITT NEDRE ÅSVEI 34 1 341 SLEPENDEN
LANGEDRAG KÅRE ÅSSLETTA 5 1 341 SLEPENDEN
LANGEDRAG PETYA ÅSSLETTA 5 1 341 SLEPENDEN
AMLIE TERJE ØVRE ÅSVEI 5 1 341 SLEPENDEN
VORMDAL RANDI ØVRE ÅSVEI 1 5 1 341 SLEPENDEN
RØEGH JORUNN E SØRDALEN OG ØIVIND MIKAL NEDRE ÅSVEI 53 1 341 SLEPENDEN
VALHEIM JAN PETER NEDRE ÅSVEI 46 1 341 SLEPENDEN
HENNI CHRISTIAN OG INGEBJØRG VESTHAVNVEIEN 5 1 341 SLEPENDEN
MOBERG HARALD VESTHAVNVEIEN 3 1 341 SLEPENDEN
FOLMO GERD SOLVEIG NEDRE ÅSVEI 20 1 341 SLEPENDEN
HOLAN ANITA TANUMVEIEN 53 1 341 SLEPENDEN
HOLM GEIR OG INGER KRISTIN NEDRE ÅSVEI 59 1 341 SLEPENDEN
NORBERG LARS JOHANSEN OG MARI REITEN VESTHAVNVEIEN 1 6 1 341 SLEPENDEN
TEIGEN BIRTE RIDDERVOLD OG ØYVIND ØVRE ÅSVEI 1 7 1 341 SLEPENDEN
SLOKVIK ASTRID SMERUD OG ØYVIND NEDRE ÅSVEI 72 1 341 SLEPENDEN
NORDRUM KJERSTI L OSNES OG SIGVE ÅSSLETTA 3 1 341 SLEPENDEN
MELAND SINDRE VÅLNES OG SOFIA HELENA ÅSENGVEIEN 23 1 341 SLEPENDEN
KALLEKLEV ARVE JOHAN OG STINE VESTHAVNVEIEN 7 1 341 SLEPENDEN
RUGSET JAN EGIL ÅSKROKEN 47 1 341 SLEPENDEN
STARHEIM KATHRINE BERG ÅSKROKEN 47 1 341 SLEPENDEN
THVEDT ANJA OG ERIK KRANE VESTHAVNVEIEN 9 A 1 341 SLEPENDEN
UNDSET KJETIL OG LIV HAUGSBØ ÅSENGVEIEN 5 1 341 SLEPENDEN
BJERKE VIGDIS NEDRE ÅSVEI 67 1 341 SLEPENDEN
SOLDAL JOSTEIN NEDRE ÅSVEI 67 1 341 SLEPENDEN
HAREMO HEIDI E JOHNSEN OG PÅL NEDRE ÅSVEI 26 1 341 SLEPENDEN



DAH L-JØRGEN SEN FREDRIK N EDRE ÅSVEI 55 1 341 SLEPEN DEN
KVASN ES CH ARLOTTE N EDRE ÅSVEI 55 1 341 SLEPEN DEN
LI E TOM FRODE N EDRE ÅSVEI 68 1 341 SLEPEN DEN
MØN SDAL HI LDE KRI STI N N EDRE ÅSVEI 68 1 341 SLEPEN DEN
KAASI N H ELGE ÅSKROKEN 49 1 341 SLEPEN DEN
WAH LSTRØM M ARIAN N E K ÅSKROKEN 49 1 341 SLEPEN DEN
AN DERSEN KI RSTEN VESTH AVN VEI EN 8 1 341 SLEPEN DEN
RACH WAN SIM ON RON NI VESTH AVN VEI EN 8 1 341 SLEPEN DEN
JOH ANSEN TOM M YRLI VEIEN 1 B 1 341 SLEPEN DEN
BOM M EN AN NE WI CKI OG HÅKON TORJUS N EDRE ÅSVEI 42 1 341 SLEPEN DEN
HÅBREKKE TOR OG WAN DA H A N EDRE ÅSVEI 41 1 341 SLEPEN DEN
N ERVOLD KJELL REI DAR N EDRE ÅSVEI 83 1 341 SLEPEN DEN
ASKVI G CECILI E T RU U D OG TORGEIR STEN ÅSEN GVEI EN 27 1 341 SLEPEN DEN
WAN G M ONICA ÅSEN GVEI EN 25 1 341 SLEPEN DEN
AU STRH EI M ASLAU G ERN A N EDRE ÅSVEI 51 1 341 SLEPEN DEN
KVÅLE AN DERS OG BRITT SKALLEBERG ØVRE ÅSVEI 31 1 341 SLEPEN DEN
JOH ANSEN BERIT VESTH AVN VEI EN 4 1 341 SLEPEN DEN
N ORBERG KJELL VESTH AVN VEI EN 4 1 341 SLEPEN DEN
SETEREN G BERI T KARI N OG JEN S IN GVALD VESTH AVN VEI EN 2 1 341 SLEPEN DEN
NI LSEN KARI OG TOM N EDRE ÅSVEI 64 1 341 SLEPEN DEN
NI LSEN N AN N A C/ O LI SE NILSEN, N EDRE ÅSVEI 62 1 341 SLEPEN DEN
NI LSEN LI SE N EDRE ÅSVEI 62 1 341 SLEPEN DEN
STEN KLEV ELIN WAAGE OG TH OM AS ODDVAR M YRLI VEIEN 4 1 341 SLEPEN DEN
H OLSETER JEN NI FER OG TON Y AN DRE M YRLI VEIEN 6 1 341 SLEPEN DEN
I VERSEN EVA N EDRE ÅSVEI 82 1 341 SLEPEN DEN
ØSTEN SEN TOM N EDRE ÅSVEI 84 1 341 SLEPEN DEN
BORVO BERI T ÅSKROKEN 9 1 341 SLEPEN DEN
AAS SOLVEI G OG SVEIN FRI TH JOF ØVRE ÅSVEI 44 1 341 SLEPEN DEN
VETH E TORGEI R N EDRE ÅSVEI 47 1 341 SLEPEN DEN
M ELLBYE VI BEKE S N EDRE ÅSVEI 78 A 1 341 SLEPEN DEN
N ORM AN N SYVER RU DI N EDRE ÅSVEI 78 A 1 341 SLEPEN DEN
M ARKUSSEN BERN H ARD AGN ER N EDRE ÅSVEI 78 B 1 341 SLEPEN DEN
SELSØ KATRI N E OG TORE N EDRE ÅSVEI 78 C 1 341 SLEPEN DEN
SPAGNOLETTI PI ETRO N EDRE ÅSVEI 78 D 1 341 SLEPEN DEN
KVALE JENS ODDVAR N EDRE ÅSVEI 80 A 1 341 SLEPEN DEN
SKØI EN-KVALE BJØRG L N EDRE ÅSVEI 80 A 1 341 SLEPEN DEN
BJØRN ESTAD LASSE N EDRE ÅSVEI 80 C 1 341 SLEPEN DEN
SKOGEN KARI N EDRE ÅSVEI 80 C 1 341 SLEPEN DEN
DELVI KEN LI SE M OEN OG ÅDN E TORM OD N EDRE ÅSVEI 80 D 1 341 SLEPEN DEN
KORODY GEORG ØVRE ÅSVEI 33 1 341 SLEPEN DEN
RØDAL UN NI ØVRE ÅSVEI 33 1 341 SLEPEN DEN
JOH ANSEN KAI M ORTEN ÅSEN GVEI EN 41 1 341 SLEPEN DEN
KESELER EVA JUDI TH OG KJELL LAU RI TZ N EDRE ÅSVEI 76 1 341 SLEPEN DEN
ELI ASSEN JON N EERGAARD N EDRE ÅSVEI 45 1 341 SLEPEN DEN
SJU RSETH JANICH E N EDRE ÅSVEI 45 1 341 SLEPEN DEN
BORCH SENIU S AN DERS ÅSEN GVEI EN 31 1 341 SLEPEN DEN
AAS EVA ELISABETH ØVRE ÅSVEI 27 1 341 SLEPEN DEN
BREN N EKÅSA GU N N AR ÅSKROKEN 5 1 341 SLEPEN DEN
H ARTERM AN CATH RI N E ÅSKROKEN 5 1 341 SLEPEN DEN
BAKKETU N KJETIL M ORTEN OG LEN A H ARTERM AN ÅSKROKEN 3 1 341 SLEPEN DEN
GJENDEM SJØ KRI STI N E B ØVRE ÅSVEI 1 9 1 341 SLEPEN DEN
M OBERG H EGE VESTH AVN VEI EN 1 1 341 SLEPEN DEN
VÆRN ES TOR GUN N AR VESTH AVN VEI EN 1 1 341 SLEPEN DEN
BJARTNES H EN RI K OG KI RSTI M YRLI VEIEN 2 B 1 341 SLEPEN DEN
BJELLAN D ARN E FOLKESTAD M YRLI VEIEN 2 A 1 341 SLEPEN DEN
BJELLAN D M ARI AN N E F M YRLI VEIEN 2 A 1 341 SLEPEN DEN
ERIKSEN ASTRI K H ORN ÅSKROKEN 44 1 341 SLEPEN DEN
H AN SEN TOM KRI STI AN VESTH AVN VEI EN 9 B 1 341 SLEPEN DEN
M ARM AN KIRSTEN FLAGE OG M ORTEN N EDRE ÅSVEI 48 1 341 SLEPEN DEN
STAVER ERLI N G VESTM ARKVEIEN 27 1 341 SLEPEN DEN
SLETTEN BEATE I N GEBORG A STAVERBRÅTAN 2 1 341 SLEPEN DEN
JOH ANSSON PER HEN NI N G VESTM ARKVEIEN 36 1 341 SLEPEN DEN
JAI N ASHISH OG M EGH N A STAVERBRÅTAN 1 A 1 341 SLEPEN DEN
ERIKSEN M ARIA S FERRARI STAVERBRÅTAN 1 B 1 341 SLEPEN DEN
GUSTAVSEN NI KOLAI STAVERBRÅTAN 1 B 1 341 SLEPEN DEN
JOH ANSEN SI LJE-M ARI BACH STAVERBRÅTAN 1 C 1 341 SLEPEN DEN
LI FF ARI LD JU AN HALSAN STAVERBRÅTAN 1 C 1 341 SLEPEN DEN
BØLGEN TORDI S STAVERBRÅTAN 6 1 341 SLEPEN DEN
BRÅTH EN ARN E OG RAGN HI LD I RASCH STAVERBRÅTAN 1 5 1 341 SLEPEN DEN
SN ERTE OLE STAVERBRÅTAN 1 6 1 341 SLEPEN DEN
SØRBØ ANN E LEN E STAVERBRÅTAN 1 6 1 341 SLEPEN DEN
ØRPEN GUN N AR LEER STAVERSLETTA 4 1 341 SLEPEN DEN
FOLINI GI U SEPPE CLAU DI O STAVERBRÅTAN 4 1 341 SLEPEN DEN
RANDZ FAN N Y STAVERBRÅTAN 4 1 341 SLEPEN DEN
M EGÅRD BIAN CA OG H AN S M ARTI N STAVERBRÅTAN 1 1 1 341 SLEPEN DEN
KYVI K SVEI N STAVERBRÅTAN 1 3 1 341 SLEPEN DEN
TI N GSTAD GUN N VOR STAVERBRÅTAN 1 3 1 341 SLEPEN DEN
LI N DGREN EVA STAVERSLETTA 6 1 341 SLEPEN DEN
GRU N NREIS SVEI N DAG STAVERBRÅTAN 1 2 1 341 SLEPEN DEN
TANU M BARN EH AGE SA Staverbråtan 5 1 341 SLEPEN DEN
ASH EIM HEN NI N G EI NAR STOKKERVEI EN 25 1 341 SLEPEN DEN
GARN AAS ANN E-KARI NE STOKKERVEI EN 25 1 341 SLEPEN DEN
CAPPELEN PEDER J WRI GH T GAM LE GU PU VEI 1 0 1 341 SLEPEN DEN



H OLO KRI STI AN H OLO GÅRD, H OLOVEI EN 7 1 341 SLEPEN DEN
WAN G H ALVARD VESTM ARKVEIEN 1 44 1 341 SLEPEN DEN
CAPPELEN PEDER J WRI GH T GAM LE GU PU VEI 1 0 1 341 SLEPEN DEN
JOH ANSSON SI M ON JON AS GAM LE GU PU VEI 1 1 341 SLEPEN DEN
SH ERI FF KATE PATRI CI A GAM LE GU PU VEI 1 1 341 SLEPEN DEN
WAN G H ALVARD VESTM ARKVEIEN 1 44 1 341 SLEPEN DEN
CAPPELEN PEDER J WRI GH T GAM LE GU PU VEI 1 0 1 341 SLEPEN DEN
AKRE BEN EDI KTE TH U N ES GAM LE GU PU VEI 2 1 341 SLEPEN DEN
AKRE JAN M AU RITZ GAM LE GU PU VEI 2 1 341 SLEPEN DEN
FLEI SCH ER H EN RIK VESTM ARKVEIEN 90 1 341 SLEPEN DEN
CAPPELEN PEDER J WRI GH T GAM LE GU PU VEI 1 0 1 341 SLEPEN DEN
H OLO JØRGEN H OLOVEI EN 6 1 341 SLEPEN DEN
KOSTVEI T LARS VESTM ARKVEIEN 1 34 1 341 SLEPEN DEN
WI KBORG H ENNI N G CH R HOFF VESTM ARKVEIEN 1 08 1 341 SLEPEN DEN
WALTER LI V I N GRID VESTM ARKVEIEN 222 1 341 SLEPEN DEN
CAPPELEN JØRGEN WRI GH T SOPELI M KROKEN 30 1 341 SLEPEN DEN
CAPPELEN JØRGEN WRI GH T SOPELI M KROKEN 30 1 341 SLEPEN DEN
VESTRE BÆRU M RIDEKLU BB Vestmarkveien 75 1 341 SLEPEN DEN
RI N GI JON ØSTEN SOPELI M KROKEN 45 1 341 SLEPEN DEN
WAN G H ALVARD VESTM ARKVEIEN 1 44 1 341 SLEPEN DEN
AN DREASSEN OLE AN DREAS VESTM ARKVEIEN 1 31 1 341 SLEPEN DEN
SJAASTAD IN GRI D VESTM ARKVEIEN 1 31 1 341 SLEPEN DEN
ØSTEN SEN AN N E VESTM ARKVEIEN 1 27 1 341 SLEPEN DEN
H ALVORSEN SOLVEI G TAN U M VEIEN 60 1 341 SLEPEN DEN
SAN DN ES-LI N DTVEDT ARN E OG H ANN E TAN U M VEIEN 54 A 1 341 SLEPEN DEN
MI SU N D BERI T H JELLE TAN U M VEIEN 59 A 1 341 SLEPEN DEN
MI SU N D KAI-ROGER TAN U M VEIEN 59 A 1 341 SLEPEN DEN
AN DERSEN AN N A-LEN A OG GEI R TAN U M VEIEN 52 C 1 341 SLEPEN DEN
H AGEN KARI T H TAN U M VEIEN 59 C 1 341 SLEPEN DEN
H ALVORSEN SOLVEI G TAN U M VEIEN 60 1 341 SLEPEN DEN
JOH ANSSON PER HEN NI N G VESTM ARKVEIEN 36 1 341 SLEPEN DEN
OSVIK KN U T TH OM AS TAN U M VEIEN 58 1 341 SLEPEN DEN
SELJESET RAGN HI LD REVERUDÅSEN 1 6 B 1 341 SLEPEN DEN
STUGAARD M ARI E REVERUDÅSEN 1 8 B 1 341 SLEPEN DEN
EVEN SEN JON AS REVERUDÅSEN 1 6 A 1 341 SLEPEN DEN
TU NESTVEI T RAGN HI LD REVERUDÅSEN 1 6 A 1 341 SLEPEN DEN
GRØN ER H EN N Y REVERUDÅSEN 1 8 A 1 341 SLEPEN DEN
H AN SSEN I N GVALD OLAI REVERUDÅSEN 1 4 A 1 341 SLEPEN DEN
ROGN ERU D OLE M ORTEN REVERUDÅSEN 1 4 B 1 341 SLEPEN DEN
VESTERGAARD ULLA REVERUDÅSEN 1 4 B 1 341 SLEPEN DEN
AAS M AU RITZ ERLI N G REVERUDÅSEN 40 A 1 341 SLEPEN DEN
BERN TSEN OLE KRI STI AN OG RAGN HI LD ELI N E REVERUDÅSEN 20 A 1 341 SLEPEN DEN
SVEEN TIN E ELI SABETH REVERUDÅSEN 22 A 1 341 SLEPEN DEN
TI DEM AN N KAJSA M ARIA REVERUDÅSEN 28 D 1 341 SLEPEN DEN
BLATCH JOACHI M REVERUDÅSEN 28 C 1 341 SLEPEN DEN
KJOS CECI LI E BØRKE REVERUDÅSEN 28 C 1 341 SLEPEN DEN
H AM DAH L ARNHI LD REVERUDÅSEN 24 B 1 341 SLEPEN DEN
FLATLA ERIK REVERUDÅSEN 26 B 1 341 SLEPEN DEN
N OORDH OF PATRI CI A AN N A REVERUDÅSEN 24 A 1 341 SLEPEN DEN
AN DERSEN ELLEN F REVERUDÅSEN 28 B 1 341 SLEPEN DEN
EN OKSEN BØRGE REVERUDÅSEN 28 B 1 341 SLEPEN DEN
VRÅLSTAD KARL OG VERONICA TRU DE H REVERUDÅSEN 28 A 1 341 SLEPEN DEN
M YH RA SI SSEL REVERUDÅSEN 32 B 1 341 SLEPEN DEN
GRØN DAL ARN E REVERUDÅSEN 34 B 1 341 SLEPEN DEN
SEKKESETER ELIN REVERUDÅSEN 32 A 1 341 SLEPEN DEN
NI SSEN IN GJERD DOROTH EA REVERUDÅSEN 34 A 1 341 SLEPEN DEN
M OLØKKEN GUN N H EI DI OG NI LS H ENNI N G REVERUDÅSEN 30 A 1 341 SLEPEN DEN
CH RI STOFFERSEN NI N A E M OG PER REVERUDÅSEN 30 B 1 341 SLEPEN DEN
H OEL STEI N CH RISTIAN REVERUDÅSEN 36 B 1 341 SLEPEN DEN
AKRE EIN AR TH ORN REVERUDÅSEN 38 B 1 341 SLEPEN DEN
SKOLLERU D KAROLI N E F REVERUDÅSEN 38 B 1 341 SLEPEN DEN
M YRE EVELI N E REVERUDÅSEN 38 A 1 341 SLEPEN DEN
JOGERT CECI LI E REVERUDÅSEN 40 B 1 341 SLEPEN DEN
AAS ALI YE AYLI N DEMI REL REVERUDÅSEN 40 A 1 341 SLEPEN DEN
AAS M AU RITZ ERLI N G REVERUDÅSEN 40 A 1 341 SLEPEN DEN
YATES SH ARON CH RI STI N E OG TH OM AS GEORGE R REVERUDÅSEN 44 B 1 341 SLEPEN DEN
U LVU N D GU NNI REVERUDÅSEN 46 B 1 341 SLEPEN DEN
AABAKKEN TU VA REVERUDÅSEN 44 A 1 341 SLEPEN DEN
LARSEN REM Y AN DRE REVERUDÅSEN 44 A 1 341 SLEPEN DEN
JOH ANSEN WEN CHE CH ARLOTT REVERUDÅSEN 46 A 1 341 SLEPEN DEN
LØBERG BERI T-I REN E ÅS OG ROY REVERUDÅSEN 42 A 1 341 SLEPEN DEN
SAN DU M GRY REVERUDÅSEN 42 B 1 341 SLEPEN DEN
ASCHI M M ARGRETHE M ARIE REVERUDÅSEN 48 B 1 341 SLEPEN DEN
KAASTRUP KJELL OG NI N A KJEN SLI E REVERUDÅSEN 50 B 1 341 SLEPEN DEN
FRID H EGE OG TOM M Y REVERUDÅSEN 48 A 1 341 SLEPEN DEN
STEN SRUD I N GRI D JOHAN N E REVERUDÅSEN 50 A 1 341 SLEPEN DEN
H OFFM AN N VI BEKE ALNÆS REVERUDÅSEN 52 B 1 341 SLEPEN DEN
SKAPPEL EI LI F AN DREAS REVERUDÅSEN 52 A 1 341 SLEPEN DEN
AAS BEN TH E REVERUDÅSEN 1 02 B 1 341 SLEPEN DEN
H OL ANN E CH RI STI N E REVERUDÅSEN 1 04 B 1 341 SLEPEN DEN
WOLD JAN ERI K REVERUDÅSEN 1 04 A 1 341 SLEPEN DEN
GRØN N EBERG ANDREAS REVERUDÅSEN 1 06 B 1 341 SLEPEN DEN
SKI M ELI D H EGE REVERUDÅSEN 1 06 B 1 341 SLEPEN DEN



WULLUM THERESE REVERUDÅSEN 1 08 B 1 341 SLEPENDEN
HANSEN ARNE GEIR REVERUDÅSEN 1 06 A 1 341 SLEPENDEN
RØISE ANNE LIV REVERUDÅSEN 1 08 A 1 341 SLEPENDEN
SKJELLAND SVEIN ARNE REVERUDÅSEN 96 B 1 341 SLEPENDEN
ØRNSRUD BJØRN ERIK REVERUDÅSEN 94 B 1 341 SLEPENDEN
ØRNSRUD INGRID REVERUDÅSEN 94 B 1 341 SLEPENDEN
AAMODT HERMAN HILTONÅSEN 1 05 1 341 SLEPENDEN
ANDERSEN SANNE LUNDAHL REVERUDÅSEN 92 B 1 341 SLEPENDEN
MÆHLUM ANDERS RIISE REVERUDÅSEN 92 B 1 341 SLEPENDEN
GJELSVIK LINN MAYALU RAI REVERUDÅSEN 90 B 1 341 SLEPENDEN
RAI RAJEEV REVERUDÅSEN 90 B 1 341 SLEPENDEN
LILLEHAGEN ARVE REVERUDÅSEN 92 A 1 341 SLEPENDEN
RIISE MARIA DEISY REVERUDÅSEN 92 A 1 341 SLEPENDEN
BERGSTØ ODD GRENSEFARET 26 1 341 SLEPENDEN
HAUGSDAL MADELEINE GRENSEFARET 26 1 341 SLEPENDEN
HELTZEN CATHRINE REVERUDÅSEN 87 B 1 341 SLEPENDEN
BRONEBAKK HELENE REVERUDÅSEN 85 B 1 341 SLEPENDEN
SEIDES EVA BERNTSEN REVERUDÅSEN 87 A 1 341 SLEPENDEN
HVAAL HARALD REVERUDÅSEN 85 A 1 341 SLEPENDEN
EIDE ELIN MERETE REVERUDÅSEN 83 B 1 341 SLEPENDEN
HAREIDE ELISABETH REVERUDÅSEN 81 B 1 341 SLEPENDEN
CHRISTOFFERSEN TROND REVERUDÅSEN 83 A 1 341 SLEPENDEN
SØMMING SIRI-BRIT REVERUDÅSEN 83 A 1 341 SLEPENDEN
VETHE NILS BERTIN REVERUDÅSEN 81 A 1 341 SLEPENDEN
JOHANSEN ANNE BERIT REVERUDÅSEN 77 C 1 341 SLEPENDEN
STANG HANNE REVERUDÅSEN 75 C 1 341 SLEPENDEN
STRØMMEN LIV REVERUDÅSEN 77 B 1 341 SLEPENDEN
OSVIK KNUT THOMAS OG MAY BEBA TANUMVEIEN 58 1 341 SLEPENDEN
MELBYE KARI REVERUDÅSEN 75 A 1 341 SLEPENDEN
MEDHUS ASBJØRN HERMAN REVERUDÅSEN 73 C 1 341 SLEPENDEN
HEM TROND IVAR REVERUDÅSEN 71 C 1 341 SLEPENDEN
AARSLAND ANETTE SUTTER REVERUDÅSEN 73 B 1 341 SLEPENDEN
SUTTER JANNICKE AARSLAND REVERUDÅSEN 73 B 1 341 SLEPENDEN
SKAANES OLE MARTIN REVERUDÅSEN 71 B 1 341 SLEPENDEN
DEY TURID REVERUDÅSEN 73 A 1 341 SLEPENDEN
KASE BRIT OG CHRISTIAN REVERUDÅSEN 71 A 1 341 SLEPENDEN
GOLUBOVIC DJURICA OG VESNA REVERUDÅSEN 69 C 1 341 SLEPENDEN
SABET AKBAR SHAFIEI REVERUDÅSEN 67 C 1 341 SLEPENDEN
JOHNSEN EDVARD LIND REVERUDÅSEN 67 B 1 341 SLEPENDEN
LUNDSVOLL BJØRN CHRISTIAN REVERUDÅSEN 69 A 1 341 SLEPENDEN
RØED HELENE REVERUDÅSEN 69 A 1 341 SLEPENDEN
KLAVENESS HEGE REVERUDÅSEN 67 A 1 341 SLEPENDEN
KLEIN MORTEN REVERUDÅSEN 65 C 1 341 SLEPENDEN
VASSHAUG TONJE BJERKE REVERUDÅSEN 65 C 1 341 SLEPENDEN
BORGERSEN OVE MEIDELL REVERUDÅSEN 63 C 1 341 SLEPENDEN
VOSS BJØRN CHRISTIAN REVERUDÅSEN 65 B 1 341 SLEPENDEN
VOSS RITA WENCHE REVERUDÅSEN 65 B 1 341 SLEPENDEN
ASHTON ELISABETH REVERUDÅSEN 63 B 1 341 SLEPENDEN
PETTERSEN BJØRG REVERUDÅSEN 65 A 1 341 SLEPENDEN
SKOGSBERG EVY REVERUDÅSEN 63 A 1 341 SLEPENDEN
MAZUR BOGUSLAW MAREK OG MAGDALENA KRYSTY REVERUDÅSEN 61 C 1 341 SLEPENDEN
HANSEN ARVE REVERUDÅSEN 59 C 1 341 SLEPENDEN
HASLESTAD TRUDE REVERUDÅSEN 61 B 1 341 SLEPENDEN
ODDEN SYNNE REVERUDÅSEN 59 B 1 341 SLEPENDEN
BREILI RANDI ELISE REVERUDÅSEN 61 A 1 341 SLEPENDEN
STÆHR EFTHYMIA RATSOU OG MAGNUS SVOLDAL REVERUDÅSEN 59 A 1 341 SLEPENDEN
JUVET VICTORIA KRAFFT REVERUDÅSEN 57 C 1 341 SLEPENDEN
HANSEN-TANGEN MERETE REVERUDÅSEN 55 C 1 341 SLEPENDEN
BREEN TERJE REVERUDÅSEN 57 B 1 341 SLEPENDEN
SOLVANG BENEDICTE REVERUDÅSEN 55 B 1 341 SLEPENDEN
HAFSTEN TOVE ELISABETH REVERUDÅSEN 57 A 1 341 SLEPENDEN
BJØRGAN ANNE METTE REVERUDÅSEN 55 A 1 341 SLEPENDEN
FRØYLAND KARI REVERUDÅSEN 23 B 1 341 SLEPENDEN
NILSEN KRISTIN REVERUDÅSEN 25 A 1 341 SLEPENDEN
BJERKESTRAND JON ARILD REVERUDÅSEN 23 A 1 341 SLEPENDEN
RØDAHL HILDE MARGRETHE REVERUDÅSEN 23 A 1 341 SLEPENDEN
BERNTZEN KARI HOFMO REVERUDÅSEN 1 9 B 1 341 SLEPENDEN
GJUVSLAND ELIN ØSTHUS REVERUDÅSEN 21 A 1 341 SLEPENDEN
LARSEN MADS RENNER REVERUDÅSEN 21 A 1 341 SLEPENDEN
JELLUM MARIUS REVERUDÅSEN 1 9 A 1 341 SLEPENDEN
LUND ANNIKA REVERUDÅSEN 1 9 A 1 341 SLEPENDEN
SYVERSTUEN FRODE REVERUDÅSEN 1 7 B 1 341 SLEPENDEN
RINGEN GUDNY REVERUDÅSEN 1 5 B 1 341 SLEPENDEN
BECKER MAY LENE OG TOM REVERUDÅSEN 1 7 A 1 341 SLEPENDEN
GRØNFUR LINE REVERUDÅSEN 1 5 A 1 341 SLEPENDEN
NILSEN JON MORTEN REVERUDÅSEN 1 5 A 1 341 SLEPENDEN
KARLSEN FRODE SILSETH REVERUDÅSEN 1 1 B 1 341 SLEPENDEN
NEGÅRD MAY EVY REVERUDÅSEN 1 3 A 1 341 SLEPENDEN
BØRKE GRETE REVERUDÅSEN 1 1 A 1 341 SLEPENDEN
NICOLAYSEN DAG REVERUDÅSEN 1 1 A 1 341 SLEPENDEN
FRØYSAA BRIT UNNI REVERUDÅSEN 9 B 1 341 SLEPENDEN
SJØLI RUTH EKER REVERUDÅSEN 7 B 1 341 SLEPENDEN
LAMBINE KRISTIAN OLAV REVERUDÅSEN 9 A 1 341 SLEPENDEN



NI LSEN TOVE H ELEN E REVERU DÅSEN 9 A 1 341 SLEPEN D EN
AARSTEN D AGRU N REVERU DÅSEN 7 A 1 341 SLEPEN D EN
LARSEN FRAN K REVERU DÅSEN 7 A 1 341 SLEPEN D EN
SKOG NI N A DAH L COLLET REVERU DÅSEN 31 1 341 SLEPEN D EN
SKOG ØYVI N D DAH L COLLET REVERU DÅSEN 31 1 341 SLEPEN D EN
B ERGM AN N-PAU LSEN ASTRI D G OG JON REVERU DÅSEN 33 1 341 SLEPEN D EN
B EN DI XBY KARL K LU N D RU GD EFARET 3 B 1 341 SLEPEN D EN
STAB ELL M ARTH E D YRN ES RU GD EFARET 3 B 1 341 SLEPEN D EN
GU N D ERSEN BJØRN REVERU DÅSEN 37 1 341 SLEPEN D EN
H ELCL EVA WI LH ELMI N E REVERU DÅSEN 37 1 341 SLEPEN D EN
B ON ESM O ÅSE REVERU DÅSEN 39 1 341 SLEPEN D EN
SOLBERG M AGN E REVERU DÅSEN 39 1 341 SLEPEN D EN
GJELSTAD PER I VAR REVERU DÅSEN 41 1 341 SLEPEN D EN
GJELSTAD SON JA REN ATH E REVERU DÅSEN 41 1 341 SLEPEN D EN
LI PHI LLI P OG WEN ESA TAN U M VEI EN 59 B 1 341 SLEPEN D EN
ELLI N GSEN CECI LI E KRI STI N GREN SEFARET 1 7 B 1 341 SLEPEN D EN
KVAAL PETTER ERI K TAN U M VEI EN 54 C 1 341 SLEPEN D EN
M ARTON TRYGVE FRED RI K TAN U M VEI EN 54 B 1 341 SLEPEN D EN
SÆLE HI LD E TAN U M VEI EN 54 B 1 341 SLEPEN D EN
N OTØY M ARTH E TAN U M VEI EN 56 A 1 341 SLEPEN D EN
N YLAN D NI COLAI TAN U M VEI EN 56 A 1 341 SLEPEN D EN
RAM STAD OTTO M AGN E OG TOVE KRI STI AN SEN TAN U M VEI EN 52 A 1 341 SLEPEN D EN
LYN GSTAD KRI STI N OG OLAV AN GELO TAN U M VEI EN 52 B 1 341 SLEPEN D EN
I D RETTSLAGET JARDAR Postboks 1 5 1 21 2 SLEPEN D EN
KARLSH AU GEN WEN CH E I REN TAN U M VEI EN 50 1 341 SLEPEN D EN
EKEBERG TORDI S FÜ RSTLI A 7 1 367 SN ARØYA
COU CH ERON VI LLEN STRØM STAN GVEI EN 39 1 367 SN ARØYA
B ELB O I N GRI D C RØSH OLT BELBU VEGEN 43 7760 SNÅSA
M ELLI N-OLSEN B RI TA A JOTU N VEI EN 32 1 41 2 SOFI EM YR
M YRVOLD OLE KRI STI AN JOTU N VEI EN 32 1 41 2 SOFI EM YR
B ERG H ARALD GAM LE H ALLI N GD ALSVEI EN 78 3534 SOKN A
B ERG H ARALD GAM LE H ALLI N GD ALSVEI EN 78 3534 SOKN A
B ERG H ARALD GAM LE H ALLI N GD ALSVEI EN 78 3534 SOKN A
H AN SEN SOLVEI G ROAVEI EN 1 3534 SOKN A
SKOTLAN D OVE SKOTLAN D VEI EN 31 3534 SOKN A
VELTA LARS RI N GERI KSVEI EN 485 3538 SOLLI HØGDA
ZOM LOT SALEH RI N GERI KSVEI EN 509 3538 SOLLI HØGDA
N YH U S KJELL TORE RI N GERI KSVEI EN 499 3538 SOLLI HØGDA
RU DAVSKA I RYN A OG VI KTOR RI N GERI KSVEI EN 495 A 3538 SOLLI HØGDA
B ROSTRØM M ARI STAFF RI N GERI KSVEI EN 495 C 3538 SOLLI HØGDA
TAN D BERG EGI L SAKSEVEI EN 32 3538 SOLLI HØGDA
DØH L JAN STÅLE RI N GERI KSVEI EN 51 1 3538 SOLLI HØGDA
NÆSS LEI F ERLI N G RI N GERI KSVEI EN 501 3538 SOLLI HØGDA
CH RI STI AN SEN EGI L RI N GERI KSVEI EN 487 3538 SOLLI HØGDA
H AGEJORD ET LI SE RI N GERI KSVEI EN 497 3538 SOLLI HØGDA
KU LAVEERASI N GAM RATN APO RI N GERI KSVEI EN 507 3538 SOLLI HØGDA
SÆTH ER ARI LD SAKSEVEI EN 7 3538 SOLLI HØGDA
KN U TSON JOAKI M RI N GERI KSVEI EN 495 D 3538 SOLLI HØGDA
LERFALD ET ELI SØREN SEN C/ O OLE KRI STI AN LERFALDET, TJERN 3538 SOLLI HØGDA
SØRLI E OD D RAGN AR TJERN SLI VEI EN 28 3538 SOLLI HØGDA
D AAE PER M AGN U S OG SOLVEI G M ARI TA RI N GERI KSVEI EN 483 B 3538 SOLLI HØGDA
SOLLI HØGDA SKI OG SALON GSKYTTERLAG c/o Mikkel Myhre, Fagerliveien 22 3538 SOLLI HØGDA
RU DI LØKKEN ÅSE KARI N RI N GERI KSVEI EN 483 A 3538 SOLLI HØGDA
H ORN AXEL NI SKI N N VEI EN 45 3538 SOLLI HØGDA
ERI KSEN JORU N N SAN D BREKKE GAU KELI, RI N GERI KSVEI EN 467 3538 SOLLI HØGDA
FOX ALI SON AI SHI A RI N GERI KSVEI EN 474 3538 SOLLI HØGDA
TØN N ESEN CH RI STI N E TH ELLE RI N GERI KSVEI EN 477 A 3538 SOLLI HØGDA
TØN N ESEN JON H ARRY RI N GERI KSVEI EN 477 A 3538 SOLLI HØGDA
BØE TOM JØRGEN RI N GERI KSVEI EN 477 B 3538 SOLLI HØGDA
M ARKU SSEN FRI TZ KAI OTTO OG VERA JOH AN SEN RI N GERI KSVEI EN 481 A 3538 SOLLI HØGDA
KVERN M ARK PER RI N GERI KSVEI EN 470 3538 SOLLI HØGDA
B ERG B EN T I N GE RI N GERI KSVEI EN 460 3538 SOLLI HØGDA
H AN SEN CATO RI N GERI KSVEI EN 462 3538 SOLLI HØGDA
M ODARESI SALAH ED DI N E RI N GERI KSVEI EN 447 3538 SOLLI HØGDA
ZAN DI YEH VAKI LI FRESH TE RI N GERI KSVEI EN 447 3538 SOLLI HØGDA
LARSEN SVEI N RI N GERI KSVEI EN 449 3538 SOLLI HØGDA
LARSEN GRETH E SYN NØVE RI N GERI KSVEI EN 449 3538 SOLLI HØGDA
JOH AN SEN H AN S- M ARTI N RI N GERI KSVEI EN 459 3538 SOLLI HØGDA
ELGM ORK ERI K RI N GERI KSVEI EN 456 3538 SOLLI HØGDA
ELGM ORK LI N E EN GE RI N GERI KSVEI EN 456 3538 SOLLI HØGDA
SCH JERVEN M ON A AM U N DSEN TJERN SLI VEI EN 1 3 3538 SOLLI HØGDA
SOLLI HØGDA JEGER OG FI SKEFORENI N G c/o Henning Skaret, Fagerliveien 2 3538 SOLLI HØGDA
H ESSELBERG-M EYER FRED RI K H OLEVEI EN 94 3538 SOLLI HØGDA
CH OPRA RAH U L JAWERI LAL RII SER LARSEN S VEI 22 D 1 368 STABEKK
JAI N SH RU TI RII SER LARSEN S VEI 22 D 1 368 STABEKK
LON GVA KRI STI N E L WALTH ER N ORDLI VEI EN 22 1 368 STABEKK
GLØTTA ELSE JORU N ØVRE GU LDALSGATE 5 1 467 STRØM M EN
SH LLAKU AN TON OG SKAI STÉ BEKKELI VEI EN 5 341 0 SYLLI N G
SH LLAKU AN TON OG SKAI STÉ BEKKELI VEI EN 5 341 0 SYLLI N G
LYSELL WEN CH E SØRU M SAN DVEGEN 85 1 920 SØRU M SAN D
H EI DARI N EM ATOLLAH TERØYKROKEN 63 6280 SØVI K
RAZA M ASOOM A TERØYKROKEN 63 6280 SØVI K
WESSEL H EN RI K C/ O H EN RI K L. WESSEL, ØSTVEI EN 22 31 45 TJØM E



FAGERN ES ØI STEI N WEGN ER FREGATTVEIEN 1 31 50 TOLVSRØD
KAU R AM AN DEEP BARLI N DVEIEN 5 A 3408 TRAN BY
SI N GH SANDEEP BARLI N DVEIEN 5 A 3408 TRAN BY
PEDERSEN TON E M STÅVI PLAN KEDALSVEI EN 7 4900 TVEDESTRAN D
BARBROVEI EN AS Haugstangen 1 35 3533 TYRISTRAN D
TH ORVALDSEN KI M AN DRÉ VI KERSU N DVEI EN 1 34 3533 TYRISTRAN D
BJERKE M ERETH E H OLLEI AVEI EN 1 2 B 3533 TYRISTRAN D
RI SVOLD I N GRI D JU LI E KI N DSÅSFARET 1 1 3533 TYRISTRAN D
RI SVOLD I N GRI D JU LI E KI N DSÅSFARET 1 1 3533 TYRISTRAN D
LOKAL LI FT AS Postboks 25 3533 TYRISTRAN D
SAU PSTAD WEN CH E VI KERSU N DVEI EN 41 7 3533 TYRISTRAN D
STABELLSGT 1 0B AS Støaveien 63 3533 TYRISTRAN D
JEN SEN STEFFEN STØAVEI EN 63 3533 TYRISTRAN D
ASTRUP H EDEVIG CATHARIN A H USVI KVEI EN 89 B 31 1 3 TØN SBERG
ASTRUP H EDEVIG CATHARIN A H USVI KVEI EN 89 B 31 1 3 TØN SBERG
ASTRUP H EDEVIG CATHARIN A H USVI KVEI EN 89 B 31 1 3 TØN SBERG
I QBAL M AZH AR ÅBYFARET 1 3 1 392 VETTRE
VAM N ES PÅL VETTRELI A 33 1 392 VETTRE
SOLHJEM LEIF YN GVE FJELLSTAN GEN 60 3370 VI KERSU N D
I N DSETVI KEN JAN OG UN NI F RI N GERI KSVEI EN 385 3370 VI KERSU N D
H ELLAN D HELGE SØN STEBYVEIEN 1 1 3370 VI KERSU N D
H OLCK CAMI LLA SØN STEBYVEIEN 1 1 3370 VI KERSU N D
BØRSU M PER H ORNI VEI EN 38 1 339 VØYEN EN GA
POETZSCH AN N A M L WESSEL TAN U M VEIEN 1 57 1 339 VØYEN EN GA
BOLSTAD KN U T GAM LE JAREN VEI 90 1 339 VØYEN EN GA
STÅVI JAN M ARTI N STÅVI VEI EN 1 4 1 339 VØYEN EN GA
GURIBY M ORTEN BREN N EVEI EN 74 1 339 VØYEN EN GA
H OLM EN LEN E BREN N EVEI EN 74 1 339 VØYEN EN GA
VAALER ARN E BREN N EVEI EN 84 1 339 VØYEN EN GA
HI LDREM YR AN N E DAGN Y BREN N EVEI EN 70 1 339 VØYEN EN GA
H OLM EN ØI STEI N BREN N EVEI EN 85 1 339 VØYEN EN GA
H OLM EN ØI STEI N BREN N EVEI EN 85 1 339 VØYEN EN GA
HI BAS EI EN DOM DA Postboks 65 1 31 3 VØYEN EN GA
GURIGARD LIV STEDJE GAM LEVEGEN 33 3570 ÅL
SKU RDAL DAGFI N N OG GRO GU RI GARD ØVRE-ÅLSVEGEN 20 3570 ÅL
BM V I N VEST AS c/o Tor Veslegard, Bøygardsvegen 38 3570 ÅL
BM V I N VEST AS c/o Tor Veslegard, Bøygardsvegen 38 3570 ÅL
OSBORG RU TH LOUI SE SKYTTERHOLM EN 2 6020 ÅLESUN D
KADI R KERI M M AULU D BRAGES VEI 5 3340 ÅM OT
ROSEN LUN D TOVE GAM LE H AU GSVEI 1 0 3340 ÅM OT
SKRETTEBERG OLE GAM LE H AU GSVEI 1 0 3340 ÅM OT
BEXON AS Orrelia 5 3340 ÅM OT
JOH ANSEN LEN E KRISTIN E OG SVEN ARN E BRIN GEVEGEN 7 6885 ÅRDALSTANGEN



Oslo og omland friluftsråd oof@friluftsrad.no
Ask utvikling v/ leder Anders Lerberg Kopstad anders.lerberg.kopstad@gmail.com
Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening post@abhsf.no
Asker og Bærum Historielag post@abhistorielag.no
Asker og Bærum trafikksikkerhetsforum ogland.per@gmail.com
Baskerud Vel egil.granum@nrk.no
Berger og Rykkinn Vel bergrykk@online.no
Berget velforening oyvind.braten@hadeland-energi.net
Buskerud bondelag buskerud@bondelag.no
Bærum Elveforum post@baerumselv.no; abwin@mac.com
Bærum idrettsråd bir@oslonett.no
Bærum Natur- og friluftsråd post@bnfr.no
Bærum Natur og Friluftsråd arnkver@online.no
Bærum Næringsråd post@bn.no
Bærum Velforbund post@baerumvelforbund.no
Bålerud velforening alf.h.meier@gmail.com
DNT Oslo og Omegn post@dntoslo.no / dob@dntoslo.no
Fanteputten hyttevel knut_h_hauge@hotmail.com
Forsvarets pensjonistforening ringerikehole@fsforb.no
Fortidsminneforeningen avd Oslo og… oslo-akershus@fortidsminneforeningen.no
Fortidsminneforeningen i Ringerike og Omegn v/Bjørn Johnsen johnsen@buskerudmuseet.no
Fortidsminneforeningen, Buskerud avd. post@fortidsminneforeningen.no
Forum For Natur og Friluftsliv Akershus akershus@fnf-nett.no
Forum For Natur og Friluftsliv Buskerud buskerud@fnf-nett.no
Fossekallen IL v/ Tom Bondehagen tom@bondehagen.com
Gjettum Vel bernlie@online.no
Grosetlia vei og velforening dba@eiendomsservice.com
Grunneierlaget for Ringeriksbanen og E16 anders.strande@hotmail.com
Gårdbrukere på Sørum schjong@ringnett.no
Heradsbygdakomiteen atlelja@gmail.com
Hole eldreråd v/John Holten johnholten@hotmail.com
Hole historielag post@hole-historielag.no
Hole Idrettsråd holeidrettsrad@gmail.com
Hole Jaktforening kjell.sundoen@online.no
Hole og Ringerike lokallag av NOF v/Viggo Ree viggoree@online.no
Hole tur og skiløypelag erling@hungerholdt.no
Hønefoss sportsklubb post@honefoss-sk.no
IL Holeværingen fredskar@online.no
IL Holeværingen Fotball cktiller@online.no
ILH Holeværingen dl@ilh.no
ILH Hovedstyret tord.kongsvold@sparebank1.no
ILH Håndballgruppa handball@ilh.no
ILH Langrennsgruppa langrenn@ilh.no
ILH Trimgruppe kriremm@online.no
Interessegruppe for brukere av Bymoen og Mosmoen gjermund.rokke@gmail.com
Jardar idrettslag klemet@jardarfotball.no
Jongsåsen Vel morten.dahl-hansen@luxo.no
Klokkerlia borettslag torlorda@online.no
Krokskogen Cykleklubb post@krokskogenck.no
Loetunet velforening loetunetvelforening@gmail.com
Løkenmoen Vel Sent til postadresse
Miljøvernforbundet Hønefoss nmf@nmf.no
Miljørett §112 post@miljorett.no
Motunet borettslag torunn_okern@hotmail.com
Naboer Utstranda, Sønstrerud og Bråtan varheim@gmail.com
Natur og ungdom, avd Asker og Bærum askerogbaerumNU@gmail.com
Naturbarnehagen knut.emil.kolsto@hole.kommune.no
Naturvernforbundet naturvern@naturvernforbundet.no
Naturvernforbundet i Buskerud pedroklu@online.no
Naturvernforbundet i Bærum baerum@naturvernforbundet.no
Naturvernforbundet i Bærum, Anna Marie Graff gudmu-gr@online.no
Naturvernforbundet i Bærum, Bjørg Petra Brekke bpbr@online.no
Naturvernforbundet i Bærum, Finn Otto Krillum ott-kril@online.no
Naturvernforbundet Oslo/Akershus, Gjermund Andersen gjermund@noa.no

Adesseliste for utsendelse av brev til lag og foreninger ved offentligettersyn
av forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16.



Naturvernforbundet sentralt, Holger Schlaupitz (fagleder) hs@naturvernforbundet.no
Nedre steinsåsen velforening nedresteinsasenvel@gmail.com
Nedre Ås huseierforening lasse.bjornestad@vikenfiber.no
Norderhov ungdoms og idrettslag brehella@online.no
Norsida Vel je-fjeld@online.no
Norsk Ornitologisk Forening Asker og Bærum lag-ab@nofoa.no
Norsk Ornitologisk Forening Buskerud buskerud@birdlife.no
Norsk Ornitologisk Forening sentralt nof@birdlife.no
Norsk Samferdselshistorisk senter ringerike.samferdselsmuseum@gmail.com
NVBU Nes vel og bygdeutviklingslag v/ Leder Anders H. Holthe ahe-ho@online.no
Opplysningsvesenets fond ovf@ovf.no
Oslofjordens Friluftsråd oof@friluftsrad.no
Petersøyas venner v/Hans Bergan hanob@online.no
Reverudåsen boligsameie post@reverudasen.no
Ringerike Friidrettsklubb nilsjol@online.no
Ringerike historielag post@ringerikehistorielag.org
Ringerike jeger og fiskeforening andemor2002@yahoo.no
Ringerike kajakklubb Sent til postadresse
Ringerike og Hole Travselskap ringerikeoghole.travselskap@gmail.com
Ringerike O-lag eirin.mathiesen@hole.kommune.no
Ringerike o-lag v/ Eirin Mathiesen eirin.mathiesen@hole.kommune.no
Ringerike orienteringslag eirin.mathiesen@hole.kommune.no
Ringerike Skytterlag ringerike@skytterlag.no
Ringerike Soppforening t-spo@online.no
Ringerike Sykkelklubb steinerik64@gmail.com
Ringerikes Turistforening rt@ringerikes-turistforening.no
Ræverud Sameie raverud@styrerommet.net
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne v/Hege I. Fossum hirfo@online.no
Sagatun Borettslag stig_sunde@hotmail.com
Sandvika Vel post@sandvika-vel.no
Sandvika Vel post@sandvika-vel.no
Skiforeningen post@skiforeningen.no
Skiforeningen Lisa.nasholm@gmail.com
Skiforeningen vjynge@hotmail.com
Skiforeningen kjel-ber@online.no
Skui Vel morten.heldal.haugerud@gmail.com
Sokna Utvikling v/ Astrid Berg Langvandsbråten ar-langv@online.no
Solbakken Vel Sendt til postadresse
Sollihøgda Ski og Salongskytterlag mikkelmy@online.no
Sollihøgda tur og trekkhundklubb mikkelmy@online.no
Sollihøgda Vel sllin@online.no
Somdalen Vel v/ Bente Fegri bente@fegri.com
Sommerroveien velforening jorg1.moe@gmail.com
Soria moria velforening Camilla.finsand@hadeland-energi.net
Speidergruppa på Nes, kontaktperson Åste Bratli aste.bratli@ringerike.kommune.no
Statens vegvesen region øst firmapost-ost@vegvesen.no
Steinsfjorden Fiskeforening steinsf@steinsfjordenfiskeforening.no
Storøen velforening angvik@gmail.com
Stranden IL beathe.heieren@skole.ringerike.kommune.no
Syklistenes landsforening Ringerike olsen.reidar@gmail.com
Syklistenes landsforening v/ Reidar Olsen post@syklistene.no
Syklistenes landsforeninge Asker og Bærum post@slfab.no
Sørumsgata veiforening guro@daehlen.no
Tanum Vel nicolai.nyland@jus.uio.no
Tolpinrud Velforening Trygve.Bergsrud@dnbeiendom.no
Tommeliten borettslag Sendt til postadresse
Tunga borettslag grb@riisebrekke.no
Tyrifjord Båtforening akrsandvika@hotmail.com
Tyrifjord Båtforening v/Anne Østvold post@tyrifjorden.no
Tyrifjord Golfklubb post@tyrifjord-golfklubb.no
Tyrifjord Rideklubb post@tyrifjord-rideklubb.no
Tyrifjord volleyballklubb post@tyrifjord-volleyballklubb.no
Tyristrand Landsbyforening v/ leder Tone Reneflot Thoresen olovlie@online.no
Utstranda velforening styret@utstranda.no
VEAS - Vestfjorden Avløpsselskap veas@veas.no
Veienkroken Vel kenneth@em1ringerike.no
Veienmoen velforening juu-ped@online.no
Veigin borettslag styret@veigin.no



Vestre Jong huseierforening vestrejong@gmail.com
Viksenga Velforening hansen-g@online.no
Øvre Grøndokka Vel lawinth@gmail.com
Øvre Slependen Vel erik.morterud@online.no
UKL Steinssletta knut.opdal@statsoft.no



BERG IVAR 1 4964 SUTRO AVE, GARDENA, CA, 90249 USA
ALBRECHT INGRID HØE GUADALAJARA 3, 3521 9 OJOS DE GARZA, TELDE, GRAN CANARIA, SPANIA
ARNTSEN JORID ASTRID ARON LINDGRENS VÄG 8, LGH 1 502, 1 76 68 JÄRFÄLLA SVERIGE
WESSEL CATHRINE 60 BROADWAY, BROOKLYN, NY 1 1 21 1 , USA
ANDERSEN KATARZYNA ANNA HALTLI 3, 631 8 WALCHWIL, SVEITS
ANDERSEN KJELL MAGNE HALTLI 3, 631 8 WALCHWIL, SVEITS
MATTSSON STAFFAN ARNE O BÅTSMANSVÄGEN 5, 471 41 RÖNNÄNG, SVERIGE
ROLLHEIM METTE BÅTSMANSVÄGEN 5, SE-471 41 RÖNNÄNG, SVERIGE
HAUGE JANNICKE M BAALSRUD VEGESACKER STR. 92 A, 2821 9 BREMEN, TYSKLAND
REEVE INGER NAEMI 8 DUFOUR THA FALLAPIT ESTATE, EAST ALLINGTON TOTNES, TQ9 7AT DEVON UNITED KINGDOM
VINTHER-NIELSEN SISSEL SKOLEVÆNGET 2, DK-8300 ODDER, DANMARK
KOLBE REIDUN TÅNGGÅRDEN, SJURBERGSVäGEN 81 , S-795 32 RäTTVIK,SVERIGE
ROBERTSEN KIRSTEN WILLOCH P.O.BOX 592, JERUSALEM 91 000, ISRAEL
ROBERTSEN ROGER ERNST ABRAHAM LINCOLN STREET 4, P.O.BOX 592, JERUSALEM 91 000, ISRAEL

Adessel i ste for u tsen del se av brev ti l gru nn ei ere og n aboer ved offen tl i gettersyn
av forsl ag ti l regu l eri ngspl an for Ri n geri ksbanen og E1 6. Uten l an ske adresser.



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/1534-90  Arkiv: Q62 &13  

 

Sak: 160/16 

 

Saksprotokoll - Ringeriksbanen og E16 Skaret  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Foreliggende saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike kommune 

til planprogrammet og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra regionen. 

2. Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften 

opprettholdes. 

3. Ringerike kommune synes samarbeidet med fellesprosjektet fungerer bra, og ønsker en 

fortsatt høy grad av samarbeid og involvering.   

4. Det er viktig for regionen med ett fullverdig knutepunkt på IC-stasjonene, som må 

inkludere planlegging av terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til dette, 

og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum. 

Tiknytning mellom IC-stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud må være en viktig del 

av planarbeidet og det bør unngås å skape flere knutepunkt eller barrierer mot sentrum. 

5. Kryssplassering og utforming må ivareta en god løsning for Hønefoss, alle 

konsekvenser på veinettet må belyses og beskrives.  

6. Det forutsettes at kommunen aktivt kan delta i arbeid med trafikkmodeller der nye 

alternative og potensielle scenarier er med i vurderingen i et influensområde. Det 

forutsettes at prosjektet vurderer alternative analysemetoder som supplement til 

tradisjonelle transportmodeller, og at kommunen trekkes inn i dette arbeidet.  

7. Midler til grunnerverv bør om mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med 

kjøp av eiendommer.  

8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko-

kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal 

opprettholdes på samme nivå som før utbygging. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 15.12.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Ordfører foreslo endring i heading i saken til: Uttalelse til planprogram Ringeriksbanen og E16 

Skaret.  

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

 

Anders Bråten (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt 8: 

«8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko-

kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal opprettholdes på 

samme nivå som før utbygging.»   

 

 

Dag Henaug (H) fremmet følgende forslag: 

«Siste setning i punkt 5 strykes.» 

  

Inger Kammerud (H) – tilføyelse til pkt 6: 

«Det forutsettes at prosjektet vurderer alternative analysemetoder som supplement til 

tradisjonelle transportmodeller, og at kommunen trekkes inn i dette arbeidet.» 

 

 

Avstemming: 

Anders Bråtens forslag til nytt pkt 8 ble enstemmig vedtatt 

 

Inger Kammerud sitt forslag til tilføyelse i pkt 6 ble enstemmig vedtatt. 

 

Dag Henaug forslag ble vedtatt mot tre stemmer Runar Johansen (H), Tor Bøhn (Frp) og 

Arnfinn Holten (Krf) 

 

Rådmannens forslag til vedtak, samt ovennevnte endringer ble vedtatt mot en stemme (MDG) 

 

Ordførers forslag til endring i heading ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Stemmeforklaring i sak 160/16 fra Knut Arild Melbøe (MDG) – følger protokollen.   

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15 / 1534 - 89 Arkiv: Q62 &13

Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss

Forslag til vedtak:

1. Foreliggende saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike
kommune til planprogrammet og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra
regionen.

2. Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften
opprett holdes.

3. Ringerike kommune synes samarbeidet med fellesprosjektet fungerer bra, og ønsker
en fortsatt høy grad av samarbeid og involvering.

4. Det er viktig for regionen med ett fullverdig knutepunkt på IC - stasjonene, som må
inkludere planlegging av terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til
dette, og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.
Tiknytning mellom IC - stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud må være en viktig
del av planarbeidet og det bør unngås å skape f lere knutepunkt eller barrierer mot
sentrum.

5. Kryssplassering og utforming må ivareta en god løsning for Hønefoss, alle
konsekvenser på veinett et må belyses og beskrives. Dette gjelder også forbindelse
mellom Helgelandsmoen og Hvervenmoen.

6. Det forutsettes at kommunen aktivt kan delta i arbeid med trafikkmodeller der nye
alternative og potensielle scenarier er med i vurderingen i et influensområde.

7. Midler til grunnerverv bør om mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med
kjøp av eie ndommer.

Sammendrag
I planprogrammet redegjøres det for hvilke tiltak som skal utredes, konsekvenser av tiltak
som skal utredes, samt hvilke prosesser det legges opp til i planarbeidet. Foreliggende



saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike kommune til pl anprogrammet
og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra regionen.

Bakgrunn
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss (Fellesprosjektet) for statlig
reguleringsplan med konsekvensutredning, har utarbeidet forslag til planp rogram som er lagt
ut på høring og offentlig ettersyn med frist for uttalelser 10.januar 2017.
Samferdselsdepartementet har i oppdragsbrev av 30.8.2015 bedt Jernbaneverket og Statens
vegvesen om å sette i gang planlegging av Ringeriksbanen og videre planle gging av E16
Skaret – Hønefoss. Senere, i brev fra Samferdselsdepartementet av 28.4.2016, er det meldt at
E16 på strekningen fra Skaret til Høgkastet (sør for Sundvollen) skal planlegges og
gjennomføres som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen.

Samferdselsdepartementet har gitt premisser for planarbeidet. Ringeriksbanen og E16
Høgkastet – Hønefoss skal gjennomføres som et felles prosjekt med en felles reguleringsplan.
Jernbaneverket er tiltakshaver på vegne av Statens vegvesen og Jernbaneverket.
Pl anprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Kommunal - og
moderniserings - departementet har som statlig planmyndighet ansvar for behandling og
fastsetting av de plandokumentene som utarbeides.

I planprogrammet redegjøres det for hvilke tiltak som skal utredes, konsekvenser av tiltak
som skal utredes, samt hvilke prosesser det legges opp til i planarbeidet.

I denne saken er det lagt opp til å benytte saksfremstillingen og vedtak som innspill til
planprogrammet fra Ringerike kommune. Det legges også opp til en felles oversendelse fra
Regionen og Buskerud Fylkeskommune.

En realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer i Regionen. Derfor
bygger lokale myndigheter opp under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidl er på
sine ansvarsområder og i samarbeid med transportetatene.

Forholdet til overordnede planer, rammer, forutsetninger og premisser
I planprogrammet beskrives statlige rammer, forutsetninger og premisser for planleggingen
av bane og vei i kapittel 2 og 3 (vedlegg 1).

I etatenes forslag til NTP 2018 – 2029 er Ringeriksbanen og E16 prioritert. Ringeriksbanen
ligger inne som et bundet prosjekt i grunnlagsdokumentet også.

Fremdrift
Det er viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften opprettholdes. Det vil si
byggestart er i 2019 og ferdigstillelse i 2024 slik det er lagt opp til i planprogrammet. Det er
lagt opp til vedtak av reguleringsplan vår/sommeren 2018. Midler til grunnerverv bør om
mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med kjøp av eiendommer.

InterCity og knutepunkt
Ringerike er svært fornøyd med å få InterCity - stasjon i Hønefoss. Hønefoss vil være
knutepunkt for til sammen fem baner etter at ny Ri ngeriksbane er bygget, og vil da være en
av landets mest komplekse knutepunkt. For at det skal skapes et størst mulig kundegrunnlag
og være en størst mulig kobling med sentrum, er det viktig å se byplanlegging i
sammenheng med fellesprosjektet. Arbeidet me d byplan og planprogram i forbindelse med



dette er startet opp, og vedtak om oppstart og høring av planprogram vil foregå i starten av
2017.

Et fullverdig knutepunkt som inkluderer en god bussløsning med terminal, vil være
nødvendig for å unngå flere knut epunkt. Dette vil være en fordel for at kundegrunnlaget skal
være størst mulig. I silingsrapporten, som danner føringer for denne planfasen, står det at i
det videre arbeidet må arealer og funksjoner knyttet til parkering, buss, taxi, sykkel og
gående sikr es på en slik måte at stasjonen blir velfungerende og attraktivt for utveksling av
reisende. Det skal være et helhetlig transportsystem med veg og bane som del av et samlet
og robust transporttilbud med kobling av ulike transportformer bil, buss, bane i fo rhold til
matebuss, overganger, m.m. som sikrer robusthet i det samlede transportsystemet.Løsningen
for Hønefoss skal bli videreutviklet, og viktige oppgaver vil være å detaljere de tekniske
løsningene for spor, plattformer, driftsbase og hensetting, samt tilknytning mellom Hønefoss
stasjon, sentrum og a kollektivtilbud. I planprogrammet står det at ulike stasjonsfunksjoner
skal vurderes, deriblant i hvilken grad det skal tilrettelegges for bilparkering eller
sykkelparkering. Busslinjer og busstilknytning til og fra stasjonen skal belyses. Tilknytning
mellom sentrum og annet kollektivtilbud blir en viktig del av planarbeidet til
fellesprosjektet. Det skal gjøres en utredning av potensiell byutvikling nær stasjonen, som
vil være Jernbaneverkets innspill til fremtidig byutvikling rundt en ny stasjon i Hønefoss.
Mulige løsninger for at Hønefoss stasjon skal bli et best mulig knutepunkt og byttepunkt
med hensyn til logistikk, effektivitet og bykontekst skal utredes. Stasjonen og nødvendige
tilhørende områder til funksjoner som naturlig inngår i kollektivknutepunktet skal reguleres
som en del av planarbeidet. Plangrensen må være romslig nok til dette, og bør om nødvendig
utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.

Landbruk
Vei og banetraseen går gjennom de beste jordbruksområdene i Norge både med tanke på
jordkvalitet og klimatiske forhold. Det er et stort potensiale for nydyrking i nærheten av
traseen. Det er valgt en trasé som beslaglegger betydelig mindre enn alternativene. Ringerike
vedtok i 2015 å s tøtte traseen blant annet fordi forslaget viser at det på en balansert måte kan
tas hensyn til landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv
ved bygging av Ringeriksbanen og ny E16.

VA - infrastruktur og rørledninger
Det må vurderes og kartlegges konsekvenser som berører VA - infrastrukturen.

Rekreasjon, friluftsområder og hensyn til barn og unge
Ringerike har store arealer og potensiale for å lage nye stier og tilrettelegge for turområder.
Det bør vektlegges sammenhengend e løyper og etablering av manglende ledd i et
sammenhengende turnettverk. Det forutsettes at dette også ses på i videre prosesser i
samarbeid med kommunen.

Konsekvenser for mennesker som berøres av tiltaket
Prosjektet har valgt å følge håndbok V712 (State ns vegvesen) og håndbok JD20
(Jernbaneverket), som metode for konsekvensutredning. Det kan se ut til at disse metodene
ikke tar opp forhold knyttet til de psykososiale sidene ved en slik anleggsgjennomføring i
tilstrekkelig grad. Dette ser kommunen som en stor svakhet, spesielt ved et så stort prosjekt
som vil berøre mange enkeltmennesker og familier. Konsekvensutredningsforskriften tilsier
at slike forhold skal utredes.



Massedeponier – statlig plan
Alle deponier og anleggsområder skal reguleres før de tas i bruk. Planprogrammet viser til at
lokalisering av deponiområdene ikke er avklart og vil komme som tilleggsreguleringer.
Verneinteressene står sterkt og mange områder er underlagt et sterkt vern. Med hensyn til
framdrift til prosjektet, vil kommunen anbe fale at alle reguleringsplaner som har betydning
for prosjektets framdrift gjennomføres som statlig plan.

Vedtaket i kommunestyret for E16 korridoren den 31.10.13:
1. Det er svært viktig for hele Ringeriksregionen å få et raskest mulig gyldig planvedtak p å
valg av vegkorridor, med tanke på videre planarbeid og gjennomføring av vegprosjektet E16
Skaret – Hønefoss.
2. Ringerike kommune mener at konsekvensutredningen er en tilstrekkelig utredning og
danner godt nok grunnlag for videre planlegging.
3. Ringerike kommune mener at det ikke er behov for meklingsmøte med bakgrunn i at det
har vært jevnlig kontakt med regionale myndigheter i prosessen, og at det er sannsynlig at et
meklingsmøte ikke vil føre fram til enighet om noe alternativ.
4. Ringerike ko mmune konstaterer at det er vektige innsigelser til samtlige alternativer, og
vedtar oversendelse av kommunedelplan med konsekvensutredning til Fylkesmann. Dette for
at den skal videresendes til departementet slik at endelige planvedtaket skal fattes av
de partementet.
5. Ringerike anbefaler kommunedelplan A1b primært med kort tunnel og subsidiært A12b
med lang tunell.
6. Dersom de fremlagte innsigelsene knyttet til nasjonale interesser medfører at alternativ
A1b eller A12b ikke kan realiseres, så kan Ringerike kommune godta en løsning med rød
trasé eller en kombinasjon med rød og rosa trasé.

Kommunestyret gjorde 22.05.14 følgende vedtak om stasjonslokalisering:
1. Kommunestyret tar rapport «Stasjonslokalisering – Hønefoss» til orientering.
2. Kommunes tyret finner det på nåværende tidspunkt ikke riktig å fastslå prioritering av de
antatt mest aktuelle lokalisering for stasjonsområde, men vil be Jernbaneverket om å
arbeide videre med de oppgitte alternative lokaliseringer som er Hønefoss stasjon,
Hverven moen og Tolpinrud.
3. Kommunestyret mener det avgjørende nå er å få avklart jernbaneverkets og Statens
vegvesens syn på samordning og løsninger, forutsatt fremlagt 15. juni 2014, knyttet til
vestkorridoren og strekningen Sandvika - Hønefoss både hva gjelder E 16 og Ringeriksbanen.
Det er viktig at lokaliseringen av stasjon i Hønefossområdet både sees i en helhetlig, og
nasjonal sammenheng.
4. Kommunestyret mener det vil være naturlig å vurdere, og avklare eventuelle holdeplasser
i tillegg til stasjonsområde n år planleggingen og forholdet mellom E 16 og Ringeriksbanen
er nærmere avklart, høsten 2014. Det legges til grunn at kommunestyrets beslutning om
plassering av fremtidig stasjonsområde herunder eventuelle holdeplasser kan fattes når
linjeføringene er nærme re avklart.

I forbindelse med etatenes arbeid med delutredningene uttalte kommunestyret seg i møtet
den 26.03.15 slik:
1. Ringerike kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre
delrapportene som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverke t (JBV) har utarbeidet om
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør for et
effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som Samferdselsdepartementet
har satt. Ringerike kommune har følgende kommentarer til utredningene:



2. Trase og stasjoner. (delrapport 3 - silingsrapport)
a. Ringerike kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny firefelts E16 og
dobbeltsporet Ringeriksbane. Forslaget viser at det på en balansert måte kan tas hensyn ti l
landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging
av Ringeriksbanen og ny E16.
b. Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa.
c. Kommunen støtter etatenes forslag til lokalisering av stasjoner og holdeplasser.
3. Reguleringsplanprosessen
a. Ringerike kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig
reguleringsplan med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i planprosessen.
b. Kommunen anmoder om at det snar est meldes oppstart på arbeidet med
reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de arkeologiske
undersøkelsene kan starte i barmarksesongen 2015.
c. Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale tilpasninger i k ommunene.
Dette gjelder blant annet: Bruløsninger, tunnelløsninger, oppgradering av lokalvegnettet
som følge av nye kryssløsninger, lokalisering av stopp for Bergensbanen i Hønefoss vest,
ombygging av dagens Hønefoss stasjon og tilknytning mellom stasjonen og sentrum, samt
nødvendige avklaringer om avbøtende tiltak.
4. Framdrift og prosess. (delrapport 2)
a. Ringerike kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig byggestart i
2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning.
b. Kommunen for venter at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse framdriften
kan holdes.
c. Kommunen vil gjennom eget planarbeid tilrettelegge for å ta sin del av ansvaret for å
håndtere den vekst og utvikling disse samferdselstiltakene vil gi grunnlag for.

Økonomiske forhold
Ringerike kommune er svært fornøyd med at staten gjør så store investeringer i kommunen og
regionen. I oppdragsbrevet fra samferdselsdepartementet datert den 31.08.15, har departementet
forventninger til lokale myndigheter med bakgrunn i at de svært store statlige investeringene.
Det forventes at transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten
av prosjektene blir best mulig.Regionen har blant annet etablert felles plankontor for å
imøtekomme disse forv entningene. Ringerike kommune rigger seg for vekst og utvikling.

Medvirkning
Høringsperioden for planprogrammet varer frem til 10.01.17. Medvirkning og informasjon
er beskrevet i kapittel 7 i planprogrammet. Det legges opp til jevnlige møter med
kommunene administrativt slik at det er involvering og medvirkning i enhver prosess. Tabell
7 - 2 viser opplegg for informasjon og medvirkning i planprosessen. Dette gjelder politikere,
regionale og statlige myndigheter, berørte parter og allmennheten. I tillegg til dette kan det
være behov for egne møter med kommunestyret eller komiteer ut over åpne møter med
allmennheten.

Det er sendt ut eget høringsbrev til grunneiere, naboer, berørte myndigheter og
organisasjoner. Høringsfrist er satt til 10.01.17. Forslag til planprogram er gjort tilgjengelig
på kommunenes sider, jernbaneverkets sider og annonsert i avis. Planprogrammet er også
tilgjengelig i Hole Herredshus, Hole bibliotek, Ringerike rådhus og hos Plan - og
bygningstjenesten i Kommunegården i Bærum. Det er avholdt åpne møter og åpne
kontordager i kommunene. Berørte parter og andre vil kunne sende innspill direkte til
Jern baneverket i tillegg til at kommunen sender et samordnet innspill.



Gjennom Ytre - Miljøplan og Miljøoppfølgingsprogram setter Jernbaneverket viktige rammer
for anleggsgjennomføringen og etterfølgende driftsperiode for veg og bane. Ringerike
kommune er opptat t av å kunne delta aktivt i utarbeidelsen av disse dokumentene, og aktivt i
den videre planprosessen både fra politisk og administrativ side. Planprogrammet bør derfor
være tydelig på dette og angi en fast frekvens på informasjonen.

Prosess for å se på re gulering av midlertidige anleggsområder for permanent etterbruk
Gjennom planprosessen vil omfang og lokalisering av midlertidige anleggsområder bli
klarlagt. Ringerike kommune ønsker å komme i dialog med Jernbaneverket om mulig
etterbruk av disse områdene til annet formål enn opprinnelig bruk, og at det i den statlige
planen avsettes framtidig arealformål.

Prinsipielle avklaringer
Samferdselsdepartementet har i eget brev (vedlegg 2) gitt Jernbaneverket og Statens
vegvesen oppdraget å planlegge fellesprosje ktet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss.
Planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan. Siden ble strekning Skaret -
Høgkastet skilt ut som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen (vedlegg 3)

Rådmannens vurdering
Planprogrammet er i hovedsak godt skrevet. Det er viktig for prosessen at fremdriften
opprettholdes slik det er lagt opp til. For Hønefoss vil det være vesentlig at det lages ett
fullverdig knutepunkt som inkluderer en god bussløsning. Plangrensen må være romslig nok
til det te, og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum.
Kryssplassering og utforming vil kunne påvirke byen og trafikkbilde. Trafikkmodeller med
ulike scenarier vil kunne gi et godt bilde av de beste løsningene.

Vedlegg
Forslag til planprogram 07.10.16
Høringsbrev
Rapporter og planer legges ut p å jernbaneverkets hjemmeside :
www.jernbaneverket.no/Ringeriksbanen

Ringerike kommune, 07.12 .2016



Tore Isaksen

rådmann

Av delingsleder areal - og byplan: Grethe Tollefsen
Leder MOA:Heidi Skagnæs

Saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen





 
 

 

Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 972 417 858 

Statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss - 
høring og offentlig ettersyn av planforslag med konsekvensutredning 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Bane NORs brev av 9. februar d.å., 

vedlagt forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for fellesprosjektet 

Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss.  

 

Planarbeidet for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 gjennomføres som statlig 

reguleringsplan. Som planmyndighet skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet ta 

stilling til om planforslaget kan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

Departementet skal i den forbindelse vurdere om planforslaget er utarbeidet i tråd med  

fastsatt planprogram. Planprogrammet ble fastsatt av departementet 4. september 2017, 

etter å ha vært på høring i perioden 10. november 2016 – 10. januar 2017.  

 

Bane NOR peker i sitt brev av 6. februar på flere sentrale problemstillinger i arbeidet med 

reguleringsplanen, som også vil være viktige tema i høringen. Fra departementets side vil 

det særlig være ønskelig at høringen benyttes til å få synspunkter på bl.a.: 

 

- De deler av planen hvor det er utarbeidet alternative reguleringsforslag. Dette gjelder 

løsning for kryssing av det svært viktige naturområdet på Mælingen, og hvorvidt det skal 

reguleres et motorveikryss ved Helgelandsmoen. Her forventes det å være ulike 

interesser, og det er også betydelige kostnadsforskjeller mellom alternativene. 

 

- Omfanget av utfylling på Sundvollen. I planforslaget er det lagt til rette for omfattende 

utfylling i fjorden for å etablere nytt areal for tettstedsutvikling rundt den planlagte 

jernbanestasjonen. Forslaget angir en maksimal utbredelse av fyllingen, men Bane NOR 

sier samtidig at den endelige utbredelsen kan bli mindre. Blant annet skal det legges vekt 
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Side 2 
 

på naturmiljøet i fjorden og i strandsonen. Planbeskrivelsen har illustrasjoner som viser 

ulik grad av utfylling. Endelig avgrensning av utfyllingsområdet vil bli besluttet av 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i samråd med berørte departement. Det 

kan også være aktuelt å gi ytterligere føringer for utfyllingen.  

 

- En viktig del av Bane NORs oppdrag er at det i planarbeidet skal legges vekt på finne 

relevante avbøtende og kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, 

flomsikring og jordvern/jordbruk. Høringen bør benyttes til å innhente synspunkter på 

hvordan dette er fulgt opp og ivaretatt.   

 

Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at 

den videre planleggingen av Ringeriksbanen skal videreføres med dyp sammenhengende 

tunnel mellom Jong og Sundvollen, uten dagsone ved Rustan og stasjon på Avtjerna. 

Spørsmålet om stasjon på Avtjerna vil derfor ikke være tema for høringen av planforslaget.  

 

Som følge av dialog mellom Bane NOR og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, er 

det foretatt en del endringer i planbeskrivelsen sammenliknet med forslaget som Bane NOR 

oversendte i februar. De fleste endringene er gjort for å bedre lesbarheten av dokumentet, 

slik at det skal gi et bedre grunnlag for innspill og medvirkning i høringsfasen.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer at planforslaget er utarbeidet i tråd 

med forutsetninger og føringer i planprogrammet. Departementet gir derfor tilslutning til at 

forslaget kan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og 

bygningsloven § 12-10. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber om at Bane NOR 

forestår den praktiske gjennomføringen av høring og offentlig ettersyn på vegne av 

departementet.  

 

Innkomne høringsuttalelser vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets behandling og endelige vedtak i saken. Det må i hørings-

perioden legges godt til rette for innspill og for medvirkning fra sentrale høringsinstanser. Av 

hensyn til sakens omfang, må det settes en høringsfrist på minst 8 uker. Høringsfristen må 

legge til rette for at forslaget kan behandles i politiske organer i de berørte kommunene. 

 

Når høringsperioden er avsluttet, skal Bane NOR oppsummere høringsuttalelsene og 

vurdere hvordan disse bør innarbeides i planen. Deretter skal planforslaget oversendes 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet for videre behandling og vedtak.  

  

 

Med hilsen 

 

 
Monica Mæland 



 

 

Side 3 
 

Kopi 

 

Akershus fylkeskommune 

Buskerud fylkeskommune 

Bærum kommune 

Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Hole kommune 

Jernbanedirektoratet 

Klima- og miljødepartementet 

Landbruks- og matdepartementet 

Olje- og energidepartementet 

Ringerike kommune 

Samferdselsdepartementet 

Statens vegvesen Vegdirektoratet 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/286-139  Arkiv: PLN 379  

 

Sak: 17/18 

 

Saksprotokoll - 2. gangs behandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
1. 0605_379 Detaljregulering for Hensmoen grustak vedtas.  

 

2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og 

sand inntil 18,4 mill. m3 masser (som svarer til ca. 27,6 mill. tonn). 

Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor 

området for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over 

grunnvannsnivå (#1 på plankartet).  

 

3. Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av 

masser. Sør for x-akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter uttak 

av sand ned til kote 170 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet). Nord for x-

akse 6676300 (UTM32) skal observasjonsbrønner etableres før uttak av sand dypere enn 

kote 175 (#3 på plankartet). Det kan ikke tas ut grus under kote 170 før grunnvannstanden er 

dokumentert.  

4. Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å 

forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et 

nådd bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde. 

5. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 innenfor 

uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til Mineralloven.  Det 

skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i reguleringsplanen er angitt som 

BRU1 og BRU2.  

6. Før etablering av bygninger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller 

annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket innenfor BRU1, skal det i 

forbindelse med rammetillatelse gjøres rede for tiltakets konsekvenser for miljø, 

naturressurser og samfunn, herunder trafikk, støy og støv.  

 

7. Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i 

bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny 

driftskonsesjon for henholdsvis gnr. 271/8 og gnr. 92/2/2. 
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8. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 skal innen et år 

etter vedtak er fattet sette i gang en prosess for å etablere parkeringsplass som øker 

tilgjengeligheten til Hensmoen som friluftsområde. 

 

9. Støvmålinger for gnr. 271, bnr. 122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold til 

forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling for gnr. 271, bnr. 241 skal utføres når 

grustaket passerer grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak; x-akse 6676200 

(UYM32). 

10. Drift av anlegget ved normal drift er: Mandag-fredag: kl. 07:00 -15:30 (normal drift). 

Ved utvidet drift: kl. 06:00-22:00, (drift med to skift 6-14/14-22) tillates ikke støyende 

aktivitet Levening <50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og Forurensningsforskriften 

kap. 30 definerer kveldsperioden fra kl. 19.00 – 23.00. Lørdag kl. 0600 -1400 

11. Etterbruken skal fastsetts i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av kommuneplanens 

arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF-område. 

 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 22.05.2018: 

 

Helge Stiksrud (Uavh.) fremmet Rådmannens alternative forslag: 

«2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og 

sand. Uttak skal skje i tråd med 379-Plankart Alt.løsning 170418, og vedlagt arealberegning, 

datert 190418.  

Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor området 

for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over grunnvannsnivå (#1 på 

plankartet). « 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Hovedutvalgets (HMA) innstilling som er i samsvar med 

Rådmannens forslag og Stiksruds (Uavh.) forslag, ble Hovedutvalgets innstilling vedtatt mot 1 

stemme (Uavh.), som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/286-137  Arkiv: PLN 379  

 

Sak: 33/18 

 

Saksprotokoll - 2. gangs behandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. 0605_379 Detaljregulering for Hensmoen grustak vedtas.  

 

2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og 

sand inntil 18,4 mill. m3 masser (som svarer til ca. 27,6 mill. tonn). 

Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor 

området for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over 

grunnvannsnivå (#1 på plankartet).  

 

3. Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av 

masser. Sør for x-akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter 

uttak av sand ned til kote 170 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet). 

Nord for x-akse 6676300 (UTM32) skal observasjonsbrønner etableres før uttak av 

sand dypere enn kote 175 (#3 på plankartet). Det kan ikke tas ut grus under kote 170 

før grunnvannstanden er dokumentert.  

4. Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å 

forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et 

nådd bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde. 

5. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 innenfor 

uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til 

Mineralloven.  Det skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i 

reguleringsplanen er angitt som BRU1 og BRU2.  

6. Før etablering av bygninger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket 

eller annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket innenfor BRU1, 

skal det i forbindelse med rammetillatelse gjøres rede for tiltakets konsekvenser for 

miljø, naturressurser og samfunn, herunder trafikk, støy og støv.  

 

7. Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i 

bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny 

driftskonsesjon for henholdsvis gnr. 271/8 og gnr. 92/2/2. 
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8. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 skal innen et 

år etter vedtak er fattet sette i gang en prosess for å etablere parkeringsplass som øker 

tilgjengeligheten til Hensmoen som friluftsområde. 

 

9. Støvmålinger for gnr. 271, bnr. 122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold 

til forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling for gnr. 271, bnr. 241 skal utføres 

når grustaket passerer grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak; x-akse 

6676200 (UYM32). 

10. Drift av anlegget ved normal drift er: Mandag-fredag: kl. 07:00 -15:30 (normal drift). 

Ved utvidet drift: kl. 06:00-22:00, (drift med to skift 6-14/14-22) tillates ikke støyende 

aktivitet Levening <50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og Forurensningsforskriften 

kap. 30 definerer kveldsperioden fra kl. 19.00 – 23.00. Lørdag kl. 0600 -1400 

11. Etterbruken skal fastsetts i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av 

kommuneplanens arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF-område. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes» 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet Rådmannens alternative forslag: 

«Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og sand. 

Uttak skal skje i tråd med 379-Plankart Alt.løsning 170418, og vedlagt arealberegning, datert 

190418.  

 

Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor området 

for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over grunnvannsnivå (#1 på 

plankartet).» 

 

Avstemming: 

 

Steinhovdens (MDG) utsettelsesforslag oppnådde 1 stemme (MDG) og falt. 

 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Steinhovdens (MDG) forslag, ble 

Rådmannens innstilling vedtatt mot 1 stemme (MDG), som Hovedutvalgets (HMA) innstilling 

til Formannskapet. 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

Kommunestyret  

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/286-135   Arkiv: PLN 379  

 

 

2. gangs behandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_379 Detaljregulering for Hensmoen grustak vedtas.  

 

2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og 

sand inntil 18,4 mill. m3 masser (som svarer til ca. 27,6 mill. tonn). 

Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor 

området for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over 

grunnvannsnivå (#1 på plankartet).  

 

3. Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av 

masser. Sør for x-akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter 

uttak av sand ned til kote 170 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet). 

Nord for x-akse 6676300 (UTM32) skal observasjonsbrønner etableres før uttak av 

sand dypere enn kote 175 (#3 på plankartet). Det kan ikke tas ut grus under kote 170 

før grunnvannstanden er dokumentert.  

4. Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å 

forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et 

nådd bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde. 



- 

5. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 innenfor 

uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til 

Mineralloven.  Det skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i 

reguleringsplanen er angitt som BRU1 og BRU2.  

6. Før etablering av bygninger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket 

eller annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket innenfor BRU1, 

skal det i forbindelse med rammetillatelse gjøres rede for tiltakets konsekvenser for 

miljø, naturressurser og samfunn, herunder trafikk, støy og støv.  

 

7. Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i 

bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny 

driftskonsesjon for henholdsvis gnr. 271/8 og gnr. 92/2/2. 

 

8. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 skal innen et 

år etter vedtak er fattet sette i gang en prosess for å etablere parkeringsplass som øker 

tilgjengeligheten til Hensmoen som friluftsområde. 

 

9. Støvmålinger for gnr. 271, bnr. 122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold til 

forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling for gnr. 271, bnr. 241 skal utføres når 

grustaket passerer grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak; x-akse 

6676200 (UYM32). 

10. Drift av anlegget ved normal drift er: Mandag-fredag: kl. 07:00 -15:30 (normal drift). 

Ved utvidet drift: kl. 06:00-22:00, (drift med to skift 6-14/14-22) tillates ikke støyende 

aktivitet Levening <50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og Forurensningsforskriften 

kap. 30 definerer kveldsperioden fra kl. 19.00 – 23.00. Lørdag kl. 0600 -1400 

11. Etterbruken skal fastsetts i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av 

kommuneplanens arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF-område. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammendrag 
 



- 

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

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

Planforslaget gir utvinningsrett for inntil 18,4 mill. m3 masser (som svarer til ca. 27,6 mill. 

tonn), til de to eiendommene 271/8 og 92/2/2. Planforslaget har to områder for Bebyggelse og 

anlegg, råstoffutvining (BRU); innenfor BRU1 tillates uttak ned til kote 185 mens det innenfor 

BRU2 tillates uttak til et nedre uttaksnivå inntil 2 meter over grunnvannsnivå. Planområdet er 

på totalt ca. 900 daa og omfatter eksisterende virksomhet, fremtidig uttaksområde, industri, 

grønnstruktur og kjøreveg.  

 

Med årlig uttak på ca. 300 000 tonn for John Myrvang AS og ca. 150 000 for NorStone AS 

gir dette en anslått levetiden for uttaket til ca. 75 år; Estimert levetid er 

avhengig av etterspørselen i markedet og uttakstakt. 

 

Område er avsatt til nåværende og fremtidig grustak i kommuneplanens arealdel, og 

planområdet er i dag uregulert. Forekomsten på Hensmoen har en god bergarts- og 

mineralsammensetning. Sand og grus fra forekomsten er spesielt godt egnet til betongformål. 

Forekomsten på Hensmoen rangeres som nasjonalt viktig i NGUs pukk- og grus database. 

 

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

det inn totalt 65 uttalelser. Uttalelsene omhandler i grove trekk; avbøtende tiltak for å hindre 

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

anmodning om reduksjon av uttaksområde, ødeleggelse av barns nærmiljø, fastsetting av 

driftstider samt spørsmål omkring etterbruken av området. 

Det er ikke kommet innsigelser til planforslaget. På bakgrunn av de mange uttalelse har 

rådmann utarbeidet et alternativ forslag.  

 

Planarbeidet dokumenterer at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor gjeldende 

lover og forskrifter. Forutsatt at de angitte avbøtende tiltakene i reguleringsplanbestemmelene 

iverksettes anses planen å generere få negative konsekvenser for miljø og samfunn.  

 

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

er tilstrekkelig gjennomarbeidet, og rådmann anbefaler at planen vedtas.  

 

 

Beskrivelse av saken 
 

Dagens situasjon: 

Planområdet ligger sør i Ringerike kommune ca. 6 km nord for Hønefoss, like øst for Begna og 

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

Resten av området karakteriseres som et furumolandskap. Nordøst for planområde ligger 

Hensmoen industriområde. Videre nordover på furumoen ligger Storetjern og Vesletjern som 

er dødisgroper og viktige landskapselementer. Boligområdene Vågård, Nymoen og Hen ligger 

også nær planområdet. 

 

John Myrvang AS har tatt ut sand på Hensmoen (gnr. 271/8) siden 1954. Virksomheten bla 

etablert i 1935. NorStone AS har inngått avtale om etablering av grusuttak med grunneier på 

tilgrensende eiendom gnr. 92/2/2. 

 

Planforslaget: 



- 

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

1-3, planforslaget består av: 

 

 Plankart, datert 10.04.2018. 

 Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, datert 17.04.2018. 

 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 16.04.2018. 

 

Planområdet er på ca. 900 daa. Planforslaget gir mulighet for å ta ut om lag 18,4 mill. m3 

masser (som svarer til ca. 27,6 mill. tonn), fordelt på to eiendommer (gnr. 271/8 og gnr. 

92/2/2) og to aktører John Myrvang og Norstone. Planforslaget har et nedre uttaksnivå 

begrenset til 2 meter over grunnvannsnivå.   

Med årlig uttak på ca. 300 000 tonn for John Myrvang og ca. 150 000 for Norstone gir dette 

en anslått levetiden for uttaket til ca. 75 år; Estimert levetid er 

avhengig av etterspørselen i markedet og uttakstakt. 

 

Planforslaget innebærer å tillate råstoffutvinning på ca. 815 daa, industri på ca. 13 daa, 

grønnstruktur på ca. 67 daa og kjøreveg er lagt som formål på ca. 0,1 daa. 

 

Innenfor område for Bebyggelse og anlegg, råstoffutvinning BRU1 skal dagens terrengnivå på ca. 

kote 185 opprettholdes. Innenfor område for Bebyggelse og anlegg, råstoffutvinning BRU2 kan det 

tas ut masser inntil 2 m over grunnvannsnivå. 

 

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

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

stilt krav om konsekvensutredning. 

 

Gjeldende reguleringsplaner: 

Planområdet er i dag uregulert.  

Nærliggende reguleringsplaner ligger i nordvest; Industriområdet på Hensmoen (planID 150-05) 

samt frittliggende småhusbebyggelse på Vågårdsmoen Nord (planID 163). 

 

Forhold til overordnede planer: 

Planforslaget er i tråd med overordna planer. I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er 

området hovedsakelig avsatt til masseuttak nåværende og masseuttak fremtidig. En mindre del, 

sørøst i planområdet er avsatt til erverv – nåværende. Her ligger i dag Unicon AS, dette området 

forslås avsatt til industriformål i forslag til plan. 

 

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold: 

Planen fremmes som privat reguleringsplan jf. plan- og bygningsloven § 12-1.  

I vest avgrenses planområdet av skråning ned mot Begna, i nord og øst avgrenses planområdet av 

skogsområder.  

Grunneiere i planområdet er for gnr. 271/8 Erik Christoffer Heen og for gnr. 92/2/2 Sven Brun. 

 

Forurensning/Driftstider 

Støv: 

Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall i alle de 13 måleperiodene 

som til nå er gjennomført. Maksimalt mineralsk støvnedfall ligger lavere enn 1/3 av 

utslippskravet. Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres at det gjennomføres 



- 

støvmålinger innen et år etter planvedtak samt når grusuttaket passerer grensen mellom nårværende 

og fremtidig masseuttak, x-akse 6676200 (UYM32). 

 

Støy: 

Arbeidsområdet for de mobile og stasjonære støykildene tilknyttet uttak og produksjon ved 

Hensmoen grusuttak ligger lavt i terrenget. Den støyende aktiviteten som foregår her, skjermes 

av omkringliggende terreng. Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det etableres støyskjermer 

i form av grushauger i forbindelse med bruk av knuseverket. 

 

Boligen på eiendom gnr. 271/122 ligger tett opp til Hensmoen grusuttak. Terrenget 

(buffersonen) mellom støykildene og boligen, gir tilstrekkelig støyreduksjon og boligen har 

beregnede utendørs støynivåer under nedre grenseverdi for gul støysone. Øvrig 

omkringliggende støyfølsom bebyggelse ligger også utenfor de beregnede støysonene i dagens 

situasjon og fremtidig situasjon. 

Økt aktivitet i grusuttaket som følge av ytterligere en aktør (NorStone AS) vurderes til å ha 

liten konsekvens for støy fra selve grusuttaket, men økt sjenanse som følge av støy fra flere 

lastebiler på Nymobakken er en sannsynlig konsekvens. Ved boligen på eiendom gnr. 271/122 

beregnes en økning på ca. 2 dB i utendørs støynivå (LDEN) som følge av trafikkøkningen. 

Boligen ligger utenfor gul støysone.  

 

Driftstider: 

Driftstidene varierer med behovet for produksjonsvolum.  

 

Følgende driftstider er utarbeidet i henhold til T1442/2016:  

Driftstider for anlegget ved normal drift mandag – fredag 07.00 - 15.30. Lørdag kl. 06.00 – 

14.00. Ved utvidet drift 06.00 – 22.00 (to skift; kl. 06.00 – 14.00 / 14.00 – 22.00) tillates ikke 

støyende aktivitet Levening <50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og 

Forurensningsforskriften kap. 30 definerer kveldsperioden fra kl. 19.00 – 23.00. 

 

Ved utvidet drift inn i kveldsperioden er deler av anlegget i drift: hjullastere, matestasjon, 

transportbånd, sikteanlegg, opplasting etc. men ikke knusing.  

 

Gjennomføring og istandsetting 

Skissert prinsipp for gjennomføring er i korte trekk følgende:  

I første fase vil NorStone AS ta ut sitt volum ned til kote 170 i løpet av 36 år, forutsatt at 

grunnvannet ligger 2 m lavere. Istandsetting/revegetering av arealet skal skje når John Myrvang AS 

har tatt ut sitt volum, ned til kote 170.  

 

I neste fase tar John Myrvang AS ut sitt volum ned til kote 170, forutsatt at grunnvannsnivået ligger 

2 m lavere. Etter ca. 75 år skal John Myrvang ha tatt ut all grus inntil 2 m over grunnvannsnivå. 

Uttaksområdet skal så istandsettes og revegeteres.  

 

Istandsetting og revegetering sikres gjennom reguleringsplanbestemmelse § 2.1.12:  

Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å 

forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et 

nådd bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde. 
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Denne bestemmelsen sikrer at området gradvis vil istandsettes, i takt med uttak vil andre deler av 

uttaket revegeteres og tilbakeføres. 

 

Den lange driftsperioden tilsier at det er vanskelig å fastsette etterbruken etter at grustaket er ferdig 

tatt ut. Kommuneplanen anses å være det rette verktøyet for å kunne avklare etterbruken av 

området. Rekkefølgebestemmelse § 6.7.1 fastsetter følgende:  

 

Etterbruken skal fastsettes i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av 

kommuneplanens arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF-område. 

 

Høringsuttalelser 

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

30.03.2017 – 30.05.2017. I samme periode ble forslaget sendt til regionale myndigheter, 

berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 65 

uttalelser. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg. 

 

Endring etter 1. gangs behandling 

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

oppsummeres noen av endringene som er tatt videre fra merknadsbehandlingen og innarbeidet i 

planforslaget. Til orientering er ikke alle uttalelsene kommentert i følgende tabell, flere av 

innspillene er nevnt av flere høringsparter og ikke alle nevnes her, vedlegg Sammendrag av 

uttalelsene som følger saken, oppsummerer uttalelsene i sin helhet. 

 

Høringsinstans: Endring i plan, som følge av innspill 

Statens vegvesen Det vil i rekkefølgebestemmelsene stilles krav om at det legges 

kombinert turvei/driftsvei i bestemmelsesområde # 4. 

Statens vegvesen Det fastsettes maksimal utnyttelsesgrad på B1, samt avgrensning 

mellom B1 og kommunal vei Nymobakken. I tillegg markeres det 

inn/utkjøring på område B1.  

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Det er lagt inn bestemmelse om at vegetasjon bevares som en 

visuell skjerming. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Det er stilt rekkefølgekrav om etterbruk skal fastsettes i overordnet 

plan. Reguleringsplan skal utarbeides i tråd med overordnet plan og 

sikre etterbruken.  

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Det er stilt som krav i bestemmelsene at vegetasjon skal etableres 

der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å 

forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen 

vegetasjon ved et nådd bunnivå for de enkelte delene av 

uttaksområde. 

Direktoratet for 

mineralforvaltning 

Følgende bestemmelse er innarbeidet i reguleringsplan: Den eller de 

som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 

innenfor uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om 

driftskonsesjon i henhold til Mineralloven.  Det skal lages én felles 

driftsplan for hele uttaksområdet som i reguleringsplanen er angitt 

som BRU1 og BRU2.  

Ringerike kommune v/ Det er lagt inn bestemmelse som spesifiserer at særskilt utstyr skal 
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Rådgiver vann og miljø foreligge for å begrense skade ved eventuelle uønskede hendelser. 

Vågård vel Det fremgår av reguleringsbestemmelse at Støy og støvutslipp fra 

virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i kapittel 30 i 

forurensingsforskriften eller senere forskrifter som gjøres 

gjeldende.  

De avbøtende tiltakene som fremmes i plan er m.a. 

 Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres at 

området gradvis vil istandsettes og at i takt med uttak vil andre 

deler av uttaket revegeteres og tilbakeføres. Det vil da bli nytt 

tilgjengelig areal i takt med at det tas ut masser innover i 

uttaksområde.  

 Det vil sikres at det etableres en voll mellom uttaksområdet og 

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

 Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres at det 

gjennomføres støvmålinger innen et år etter planvedtak samt 

når grusuttaket passerer grensen mellom nårværende og 

fremtidig masseuttak (jf. Kommuneplanens arealdel) 

 Det vil i forslag til bestemmelse sikres at Nymobakken skal 

regelmessig renses for sand/støv som forårsakes av utkjøring 

av sand/grus, det skal også regelmessig opprensing av grøfter. 

 Det vil legges inn forslag om at den eller de som har 

utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 skal innen 

et år etter vedtak er fattet, sette i gang en prosess for å etablere 

parkeringsplass som gjør friluftsområde lettere tilgjengelig for 

besøkende. 

 Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det etableres 

støyskjermer i form av grushauger i forbindelse med bruk av 

knuseverket. 

 Bestemmelsene sikrer at turvei/driftsvei, som en forlengelse 

av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i 

bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved 

utvidet/tildeling av ny driftskonsesjon for henholdsvis 

gnr.271/8 og gnr. 92/2/2. Det skal i tillegg etableres 

driftsveg/turveg og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter 

rundt uttaksområdet. Terrengvollen skal ha maks. helning 

30 grader og skal revegeteres ved naturlig innvandring. 

Avdekkingsmassene fra uttaksområdet skal i størst mulig 

grad brukes. 

 

 

 

Noen av de etterspurte avbøtende tiltakene som er fremhevet og ønsket etablert, berører 

arealer som ligger utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne forankres i plan.  

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

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

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

delegeringsreglementet. 

 

Naturmangfoldloven: 

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

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

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

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

kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal tiltaket vurderes i 

henhold til føre-var-prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet 

belasting av tiltak i området skal vurderes. 

 

Mineralloven: 

Tiltaket er omfattet av driftskonsesjon etter mineralloven. Direktoratet for mineralforvaltning 

med bergmesteren for Svalbard (DMF) er konsesjonsmyndighet. DMF sender søknaden på 

høring, bl.a. til kommunene. Kommunens uttalelse i konsesjonssaker omhandler i hovedsak 

tiltakets forhold til plan- og bygningsloven. John Myrvang AS søkte om driftskonsesjon 

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

04.03.16. Ringerike kommunen redegjorde i sin høringsuttalelse for blant annet: nåværende 

planstatus, betydning for verdiskaping og næringsutvikling, innvirkninger på omgivelsene, 

miljømessige konsekvenser samt tilbakeføring og etterbruk. Ringerike kommune fremhevet at 

det var flere viktige hensyn innenfor konesjonsområde og ønsket således ikke å komme med 

endelig stilling til konsesjonen før planforslaget med konsekvensutredning forelå. 

 

Tiltakshaver John Myrvang AS er innvilget driftskonsesjon for deler av det omsøkte 

planområdet. Driftskonsesjon ble tildelt 28.11.16. Konsesjonsområde har et areal på ca. 431 

daa, og er i kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak – nåværende. Det vil kreves 

driftskonsesjon for det øvrige deler innenfor planområdet. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning har i sin uttalelse til høring og offentlig ettersyn, bl.a. uttalt 

at det innenfor området er hensiktsmessig å utarbeide en felles driftsplan. Det legges dermed 

opp til at den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 innenfor 

uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til Mineralloven.  Og at 

det skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i reguleringsplanen er angitt som 

BRU1 og BRU2. Dette sikres som rekkefølgekrav. 

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement. 

 

Planen vil trolig ikke utløse økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

 

 

Alternative løsninger 

Alternativt forslag 
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Dersom det er ønske om å begrense uttaksområde, er følgende alternativt vedtakspunkt 2 

utarbeidet: 

 

2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og 

sand. Uttak skal skje i tråd med 379-Plankart Alt.løsning 170418, og vedlagt 

arealberegning, datert 190418.  

 

Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor 

området for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over 

grunnvannsnivå (#1 på plankartet).  

 

Begrunnelse for alternativt forslag 

Under høring og offentlig ettersyn ble det mottatt 65 innspill fra myndigheter, organisasjoner, 

faginstanser og private. Omkring 40 av innspillene har bl.a. ytret ønske om et redusert 

uttaksområde og bevaring av Hensmoen som bynært friluftsområde. 

 

På bakgrunn av dette har rådmann utarbeidet et alternativt forslag som i større grad ivaretar 

interessene til de mange høringsinnspill og redusert uttaksområde til 1/3, som i 

kommuneplanens arealdel er avsatt til masseuttak – fremtidig. Illustrasjon som viser 

arealberegning, datert 19.04.18 samt alternativt plankart datert 17.04.18, følger saken. 

 

Nærmiljø og friluftsliv er i konsekvensutredningen vurdert å ha middels til stor verdi for 

planområdet- og influensområdet. Dette begrunnes med at deler av planområdet brukes av 

mange. Aktiviteter som turgåing, trening, orientering, plukking av bær/sopp og til skiturer. 

Området er særlig godt egnet til friluftsliv, og særlig tilrettelagt for rullestol- og 

barnevognsbrukere. Områdene brukes hele året. En del av planområdet er imidlertid ikke egnet 

til friluftslivsaktiviteter (eksisterende masseuttak), dette trekker verdien noe ned. 

I influensområdet ligger Vesletjern og Storetjern som er dødisgroper og som er viktige 

landskapselementer. 

 

Tiltaket vil få stort negativt omfang for friluftsliv i selve planområdet, da et viktig område for 

friluftsliv på sikt går tapt.  

 

Et annet aspekt som i særlig grad er trukket frem i mange av høringsuttalelsene er bekymring 

gjeldende sand og grus som begrenset ressurs. Sand- og grusressurser er viktige mineralske 

råstoff. Men det er en ikke-fornybar ressurs. Tilgang til materialressurser er viktig for 

kommende generasjoner. Det alternative forslaget vil også kunne sikre fremtidig drift basert på 

oppdatert kunnskap fra kommende generasjoner. Det legges opp til en drift ved Hensmoen 

grusuttak over en lang tidsperiode for gjeldende regulering. Kommende generasjoner skal 

kunne ta del i en avgjørelse om ressursbruk; sand- og grus ressurs samt vannressursen. 

Ringerike kommune tar sikte på å utarbeide en overordnet plan omkring masseforvaltning. 

Ringerike kommunen ønsker å fremstå som en klimavennlig kommune og det er derfor viktig 

med en helhetlig vurdering av kommunens masseforvaltning. 

 

Det er også trukket frem at barn og unges interesser ikke i tilstrekkelig grad er ivaretatt og at 

tiltakshaver må bli pålagt å kompensere tap av populært friluftsområde.  

 

Jf. Pbl. § 3.3 har kommunestyre ansvar for å sikre en særskilt ordning for å ivareta barn og 

unges interesser i planlegging. Rådmannen har i denne saken måtte vurdere to svært 
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motstridende interesser i et område som har stor verdi for både frilufts- og næringsinteresser. 

Det er godt kjent at område er et viktig tur- og rekreasjonsområde, og det i stor grad benyttes 

av barn og unge både fra nærmiljø og av tilreisende. Område er unikt med sin størrelse og er 

mye brukt sommer som vinter. Område avsatt til masseuttak som i det alternative plankartet er 

redusert i omfang, og et større areal vil bli avsatt til grønnstruktur.  

 

Dersom alternative planforslaget vedtas bør det gjøres en vurdering av arealformålet ved neste 

revidering av kommuneplanens arealdel. I kommuneplanens arealdel er området avsatt som 

fremtidig massetaksområde. Ved å ta i bruk hensynssone for mineralressurser kan ressursen 

sikres, i kommuneplan, som en nasjonalt viktig ressurs for fremtiden. 

 

Rådmannens vurdering av alternativt forslag 

75 år er et langt tidsperspektiv. Med det alternative forslaget kan kommunen utsette 

avgjørelsen og se an behovet for råstoff. I det alternative vedtaket begrenses driften til omkring 

50 år.  

Vi har i dag lite kjennskap til fremtidens teknologi. Vi kjenner derimot til at sand- og grus er en 

ikke-fornybare ressurser. Tilgang til materialressursen vil også være viktig for kommende 

generasjoner. Det alternative forslaget vil kunne sikre ressursen, samt drift basert på oppdatert 

kunnskap fra kommende generasjoner.  

 

 

Rådmannens vurdering 

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

tiltakene i reguleringsplanbestemmelene iverksettes anses planen å generere få negative 

konsekvenser for miljø og samfunn.  

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) har identifisert 10 relevante hendelser hvorav 6 karakteriseres 

av risiko som vanligvis ikke krever tiltak, 3 karakteriseres av risiko som vil overvåkes, der tiltak 

vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte samt 1 hendelse som karakteriseres med nødvendig å 

iverksette tiltak. Hendelsen som anses å ha behov for tiltak er sårbart naturområde samt friluftslivets 

interesser.  

 

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

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

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

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

Formannskapet 15.10.13, sak 135/13. I konsekvensutredningen er naturmiljø et eget 

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

oppfylt. 

 

Samlet vurdering: 

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

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

om driftskonsesjon i henhold til mineralloven. Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler 

rådmannen at planforslaget vedtas. 

 

Vedlegg: 

1. Oversiktskart 
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2. Plankart 2. gangs behandling, datert 10.04.2018. 

3. Bestemmelser, merka 2. gangs behandling, datert 17.04.2018. 

4. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, sist revidert 16.04.2018. 

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

rådmannens kommentar, siste revidert 18.04.2018. 

6. Planforslag alternativt løsning, datert 17.04.18 

7. Arealberegning alternativt forslag, datert 19.04.18 

8. Bane NOR, 21.04.2017 

9. Statens vegvesen,19.05.2017 

10. Fylkesmannen i Buskerud, 26.05.2017 

11. Fylkesmannen i Buskerud, 10.05.2017 

12. Direktoratet for mineralforvaltning, 01.06.2017 

13. Buskerud Fylkeskommune – utviklingsavdelingen, 02.06.2017 

14. Mattilsynet, avd. Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres, 19.01.2017 

15. Ringerike kommune – byggesakskontoret, 16.05.2017 

16. Ringerike kommune – kommuneoverlegen, 08.05.2017 

17. Vågard Vel, 22.05.2017 

18. Norges miljøvernforbund, 29.05.2017 

19. Miljøvernforbundet Hønefoss ,30.05.2017 og 17.10.17 

20. Fossekallen IL orientering og Ringerike O-lag, 04.06.2017 

21. Miljøpartiet De Grønne, 08.06.2017 

22. John Edvard Myrvang, 19.05.2017 

23. Øystein Nordbø, 16.05.2017 

24. Ståle Johansen , 29.05.2017 

25. Per Arne Olsen, 28.05.2017 

26. Truls Krokvik, 24.05.2017 

27. Trond Solli, 18.05.2017 

28. Tove Emilsen, 20.05.2017 

29. Sølvi Fuglesang, 04.05.2017 

30. Steinar Hansen, 24.05.2017 

31. Ruth Djønne, 23.05.2017 

32. Olav Djønne, 22.05.2017 og 17.10.17 

33. Olav Bråten, 22.05.2017 

34. Oddvar Thoen, 23.05.2017 

35. Mary Blikken Gravdahl, 30.05.2017 

36. Martin Alsmark,10.05.2017 

37. Marte Pedersen, 05.05.2017 

38. Marit Kjemperud, 20.05.2017 

39. Line B. Lafton, 01.05.2017 

40. Lasse Myrvold , 21.05.2017 

41. Laila Høiensahl, 08.05.2107 

42. Kristian Strand, 22.05.2017 

43. Jørn Ivar Daae Johansen, 22.05.2017 

44. Jørn Fowler, 18.05.2017 

45. John Morten Karlsen,  26.05.2017 

46. John A. Pleym , 21.05.2017 

47. Jeanette Martinsen, 22.05.2017 

48. Ida Schørlien, 04.05.2017 

49. Ida Gjestvang, 24.05.2017 
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50. Hilde Hatlestad, 09.05.2017 

51. Heidi Strand, 19.05.2017 

52. Harry Dahl, 25.05.2017 

53. Hanne S. Thoen, 19.05.2017 

54. Hanne-Beate Høiby, 04.05.2017 

55. Guro Myrvold Funjem, 18.05.2017 

56. Gudrun Winstrup Bråten, 20.05.2017 

57. Eva Hagen, 09.05.2017 

58. Erik Ødegård, 24.05.2017 

59. Erik Mælingen, 20.05.2017 

60. Einar Rokseth, 30.05.2017 

61. Dag Bjørnstad, 24.04.2017 

62. Charlotte K. Solli,18.05.2017 

63. Catrine Dalen, 02.05.2017 

64. Bodil Andreassen, 19.05.2017 

65. Bjørn Leifsen på vegne av Asbjørn Granheim, 06.06.2017 

66. Berit Haugli, 18.05.2017 

67. Anne Helen Bjerkeli, 24.05.2017 

68. Anne Brentebråten, 23.05.2017 

69. Nina Christensen Blakstvedt og Annar Blakstvedt, 25.05.2017 

70. Ann Kristing og Roy Haraldsen, 20.05.2017 

71. Anita Stenbeck, 26.05.2017 

72. Spenncon AS, 07.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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Reguleringsformål

Formålet med reguleringsplanen er:

- Ivareta miljø - og samfunnsinteresser
- Sikre grusressursen og gi rammer for den videre drift av masseuttaket

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

a. Bebyggelse og anlegg
- Råstoffutvinning (BRU 1 og BRU 2)
- Industri (BI)

b. Grønnstruktur (G)
c. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Kjøreveg, avkjørsel

Det reguleres følgende hensynssoner:

a. Frisiktsoner ( H_140 )
b. Faresone Høyspenningsanlegg (H_370)

FORMÅLSBESTEMMELSER

§ 1. Fellesbestemmelser

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form
av brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet
øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf . lov om kulturminner av 9. j uli 1978 nr. 50
(Kulturminneloven) § 8.

§ 2. Bebyggelse og anlegg

§ 2.1 Bebyggelse og anle gg, råstoffutvinning (BRU1 og BRU2 )

1. Formål
Innenfor områdene BRU1 og BRU2 kan det foretas uttak og lagring av grus og sand.

2. Uttaksdybde r
Innenfor området for råstoffutvinning BRU1 kan det foretas uttak og lagring av grus og sand. Det
kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185.

Innenfor området for råstoffutvinning BRU2 kan det foretas uttak og lagring av grus og sand. Det
kan tas ut masser inntil 2 meter over grunnvannsnivå (#1 på plankartet).

3. Bebyggelse
Innenfor område for råstoffutvinning BRU1 kan det oppføres bygninger og anlegg for industriell
virksomhet tilknyttet masseuttaket eller annen virksomhet som er forenlig med driften av
masseuttaket.



Innenfor området for råstoffutvinning BRU2 kan det oppføres midlertidige bygninger og anlegg
for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller annen virksomhet som er forenlig med
driften av masseuttaket. Bygninger og anlegg skal fjernes når masseuttaket avsluttes.

4. Byggehøyde
Maksimal mønehøyde i område BRU1 er 30,0 m.
Maksimal mønehøyde i område BRU2 er 40,0 m.

5. Sikring av olje/k j emikalier
Lagring av diesel/ olje skal tilfred s stille den til enhver tid gjeldende forskrift.
Særskilt utstyr skal foreligge for å begrense skade ved eventuelle uønskede hendelser.

I nnenfor område for råstoffutvinning BRU1 er det forbud mot følgende:

1) Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 20 m3.

2) Lagring av kjemikalier eller maskinelt utstyr som ikke benyttes i produksjon av
massetaket.

3) Lagring av kjemiske forbindelser i nedgravde beholde re.

4) Nedgravde ledninger for olje og oljeprodukter.

5) Deponering av avfall og søppel.

Innenfor område for råstoffutvinning BRU2 er det forbud mot følgende:

1) Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 10 m3.

2) Lagring av kjemikalier eller maskinelt utstyr som ikke benyttes i produksjon av
massetaket.

3) Lagring av kjemiske forbindelser i nedgravde beholdere.

4) Nedgravde ledninger for olje og oljeprodukter

5) Depon ering og lagring av masser som ikke er dokumentert rene.

6. Oppstillingsplass og parkering
Bare sertifiserte anleggsmaskiner/kjøretøyer kan ha oppstillingsplass og parkeres i BRU2.

7. Skråning
Endelig skråning mot omkringliggende terreng skal ikke være brattere enn 1:3. Skråningene skal
revegeteres ved naturlig innvandring. A vdekkingsmassene fra uttaks området skal i størst mulig
grad brukes.

8. Støy og støv
Støy og støvutslipp fra virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i kapittel 30 i
forurensingsforskriften eller senere forskrifter som gjøres gjeldende.

9. Vanningsanlegg
Grus - og sandtaket skal ha installert vanningsanlegg for å dempe støv.



10. Renhold av vei
Nymobakken skal regelmessig renses for sand/støv som forårsakes av utkjøring av sand/grus, det
skal også regelmessig opprensing av grøfter.

11. Driftstider
Følgende maksimale tidsbegrensninger for driften skal være:

a. Mandag - fredag: kl. 07:00 - 15:30 (normal drift)

b. Ved utvidet drift: kl. 06:00 - 22:00, (drift med to skift 6 - 14/14 - 22) tillates ikke støyende
aktivitet Levening<50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og Forurensningsforskriften
kap. 30 defi nerer kveldsperioden fra kl. 19.00 – 23.00 .

c. L ørdag kl. 0600 - 1400

Følgende avvik tillates utenom normal driftstid: Strøsand til strøing av offentlig vegnett samt til
vannlekkasje og nødarbeid kan hentes 7 dager i uka døgnet rundt. Leverans e av sand til asfalt - og
betongproduksjon .

12. Istandsetting og revegetering
Vegetasjon skal etableres der det er mulig m ed tanke på driftsareal og i etapper for å forhindre
støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå for de
enkelte delene av uttaksområde.

13. Masser til istandsetting
Det tillates mottak av masser i tiltaksklasse 1 og 2 (TA 2553/2009) for istandsetting av området .
Det skal være mottakskontroll av massene, samt prøvetaking og dokumentasjon på hvor m assene
kommer fra og at de ligger innenfor tillatte grenseverdier .

14. Etablering av voll
I driftsperioden skal det anlegges voll mellom gruskant og driftsveg/turveg som vist i
prinsippsnitt nedenfor. I de deler langs gruskanten det ikke er etablert voll skal uttaksområdet
sikres med midlertidig gjerde.

Feltnavn

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg, industri (1340)



1. Formål
Området BI skal nyttes til formål bebyggelse og anlegg, underformål industri (1340)

2. Byggehøyde
Maksimal mønehøyde/gesimshøyde er 30 meter.

3. Utnyttelsesgrad
Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (% - BYA) er 22 %.

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 3.1 Området er regulert til privat kjøreveg/avkjørsel og annet vegareal.

§ 4. Grønnstruktur

§ 4.1 Grønnstruktur (3001)

1. Det skal etableres driftsveg/turveg og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter rundt
uttaksområdet. Terrengvollen skal ha maks. helning 30 grader og skal revegeteres ved naturlig
innvandring. Avdekkingsmassene fra uttaksområdet skal i størst mulig grad bruke s.

2. Driftsvegen/turvegen skal holdes åpen for ferdsel for gående og syklende .

3. Innenfor området skal det ikke tas ut masser eller oppføres bygninger.

4. Gjenværende vegetasjon skal bevares i grønnstruktursonen, som en visuell skjerming av uttaket.

§ 5. Hensynssoner

§ 5.1 Faresone høyspenningsanlegg, H_370

Innenfor hensynsonen tillates ikke oppført nye bygninger og anlegg, eller legges virksomheter som er i
strid med Forskrift for elektriske forsyningsanlegg.

§ 5.2 Sikringssone – frisikt, H_140

Innenfor f risiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0,5 meter over tilstøtende
vegers nivå. Terreng skal ikke planeres høyere enn tilstøtende vegers nivå.

§ 6. Rekkefølgebestemmelser

§ 6.1 Støvmålinger

1. Støvmålinger for gnr. 271 , bnr. 122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold til
forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling f or gnr. 271 , bnr. 241 skal utføres når grustaket
passerer grensen mellom nå værende og fremtidig masseuttak; x - akse 6676200 (UYM32) .

§ 6.2 Grunnvann



1. Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av masser.
Omfanget av undersøkelsene skal avgjøres i samråd med Ringerike kommune.

2. Sør for x - akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter uttak av sand ned
til kote 170 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet). Nord for x - akse 6676300
(UTM32) skal observasjonsbrønner etableres før uttak av sand dypere enn kote 175 (#3 på
plankartet).

3. Det kan ikke tas ut grus under kote 170 før grunnvann standen er dokumentert.

§ 6.3 Støyskjerm

1. Støyskjermer skal etabler es i form av grushauger i forbindelse med bruk av k nuseverket.

§ 6.4 Turvei/driftsvei

1. Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i
bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny driftskonsesjon for
henholdsvis gnr.271/8 og gnr. 92/2/2.

§ 6.5 Driftskonsesjon / driftsplan

1. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 i nnenfor uttaksområde
BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til Mineralloven. Det skal lages én felles
driftsplan for hele uttaksområdet som i reguleringsplanen er angitt som BRU1 og BRU2.

§ 6. 6 Bebyggelse i BRU1

1. Før etablering av bygninger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller
annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket innenfor BRU 1, skal det i
forbindelse med rammetillatelse gjøres rede for tiltakets konsekvenser for mi ljø, naturressurser og
samfunn, herunder trafikk, støy og støv .

§ 6.7 Etterbruk

1. Etterbruken skal fastsett e s i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av kommuneplanens
arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF - område.
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FORORD

John Myrvang AS og NorStone AS har startet arbeidet med å utarbeide en felles
reguleringsplan for sand og grus på Hensmoen. Planen fremmes som privat forslag til
detaljregulering for eksisterende og fremtidig grusuttak avsatt i kommuneplanens arealdel.
Formålet med planarbeidet er å ivareta hensynet til miljø og samfunn , sikre grusressursen,
som er registrert som nasjonalt viktig i NGU’s grus - og pukkdatabase, samt legge til rette for
et forutsi gbart og langsiktig uttak .

Våren 2013 ble det utarbeidet forslag til planprogram som beskr iver rammer for
reguleringsarbeidet og avklarer hvilke konsekvenser for miljø og samfunn som må utredes.
Planprogrammet har vært lagt ut til offentlig ettersyn og ble fastsatt av Hovedkomiteen for
miljø - og arealforvaltning den 15. oktober 2013 .

Asplan Via k AS har vært engasjert av John Myrvang AS og NorStone AS for å bistå i
arbeidet med planprogram, reguleringsplan og konsekvensutredning for Hensmoen.

Tiffany Nygård og Hjalmar Tenold har hatt hovedansvar et for reguleringsarbeidet .

Sandvika , 18 . januar 2017

Hjalmar Tenold
Oppdragsleder
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S AMMENDRAG
Det har vært tatt ut sand på Hensmoen siden 19 35 . John Myrvang AS har drevet
forekomsten siden 1954. Forekomsten på Hensmoen har en god bergarts - og
mineralsammensetning. Sand og grus fra forekomsten er spesielt godt egnet til
betongformål.

Forekomsten på Hensmoen rangeres som nasjonalt viktig i NGUs pukk - og grus database.

Hensikten med reguleringsplanen er:

Ivareta miljø - og samfunnsinteresser
Sikre sand - og grusressurser samt gi rammer for den videre drift av masseuttaket

Uttakso mrådet i planforslaget tilsvarer et volum på ca. 27 mill ioner tonn . Planforslaget har et
nedre uttaksnivå begrenset til 2 meter over grunnvannsnivå . Med et årlig uttak på 30 0 000
tonn for John Myrvang og 150 000 tonn for NorStone gir dette en levetid på ca. 75 å r.
Levetiden er et anslag ut fra stipulert årlig uttak og vil derfor være usikker.

Området er avsatt til nåværende og fremtidig grustak i kommuneplanens arealdel .
Planområdet er i dag uregulert.

Planforslaget omfatter:
Område for råstoffutvinning/masseuttak ca. 815 daa
Industri ca. 1 3 daa
Grønnstruktur ca. 67 daa
Kjøreveg ca. 0 , 1 daa
Totalt areal ca. 900 daa

Konsekvenser av planen

Landskap
Planområdet karakteriseres som et furumolandskap som er vanlig i regionen. Området er i
dag berørt av inngrep med masseuttak, bebyggelse og veger. Dette gir noe redusert
landskapsverdi og bry ter opp helheten i landskapet. Planområdet er gi tt middels til liten verdi.
Influensområdet er gitt middels verdi.

For områdene som blir direkte berørt, vil tiltakets dimensjon være dårlig tilpasset
omgivelsene ved at de i større grad deler opp en enhetlig terrengform (furumoen på
Hensmoen der det ikke er uttak i dag). Utvidelsen av uttaksområdet vil i større grad bryte
skalaen i landskapet. Deler av planområdet og området rundt (industriområdet) er allerede i
dag preget av inngrep. Etter avbøtende tiltak slik som revegetering av skråningene, vil
uttaks området på sikt gli inn som en naturlig del av den skogkledde moen sett fra avstand.

Tiltaket vurderes å gi middels til stort negativt omfang i planområdet og liten negativt omfang
for influensområdet som gir middels negativ konsekvens for planområdet og liten negativ
konsekvens for influensområdet.

Nærmiljø og friluftsliv
P lanområdet - og influensområdet vurderes å ha middels til stor verdi. Dette begrunnes med
at deler av planområdet brukes mye til turgåing, trening, ori entering, plukking av bær/ sopp og
til skiturer. O mrådet er særlig godt egnet til opphold, rekreasjon og aktivitet , og med god
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tilrettelegging for rullestol - og barnevogns brukere. En del av planområdet er imidlertid ikke
egnet til friluftslivsaktiviteter (eksisterende masseuttak), og det te trekker verdien noe ned.

T iltaket vil få stort negativt omfang for friluftsliv og nærmiljø i selve planområdet da et viktig
område for friluftsliv på sikt går tapt. I influensområdet vil tiltaket få middels negativt omfang
for friluftsliv fordi tilgjen gelig areal for friluftsliv på Hensmoen gradvis reduseres i størrelse, og
på sikt vil påvirke bruken av området.

Tiltaket vil gi stor negativ konsekvens for planområdet og middels negativ konsekvens for
i nfluensområdet.

Naturmiljø
Ingen naturtypelokaliteter eller rødlistearter registrert i planområdet gir området liten verdi for
naturmiljø. Funn av 3 naturtypelokaliteter i influensområdet som er gitt middels verdi (C -
lokaliteten) og stor verdi (A - , og B - lokaliteten).

I ngen naturtype lokaliteter eller forekomster av rødlistearter blir berørt av tiltaket. P lanområdet
har et visst potensial for krevende arter, selv om ingen slike er funnet . Lite negativt omfang.

Arealbeslaget er stort, men berører ikke verdisatte områder. Konsekvensgraden er vurdert
som liten negativ.

Naturressurser
NGU beskriver forekomsten som meget viktig med kvalitetsmessig meget gode masser både
for veg - og betongformål. Hensmoen er sammen med Kilemoen de viktigste grusressursene i
Ringerike kommune. Forekomsten forsyner markeder langt ut over kommunegrensen .
Forekomsten er klassifisert som en « nasjonal t viktig forekomst».

Ressursens varighet vil variere sterkt avhengig av etterspørsel i markedet. Ved stipulert
fremtidig uttaksmengde , vil NorStone AS ha en estimert driftstid på 43 år og Myrvang AS ha
en estimert driftstid på 75 år .

Konsekvens kvartærgeologiske verdier: Framtidig uttak vil ikke føre til utvidet inngrep i
kanten av breelvdeltaet, og eggen mot Begna vil stå igjen og dokumentere den naturl ige
kanten av den opprinnelige deltaflaten mot vest.

Kulturmiljø og kulturminner
Buskerud fylkeskommune gjennomført e arkeologisk registrering høsten 2013. Planområdet
ble undersøkt visuelt. Det ble ikke funnet noen automatisk fredete kulturminner innenfor
planområdet , men 13 ikke fredete arkeologiske minner. Disse minnene har liten
kulturhistorisk verdi, og gjennomføring av planen gir liten negativ konsekvens.

Forurensning

Støv
Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall i alle de 13
måleperiodene som til nå er gjennomført. Maksimalt mineralsk støvnedfall ligger lavere enn
1/3 av utslippskravet. Målepunktet kan karakteriseres som lite forurenset.
Basert på de hittil utførte måleresultatene, forventes det at støvnedfall ikke blir ves entlig
endret for fremtidig situasjon. Det stilles imidlertid krav i reguleringsbestemmelsene om at
støvmålinger for gnr. 271, bnr. 122 skal utføres innen 1 år etter planvedtak i henhold til
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forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling for gnr. 271, bn r. 241 skal utføres når
grustaket passerer grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak; x - akse 6676200
(UYM32).

Støy
Arbeidsområdet for de mobile og stasjonære støykildene tilknyttet uttak og produksjon ved
Heen Grustak ligger lavt i terrenget. Den støyende aktiviteten som foregår her, skjermes av
omkringliggende terreng.
Boligen på eiendom gnr/bnr 271/122 ligger tett o pp til Heen Grustak. Terrenget (buffersonen)
mellom støykildene og boligen gir tilstrekkelig støyreduksjon , og boligen har beregnede
utendørs støynivåer under nedre grenseverdi for gul støysone.

Øvrig omkringliggende støyfølsom bebyggelse ligger også uten for de beregnede støysonene
i dagens og fremtidig situasjon.

Støysonenes utbredelse fra uttaksområdet forflyttes gradvis etter hvert som masser tas ut
mot nord, nordvest og nordøst . Støysonenes utbredelse fra produksjonsområdet vil være
mer konstant. Baser t på støysonekartene vurderes de støymessige konsekvensene som
følge av reguleringsplanen til å primært være at støy tilknyttet uttak og produksjon vil pågå
over lenger tid. Økt aktivitet i grustaket som følge av ytterligere en aktør (NorStone) vurderes
ti l å ha liten konsekvens for støy fra selve grustaket, men økt sjenanse som følge av støy fra
flere lastebiler på Nymobakken er en sannsynlig konsekvens.

Ved boligen på eiendom gnr/bnr 271/122 beregnes en økning på ca. 2 dB i utendørs
støynivå (LDEN) som f ølge av trafikkøkningen. Boligen ligger utenfor gul støysone .

Vanntema
En planlagt utvidelse av massetaket med uttak inntil 2 m over grunnvannsnivå vil ikke
påvirke Vesletjern eller Storetjern. Grunnvannet vil ikke påvirkes av masseuttaket, og
observasjon er av grunnvannsnivå indikerer tydelig at Vesletjern ikke har kontakt med
grunnvannet.

Det er ikke påvist grunnvann i grove masser eller med stor mektighet under planlagt
massetak. Grunnvannsforekomsten under planlagt uttaksområde ser ut til å være avgren set
til et tynt vannførende lag over fjell og har der liten verdi som grunnvannsressurs.

Planlagt uttak av masser inntil 2 m over grunnvannsnivå må i framtiden baseres på
dokumentasjon av grunnvannsnivå ved etablering av nye observasjonsbrønner.
Sandlaget /tykkelsen på 2 m som vil stå urørt igjen over grunnvannsnivået, gir tilstrekkelig
beskyttelse av grunnvannet.

Grunnvannsstrømmen under massetaket vil kunne strømme mot nedenforliggende
drikkevannskilder i Nymoen - området og utgjøre en andel av grunnvannet som tas ut til
drikkevann for private vannforsyninger. Et gjenværende sandlag på minst 2 m over
grunnvann under massetaket, vil gi tilstrekkelig beskyttelse også for de aktuelle
grunnvannskildene.

Transport og trafikk
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Nymobakken har i dag en veibredde p å 6 meter, o g beregnet fremtidig ÅDT i 2035 er 3 0 0.
Det te er en økning med om lag 100 kjøretøy. Ifølge Håndbok N100 vil det ikke være krav til
eget tilbud for gang - og sykkeltrafikken på en vei av denne typen (Sa3).

Tungtrafikken fra sandtakene må benytte krysset Hensmoveien - E16 som adkomst fra
hovedveinettet. De tte krysset er i dag kanalisert. Kapasitetsberegningene av fremtidig
situasjon viser at det er en stor restkapasitet i krysset. Det gjør at en med stor sikkerhet kan
slå fast at det ikke vil bli trafikkavviklingsproblemer i dette krysset i fremtiden, selv om det
viser seg at fremtidig trafikkmengde er noe større enn det som er beregnet.

Samfunnsmessige konsekvenser – sysselsetting
Heen Grustak har i dag 1 9 årsverk . John Myrvang AS forventer ikke vesentlig økt
uttaks volum , og antall sysselsatte vil neppe øke. Planforslaget legger til rette for at en ny
grusprodusent, Norstone AS, etablerer seg på Hensmoen. Dette vil generere 4 - 5 nye
årsverk. Dagens virksomhet til John Myrvang AS bidra r med skattein ntekter til kommunen (e)
fra de ansatte, bedrifts - og eiendomsskatt fra bedriftene og kjøp av varer og tjenester til
vedlikehold. Ovenfor nevnte bidrag til kommunen(e) vil øke noe ved at NorStone blir etablert
med sin virksomhet. Virksomheten e gir ikke noe stort og betydelig bidrag til sysselsettingen i
kommunen , men inngår i underskogen av små og mellomstore bedrifter som samlet sett gir
et stort bidrag til verdiskapningen og skatteinntektene i regionen.

Det er tre industribedrifter på Hensmoen som drar f ordel av beliggenheten nær
sandforekomsten. Disse bedriftene sysselsetter til sammen ca. 250 personer. Uten fremtidig
drift i sandtaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å flytte til annen beliggenhet i
nærheten av et annet sandtak.

Sikkerhet og istandsetting
Reguleringsplanen har bestemmelser som sikre r at masseuttaket avsluttes på en forsvarlig
måte og etterlater et landskap som tar hensyn til de naturgitte kvalitetene i området .
Fremtidig arealbruk (etter endt drift av masseuttaket) vurder es i kommuneplan og n y
reguleringsplan skal sikre etterbruken og denne skal overlappe ny plan i tid.
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1 B AKGRUN N FOR TILTAKET

1.1 Bakgrunn

Bakgrunn for planarbeidet er ønsket om å sikre areal for fremtidige sand - og grus ressurser
satt av til nåværende og fremti dig område for råstoffutvinning i kommuneplanen for Ringerike
kommune 2007 - 2019. Arealet sikres ved at det fremmes privat forslag til detaljregulering for
eksisterende virksomhet og fremtidig masseuttak. Formålet er også å ivareta hensynet til
miljø og sam funn jf. plan - og bygningslovens § 4 - 1 .

1.2 Geologisk ressurs – kvalitet

For å gi kommunene et bedre grunnlagsmateriale i arealplanleggingen og de beste
forutsetningene ved avveininger mot andre verdier knyttet til arealbruken, har NGU startet et
arbeid med å klassifisere forekomstene i Grus - og Pukkdatabasen som meget viktig, viktig,
lite viktig eller ikke vurdert. Forekomster av nasjonal eller regional interesse har fått en
spesiell koding og er klassifisert ut fra gitte kriterier som nevnt nedenfor.

Forekomster av nasjonal interesse:
Forekomster med mulighet for betydelig eksport, også uåpnede.
Forekomster med mulighet for betydelige leveranser til et stort hjemmemarked.
Forekomster med mulighet for oppstart og drift innen et tidsperspektiv på minst 50 år.

Forekomster av regional interesse:
Forekomster med mulighet for leveranser til en større region
Forekomster med mulighet for leveranse per båt
Forekomster hvor tilsvarende kvalitet eller volum ikke finnes i området.
Forekomster med spesielt god kvalitet til veg - og betongformål.

Forekomsten på Hensmoen har en god bergarts - og mineralsammensetning. Sand og grus
fra forekomsten er spesiel t godt egnet til betongformål. Forekomsten på Hensmoen rangeres
som nasjonalt viktig ( http://www.ngu.no/upload/Georessurser/Sand, grus og
pukk/Arealforvaltning/Regional_pukk_grus_sto r.jpg ).

1.3 Grus - og sandprodukter som byggeråstoffer
Stein har vært, er, og vil være et av de viktigste materialene ved etablering og vedlikehold av
våre samfunnsstrukturer. Byggeråstoffer av sand, grus og pukk fordeles anslagsvis med ca.
40 % til samferdsels formål, ca. 30 % til betongproduksjon mens den resterende del går til
andre formål (anleggsområder, fundamentering, grøfter, tildekking av rørledninger osv.). De
siste år har det gjennomsnittlige forbruket av byggeråstoffer pr. innbygger ligget på mellom
1 0 og 12 tonn. Knapphet på sand - og grusforekomster fører til at en stadig større andel knust
fjell (pukk ) må erstatte disse fraksjonene.
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2 BESKRIVELSE AV EKSIS TERENDE VIRKSOMHET ER

2.1 John Myrvang AS og NorStone AS

Virksomheten ble etablert i 1935, og drives i dag av John Myrvang AS på gbnr. 271/8 siden
1954 . Grustaket er et av de største på Østlandet, og har sin hovedleveranse til større
betongprodusenter på Ringerike, Oppland og Oslo - regionen. Grustaket leverer tilslag til
betong - og asfaltproduksjon og har også spesialisert seg på rund natursingel og rund
elvestein. Totalt leveres over 30 forskjellige varer fra Heen Grustak. Årlig uttaksmengde er
200 000 - 250 000 tonn.

Heen Grustak har i dag 1 9 årsverk, herav 7 egne ansatte sjåfører . I tillegg er det en
industribedrift (Unicon) innenfor planområdet som til sammen sysselsetter 55 personer.

Figur 1 : O ve rsikt over deler av dagens uttaksområde, sett fra øst mot vest.

NorStone AS har inngått avtale om etablering av grustak med grunneier på tilgrensende
eiendo m gbnr. 92/2/2. NorStone AS er N orges største produsent av pukk - og grusprodukter
og leverer tilslag til betong og asfalt, rørdekningspukk til offshore, samt andre
spesialprodukter. NorStone AS produserer årlig over 8 millioner tonn pukk - og grusprodukter
i en rekke ulike sorter og kvali teter fra deres produksjonssteder.
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3 B ESKRIVELSE AV PLAN - / OG I N FLU EN SOM RÅDE

Figur 2 : Oversiktskart over planområdet som er omtrentlig angitt med sort stiplet s irkel . Den fysiske
avgrensningen for influensområdet vil variere for de ulike utredningstemaene i konsekvensutredningen.

Planområdet ligger sør i Ringerike kommune, ca. 6 km nordøst for Hønefoss på øst siden av
elva Begna og på vestsiden av E16.

Store deler av planområdet består i dag av grusuttak og virksomheter tilknyttet driften.
Gjenværende deler av planområdet som ikke er berørt av uttaket karakteriseres av en flat
furumo.

I vest avgrenses planområdet av skråningen ned mot Begna , i nord og øst avgrenses
planområdet av skogsområder.

Influensområdet er områder som vil bl i berørt av det planlagte tiltaket, og den fysiske
avgrensningen vil variere for de ulike temautredningene i konsekvensutredningen.
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Figur 3 : Flyfoto som viser planens omtrentlige avgrensning merket med rød stiplet strek
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4 F ØRIN GER FOR PLAN ARBE IDET

4.1 Overordnete lover, forskrifter og retningslinjer

4.1.1 Lover

Plan - og bygningsloven skal bestemme uttaksvolum og ivareta hensynet til miljø og samfunn.

Lov om erverv og utvinning av mineralressurser ( mineralloven ) sikrer blant annet Dire ktoratet
for mineralforvaltning retten til å forlange driftskonsesjon (§ 43) med driftsplan og at
direktoratet skal føre tilsyn med driften. For øvrig sikrer driftskonsesjonen økonomisk
sikkerhet for opprydning og istandsetting samt bergteknisk kompetanse for driften.

Forurensningsloven ivaretar utslipp til luft, jord og vann.

Lov om kulturminner (kulturminneloven) skal ivareta hensynet til kulturminner jf.
undersøkelsesplikten § 9.

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) skal sikre en helhetlig og
samlet vurdering av tiltakets påvirkning på omgivelsene (§ 8 - 12).

4.1.2 Forskrifter

Forskrift om konsekvensutredninger
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Forskrift til mineralloven omhandler driftskonsesjonen
Forurensningsforskriften, kapittel 30, sikrer miljøoppfølging i driften.

4.1.3 Retningslinjer

T - 1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
T - 5/93 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal - og transportplanlegging
T - 2/08 Rikspolitiske retningslinjer for barn og un ges interesser i planleggingen
TA 2553 Veileder Helsebasert tilstandsklasser for forurenset grunn
Den europeiske landskapskonvensjonen
St.meld, nr. 34 (2006 - 2007), Statlig planretningslinje for klima - og energiplanlegging
Energi - og klimaplanen for Ringer ike

4.2 Regionale planforutsetninger

4.2.1 Fylkesplan for Buskerud 2005 - 2008

Fylkesplanen for Buskerud legger til grunn en fler - kjernet byutvikling på Østlandet. Dette
betyr en politikk hvor man vil fortsette å utvikle sterke sentra i Buskerud som i samarbeid
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med O slo - området og B uskerud - T elemark - V estfold - området kan gi grunnlag for en mer
balansert utvikling i bosetting og lokalisering av næringsliv på Østlandet. For Buskerud betyr
dette en særlig satsing på bysamfunnene Drammen, Kongsberg og Hønefoss.

Et sentra lt virkemiddel for videre utvikling av Buskerud som en innovativ og attraktiv region er
økt fokus på verdiskaping, kompetanseutvikling, innovasjon samt forsknings - og
utviklingsarbeid.

Tilrettelegging for kollektivtrafikk og økonomisk satsing på kollektiv e transportformer er et
avgjørende virkemiddel i retning av en mer bærekraftig utvikling i Buskerud. God infrastruktur
for næringsliv og Buskeruds befolkning står sentralt i Buskeruds utviklingsstrategi.

Fylkesplanen for Buskerud gir ingen direkte føringer for bergverksindustrien, men generelt
påpekes at gode rammebetingelser er viktig for næringsutvikling.

4.3 Kommuneplanens arealdel 2007 - 2019

I kommuneplanen for Ringerike er det aktuelle planområdet avsatt t il nåværende og fremtidig
masseutta k og nåværende erverv . Området rundt fremtidig uttaksområde er satt av til LNF -
område.

Figur 4 : Utsnitt av kommuneplanen fra kommunens kartportal ( http://kart.ringerike.kommune.no ). Stiplet rød linje
viser planområdet
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4.4 Forhold til eksisterende reguleringsplaner

Figur 5 : Utsnitt fra kommunens kartportal over gjeldende reguleringsplaner i området . Sort stiplet strek er arealer
avsatt til masseuttak i kommuneplan en ( http://kart.ringerike.kommune.no

Planområdet er uregulert. Nærliggende reguleringsplaner er industriområdet på Hensmoen
(planid 53 og 150 - 05 ) samt frittliggende småhusbebyggelse på Vågårdsmoen Nord (planid
163).

4.5 Pågående planarbeider

E16 Nymoen – Eggemoen

Det er igangsatt planarbeid vedrørende ny E16 mellom Nymoen og Eggemoen. Planprogram
er planlagt vedtatt i løpet av sommeren 2016. Statens vegvesen ser videre for seg at
k ommunedelplan med konsekven sutredning kan vedtas høsten 2017 og at en
reguleringsplan kan vedtas i løpet av 2019. Dagens kryss E16 X Hensmoveien kan få en ny
utforming og plassering.

Detaljregulering Spenncon Rail Hensmoen og Vågård skytebane

Detaljreguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyremøte den 26.11.2015. Hensikten med
planen er å tilrettelegge for at Spenncon Rail kan bygge nye lokaler for å oppgradere for
effektivisering og utvidelse av anlegget ved behov. For å få plass til nye produksjonslokaler
foreslå s det å flytte Våg ård skytebane lenger nord. Det forventes ikke økt trafikk som følge
av planforslaget før Spenncon Rail eventuelt utnytter utvidelsespotensialet som er lagt inn i
planforslaget. Når dette eventuelt trer i kraft er usikkert, men beregnet mulig trafikkvekst p å
Hensmoveien som følge av tiltaket er lagt inn i trafikkutredningen i kap. 6.11 for fremtidig
situasjon.
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5 B ESKRIVELSE AV PLANFO RSLAGET

5.1 Intensjon

Hensikten med reguleringsplanen er å :

Ivareta miljø - og samfunnsinteresser
Sikre grusressursen og gi rammer fo r den videre drift av masseuttak et

Samfunnet har behov for sand som byggeråstoff og forekomsten på Hensmoen er derfor
svært viktig som leverandør av sand og grus med eksport til mange kommuner i det sentrale
østlandsområdet. Forekomsten er klassifisert so m en nasjonalt viktig ressurs. Forvaltningen
av ressursen er derfor ikke bare et lokalt ansvar, men bør inngå i en regional forvaltningsplan
på tvers av kommune - og fylkesgrenser og bør utnyttes maksimalt.

D riftsperioden vil strekke seg over mange år . Gitt et gjennomsnittlig årlig uttak på 300 000
tonn for John Myrvang AS og 150 000 tonn for NorStone AS , vil levetiden være på
henholdsvis 75 år for Myrvang og 43 år for NorStone . Uttaksmengden kan variere noe
grunnet svingninger i bygge - og anleggsvirksom heten. Levetiden er et anslag ut fra stipulert
årlig uttak og vil derfor være usikker.

Tabell 1 : Oversikt over samlet driftstid for henholdsvis John Myrvang AS og NorStone AS . Samlet uttaksperiode
vil strekke seg over ca. 75 år, hvorav NorStone sitt område er avsluttet etter ca. 43 år.

Tiltakshaver Mill m3

masser
mellom
kote
198 - 170

Mill m3

masser
mellom
kote 170 og
nedre
uttaksnivå

Totalt
volum
mill
m3

Totalt
mill tonn
(1,5)

Driftstid år
NorStone
150 000 t/år

Driftstid år
John
Myrvang
300 000 t/år

NorStone AS 2,8 0,6 3,4 5,1 36+7 = 43

John Myrvang
AS

11,1 3,9 15 22,5 55+20 = 75

Totalt 13,9 4,5 18,4 27,6 43 75

I henhold til planprogrammet vil det i denne reguleringsplanen ikke bli tatt standpunkt til hva
området skal brukes til etter at masseuttaket er avsluttet. Etterbruk av området ligger så langt
frem i tid – etter 20 7 0 - at det det ikke er riktig å binde opp arealbruken i dag . Planens
bestemmelser stiller imidlertid krav om at skråningene skal tilrettelegges for na turlig
revegetering og at bebyggelse, anlegg og installasjoner i BRU2 (uttaksområdet) skal fjernes
når virksomheten opphører.

Det legges ikke opp til at området skal brukes som massedeponi, men
reguleringsbestemmelsene gir anledning til å motta rene/na turl ige masser til bruk for
ista ndsetting av området.
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5.2 Hovedgrep

Planforslaget innebærer å ta ut store deler av den gjenværende del av grusressursen avsatt i
kommuneplanen. John Myrvang AS tar i dag ut sand nordover ned til ca. kote 170.
Planforslaget legger ti l rette for å øke uttaksdybden inntil 2 meter over grunnvannsnivå for en
maksimal utnyttelse av ressursen. Det er etablert to observasjons brønner for å dokumentere
grunnvannsnivå, se B1 og B2 på plan kartet samt grunnvannsprofil i Figur 87 . Planfor slagets
hovedgrep oppsummeres punktvis nedenfor.

Figur 6 : Planforslagets hovedgrep. BRU2 er uttaksområde. Uttaket drives som hove dprinsipp først nordover ned
til kote 170, dernest ned til 2 meter over dokumentert grunnvannsnivå. BRU1 beholdes på samme terrenghøyde
som i dag , og benyttes til servicefunksjoner knyttet til driften av anlegget.
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5.2.1 BRU1 (B ebyggelse og anlegg , R åstoff U tvinning =>BRU)

BRU1 skal benyttes til driftsområde som i dag , og bestå av bygninger for service,
lager, garasjer og kontorer tilknyttet driften av anlegget. O mråde t tilpasses dagens
terrengnivå.

5.2.2 BRU2

Uttaket drives som hovedprinsipp først nordover ned til kote 170, dernest ned til 2
meter over dokumentert grunnvannsnivå .
Uttaksskråningene skal ha en skråningsvinkel på 1:3 etter endt drift .
Uttaksområdet til NorStone vil trolig være ferdig tatt ut og kan settes i stand lenge før
John Myrva ng. John Myrvang har en estimert gjenværende drift stid på ca. 30 år etter
at NorStone har tatt ut sine masser.
Avstanden mellom bebyggelsen på Hen og planforslagets uttaksgrense er økt fra ca.
100 meter til ca. 200 meter i forhold til samme grense i kommu eplanen.
Det reguleres en buffersone mellom uttaksgrensen og plangrensen. I denne
buffersonen tillates oppføring av terrengvoll og driftsveg /turveg .
Det tillates etablert en terreng voll med maks høyde 1,5 m mellom driftsveg /turveg og
uttaksområdet. Voll og driftsveg /turveg vil forflyttes/reetableres i takt med at
uttaksområdet utvides. Endelig voll og driftsveg /turveg vil ligge i regulert buffersone –
grøntstruktur.

Figur 7 : Prinsippsni tt som viser driftsveg /turveg og voll. Vollen vil reetableres etterhvert som uttaksområdet
forflytter seg nordover . Endelig voll og driftsveg /turveg vil ligge i regulert buffersone – grønnstruktur.

Figur 8 : Prinsippsnitt som viser at avstanden mellom uttaksområde/uttakskant og voll vil variere i driftsperioden

Figur 9 : Prinsippsnitt som viser mulig arealdisponering i grønnstruktur - bufferen mellom grustaket og Nymobakken

Driftsveg/turveg

Avdekket grusressurs
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1. Dagens situasjon. John Myrvang
AS tar i dag ut sand nordover ned
til ca. kote 170 . Fremtidig
uttaksområde/dagens mo ligger på
ca. kote 200.

2. Etter 36 år. NorStone har tatt ut sitt
volum ned til kote 170 forutsatt at
grunnvannet ligger 2 meter lavere.
John Myrvang har en rest igjen i
nord.

3. Etter 43 år. NorStone er ferdig med å
ta ut sitt volum ned til 2 m over
grunnvannsnivå. John Myrvang
driver nordover på kote 170, og har
fortsatt en rest igjen i nord forutsatt at
grunnvannet ligger 2 meter lavere.

Prinsipp for gjennomføring av BRU 2:
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4. Etter 55 år. NorStone er ferdig med å
ta ut hele sitt volum, og har
istandsatt/revegetert arealet. John
Myrvang har tatt ut sitt volum ned til
kote 170 forutsatt at
grunnvannsnivået ligger 2 meter
lavere.

5. Etter 75 år. John Myrvang har tatt ut
all grus inntil 2 m over
grunnvannsnivå.

6. Ferdig uttaksområde er istandsatt og
revegetert.

Prinsipp for gjennomføring av BRU 2:
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5.2.3 Industri

Området benyttes til industrivirksomheter som i dag . Ved nybygg ing tillates
mønehøyde inntil 30 meter. Maksimal tillatt prosent bebygd areal (% - BYA) er 22 %.

5.2.4 Adkomstløsninger

Tiltakso mrådet knytter seg til hovedvegsystemet via Hensmoveien og E16.
Ad komst til området vil bli fra eksisterende a d komst fra Nym obakken (kommunal
veg) . I tillegg reguleres en adkomst for NorStone lenger nord.
I en startfase vil trolig NorStone AS benytte John Myrvang AS sin adkomst til
området.

5.2.1 Grønnstruktur

Området er en b uffersone mellom uttaksområdet og omkringliggende arealer
Det tillates oppført en 1,5 meter høy terrengvoll rundt uttaksområde BRU2 . Det skal
legges til rette for naturlig revegetering av vollen.
Det tillates etablert en driftsveg som har sambruk med friluftsliv. Vegen skal holdes
åpen for fri ferdsel .
Det tillates ikke oppført bygninger i sonen.

5.2.2 Eiendomsforhold

Grunneiere i planområdet er Erik Chr. Heen (gbnr. 271/8), Sven Brun (gbnr. 92/2/2) og John
Myrvang AS (gbnr. 271/286) .

5.2.3 Fremtidig drift

Dagens antall årsverk vil trolig øke fra ca . 20 i dag til mellom 25 og 30 når NorStone er
etablert. Driften vil foregå på dag - og kveldstid. I henhold til Forurensningsforskriften kap 30
og T1442 (støyretningslinje) er dagtid mellom kl 07 - 19 og kveld er mellom kl. 19 - 23. I
kveldsperiode skal det i kke foretas knusing av stein.

5.3 Arealer
Tabell 2 : Areal - og volumoversikt

O mråde kode Areal ( da ) Uttaksvolum (m3)
Råstoffutvinning 1200 815 ,3 19,3 millioner
Industri 1340 13,0
Kjøreveg 2011 0,1
Grønnstruktur 1300 2019 67,3
SUM 895 ,8
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5.4 Forslag til plankart

Figur 10 : Utsnitt av forslag til reguleringsplan .
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5.5 Forslag til reguleringsbestemmelser

Reguleringsformål
Formålet med reguleringsplanen er:

- Ivareta miljø - og samfunnsinteresser
- Sikre grusressursen og gi rammer for den videre drift av masseuttaket

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

a. Bebyggelse og anlegg
- Råstoffutvinning (BRU 1 og BRU 2)
- Industri (BI)

b. Grønnstruktur (G)
c. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Kjøreveg, avkjørsel

Det reguleres følgende hensynssoner:

a. Frisiktsoner ( H_140 )
b. Faresone Høyspenningsanlegg (H_370)

FORMÅLSBESTEMMELSER

§ 1. Fellesbestemmelser
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner,
eksempelvis i form av brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent
stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf . lov
om kulturminner av 9. juli 1978 nr. 50 (Kulturminneloven) § 8.

§ 2. Bebyggelse og anlegg
§ 2.1 Bebyggelse og anle gg, råstoffutvinning (BRU1 og BRU2 )

1. Formål
Innenfor områdene BRU1 og BRU2 kan det foretas uttak og lagring av grus og sand.

2. Uttaksdybde r
Innenfor området for råstoffutvinning BRU1 kan det foretas uttak og lagring av grus
og sand. Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185.

Innenfor området for råstoffutvinning BRU2 kan det foretas uttak og lagring av grus
og sand. Det kan tas ut masser inntil 2 meter over grunnvannsnivå (#1 på plankartet).

3. Bebyggelse
Innenfor område for råstoffutvinning BRU1 kan det oppføres bygninger og anlegg for
industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller annen virksomhet som er forenlig
med drifte n av masseuttaket.

Innenfor området for råstoffutvinning BRU2 kan det oppføres midlertidige bygninger
og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller annen virksomhet
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som er forenlig med driften av masseuttaket. Bygninger og anlegg ska l fjernes når
masseuttaket avsluttes.

4. Byggehøyde
Maksimal mønehøyde i område BRU1 er 30,0 m.
Maksimal mønehøyde i område BRU2 er 40,0 m.

5. Sikring av olje/k j emikalier
Lagring av diesel/ olje skal tilfred s stille den til enhver tid gjeldende forskrift.
Særskilt utstyr skal foreligge for å begrense skade ved eventuelle uønskede
hendelser.

I nnenfor område for råstoffutvinning BRU1 er det forbud mot følgende:

1) Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 20 m3.

2) Lagring av kjemikalier eller maskinelt utstyr som ikke benyttes i produksjon av
massetaket.

3) Lagring av kjemiske forbindelser i nedgravde beholdere.

4) Nedgravde ledninger for olje og oljeprodukter.

5) Deponering av avfall og søppel.

Innenfor område for råstoffutvinning BRU2 er det forbud m ot følgende:

1) Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 10 m3.

2) Lagring av kjemikalier eller maskinelt utstyr som ikke benyttes i produksjon av
massetaket.

3) Lagring av kjemiske forbindelser i nedgravde beholdere.

4) Nedgravde ledninger for olje og ol jeprodukter

5) Depon ering og lagring av masser som ikke er dokumentert rene.

6. Oppstillingsplass og parkering
Bare sertifiserte anleggsmaskiner/kjøretøyer kan ha oppstillingsplass og parkeres i
BRU2.

7. Skråning
Endelig skråning mot omkringliggende terreng skal ikke være brattere enn 1:3.
Skråningene skal revegeteres ved naturlig innvandring. A vdekkingsmassene fra
uttaksområdet skal i størst mulig grad brukes.

8. Støy og støv
Støy og støvutslipp fra virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i kapittel
30 i forurensingsforskriften eller senere forskrifter som gjøres gjeldende.

9. Vanningsanlegg
Grus - og sandtaket skal ha installert vanningsanlegg for å dempe støv.
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10. Renhold av vei
Nymobakken skal regelmessig renses for san d /støv som forårsakes av utkjøring av
sand/grus, det skal også regelmessig opprensing av grøfter.

11. Driftsti der
Følgende maksimale tidsbegrensninger for driften skal være:

a. Mandag - fredag: kl. 07:00 - 15:30 (normal drift)

b. Ved utvidet drift: kl. 06:00 - 22:00, (drift med to skift 6 - 14/14 - 22) tillates ikke
støyende aktivitet Levening <50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og
Forurensningsforskriften kap. 30 definerer kveldsperioden fra kl. 19.00 –
23.00 .

c. L ørdag kl. 0600 - 1400

Følgende avvik tillates utenom normal driftstid: Strøsand til strøing av offentlig vegnett
samt til vannlekkasje og nødarbeid kan hentes 7 dager i uka døgnet rundt.
Leverans e av sand til asfalt - og betongproduksjon .

12. Istandsetting og revegetering
Vegetasjon skal etableres der det er mulig m ed tanke på driftsareal og i etapper for å
forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved
et nådd bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde.

13. Masser til istandsetting
Det tillates mottak av masser i tiltaksklasse 1 og 2 (TA 2553/2009) for istan dsetting
av området . Det skal være mottakskontroll av massene, samt prøvetaking og
dokumentasjon på hvor massene kommer fra og at de ligger innenfor tillatte
grenseverdier .

14. Etablering av voll
I driftsperioden skal det anlegges voll mellom gruskant og driftsveg/turveg som vist i
prinsippsnitt nedenfor. I de deler langs gruskanten det ikke er etablert voll skal
uttaksområdet sikres med midlertidig gjerde.

Feltnavn

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg, industri (1340)
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a. Formål
Området BI skal nyttes til formål bebyggelse og anlegg, underformål industri (1340)

b. Byggehøyde
Maksimal mønehøyde/gesimshøyde er 30 meter.

c. Utnyttelsesgrad
Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (% - BYA) er 22 %.

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 3.1 Området er regulert til privat kjøreveg/avkjørsel og annet vegareal.

§ 4. Grønnstruktur

§ 4.1 Grønnstruktur (3001)

a. Det skal etableres driftsveg/turveg og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter rundt
uttaksområdet. Terrengvollen skal ha maks. helning 30 grader og skal revegeteres
ved naturlig innvandring. Avdekkingsmassene fra uttaksområdet skal i størst mulig
grad brukes.

b. Driftsvegen/turvegen skal holdes åpen for ferdsel for gående og syklende .

c. Innenfor området skal det ikke tas ut masser eller oppføres bygninger.

d. Gjenværende vegetasjon skal bevares i grønnstruktursonen, som en visuell
skjerming av uttaket.

§ 5. Hensynssoner

§ 5.1 Faresone høyspenningsanlegg, H_370

Innenfor hensynsonen tillates ikke oppført nye bygninger og anlegg, eller legges
virksomhe ter som er i strid med Forskrift for elektriske forsyningsanlegg.

§ 5.2 Sikringssone – frisikt, H_140

Innenfor frisiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0,5 meter over
tilstøtende vegers nivå. Terreng skal ikke planeres høyere enn tilstøtende vegers nivå.

§ 6. Rekkefølgebestemmelser

§ 6.1 Støvmålinger

1. Støvmålinger for gnr. 271 , bnr. 122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold
til forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling f or gnr. 271 , bnr. 241 skal utføres
når grustaket passerer grensen mellom nå værende og fremtidig masseuttak; x - akse
6676200 (UYM32) .

§ 6.2 Grunnvann
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1. Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av
masser. Omfanget av undersøkelsene skal avgjøres i samråd med Ringerike
kommune.

2. Sør for x - akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter uttak
av sand ned t il kote 170 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet).
Nord for x - akse 6676300 (UTM32) skal observasjonsbrønner etableres før uttak av
sand dypere enn kote 175 (#3 på plankartet).

3. Det kan ikke tas ut grus under kote 170 før grunnvannstanden er dokumentert.

§ 6.3 Støyskjerm

1. Støyskjermer skal etabler es i form av grushauger i forbindelse med bruk av
k nuseverket.

§ 6.4 Turvei/driftsvei

1. Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i
bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr. 92/2/2.

§ 6.5 Driftskonsesjon / driftsplan

1. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 i nnenfor
uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til
Mineralloven. Det skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i
reguleringsplanen er angitt som BRU1 og BRU2.

§ 6. 6 Bebyggelse i BRU1

1. Før etablering av bygninger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet
masseuttaket eller annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket
innenfor BRU 1, skal det i forbindelse med rammetillatelse gjøres rede for tiltakets
konsekvenser for mi ljø, naturressurser og samfunn, herunder trafikk, støy og støv .

§ 6.7 Etterbruk

1. Etterbruk skal fastsettes i overordnet plan. R eguleringsplan skal utarbeides i tråd med
overordnet plan og sikre etterbruken.
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6 K ONSEKVENSUTREDNIN G

6.1 Krav om konsekvensutredning av planen

Bestemmelsene om konsekvensutred ninger av april 2005 innebærer at konsekvensutredning
skal integreres i arealplanleggingen for saker som avgjøres gjennom plan. Krav til
konsekvensutredning for arealplaner skal fastlegges gjennom innledende behandling av
forslag til planprogram. Planprogr ammet skal gjøre rede for formålet med planen, behovet for
utredninger og opplegg for medvirkning. Forslag til planprogram er sendt på høring, lagt ut til
offentlig ettersyn og fastsatt a v Formannsskapet 15 . oktober 2013 .

Vedlegg I til forskriften omfatter tiltak etter § 2 som alltid skal konsekvensutredes etter
forskriften:

”Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom minst 200
dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m3 masse,
s amt torvskjæring på et område på mer en n 1.500 dekar”.

Planforslaget faller inn under dette kriteriet ved at volumet av resterende uttaksområde er
anslått til ca. 30 millioner faste m3.

6.2 Metode

Formålet med en konsekvensutredning er å klargjøre vesentlige konsekvenser for miljø,
naturressurser eller samfunn av tiltaket. Konsekvensutredninger skal sikre at disse
virkningene blir tatt i betraktning under planlegging av tiltaket og når det tas stilling til om, og
eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjenno mføres. I det følgende foreligger
konsekvensutredning av de enkelte tema i henhold til det fastsatte planprogrammet. Aktuelle
problemstillinger og utredningsbehov fra planprogrammet står beskrevet innledningsvis i en
blå tekstboks i hvert kapittel.

Metodi sk bygger konsekvensutredningen på Statens vegvesen håndbok V712
Konsekvensanalyser (Statens vegvesen , 20 14 ). Håndbok V712 er det grunnleggende
metodeverktøyet som benyttes i forbindelse med konsekvensutredninger i Norge.
Konsekvensutredningen består grovt av følgende deler:

Del 1 består av å beskrive og vurdere områdets karaktertrekk og verdi for det enkelte
tema. Verdien blir fastsatt langs en trinnløs skala som spenner fra liten til stor verdi.
Del 2 består av å beskrive og vurdere tiltakets omfang (påvirkning). Omfang er en
vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike temaene. Omfanget
vurderes i forhold til 0 - alternativet som er dagens situasjon inkludert forventet endring
i analyseperioden (inkludert vedtatte planer ).
Del 3 består av å kombinere verdien av området og tiltakets omfang for å få den
samlede konsekvensvurderingen. Konsekvenser er de fordeler og ulemper et tiltak
medfører i forhold til 0 - alternativet. Den samlede konsekvensvurderingen vurderes
langs en g lidende skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor
negativ konsekvens ( - - - - ).
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Figur 11 : Konsekvensvifte, jfr. Statens vegvesens håndbok V712 . Viften viser hvilken konsekvensgrad tiltaket får
når man sammenhol der verdi og omgangskriterier for hvert deltema.

For utredningstemaer som t ransport og trafikk, støy, støv, naturressurser og grunnvann er
ikke håndboken fulgt metodisk, men konsekvensene er utredet. Temaene er videre å finne
igjen i ROS - analysen.

Konsekvensene for alle deltema og avbøtende tiltak er oppsummert og sammenstilt i kapittel
9 .

6.2.1 Alternativ 0 - grunnlag for sammenligning

Alternativ 0 er referansen som tiltaket skal sees i forhold til. Alternativ 0 er dagens situasjon i
tillegg til forvente de endringer uten tiltaket i analyseperioden. Uttaksområdet ligger i
hovedsak i et uregulert område.
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6.3 Landskap

6.3.1 Innledning

Temaet landskap omtales i denne konsekvensutredningen som visuelle og estetiske
opplevelsesve rdier i landskapet.

De visuelle virkningene av terrenginngrepet omtales under tema landskap. Endring av
utearealenes funksjonelle kvaliteter i forhold til støy støv og luftforurensing samt stedets
sosiale liv og betydning for de som bor eller bruker områ det , omtales under nærmiljø og
friluftsliv.

6.3.2 Metode

Arbeidet er utført med bakgrunn i befaring, kartmateriale, flyfoto og bilder, samt annet
tilgjengelig bakgrunnsmateriale. 3D - modell av foreslått uttaksområde har i tillegg vært et
viktig grunnlag for å vu rdere omfang i forhold til tema landskap. Konsekvensutredningen
bygger på metoden beskrevet i Statens vegvesens håndbok V 712 , Konsekvensanalyser .

Verdivurdering av landskapet beskrives ut fra en regional vurdering. Utgangspunktet for
vurderingen er at ty pisk landskap i regionen har middels landskapsverdi.

Omfanget beskriver hvor store positive eller negative endringer tiltaket antas å medføre for
landskapsbildet i det berørte området. Omfanget er en kombinasjon av inngrep,
synlighet/fjernvirkning og virk ninger av foreslåtte avbøtende tiltak. Omfanget skal vurderes i
forhold til eksisterende situasjon .

Konsekvens for landskapet vil være fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til
referansesituasjonen ut fra å sammenholde verdi - og omfangsvurder ingene.

Definisjon av plan - og influensområdet

Planområdet består av områder som blir direkte påvirket eller berørt av det planlagte tiltaket,
dvs. selve uttaksområdet, atkomst - /driftsveger inklusive fyllinger/sidearea l samt arealer til
buffersoner. I ves t avgrenses planområdet av skråningen ned mot Begna, i nord , sør og øst
avgrenses planområdet av skogsområder . Figur 12 viser avgrensning av planområdet.

Influensområdet er arealer utenfor det definerte planområdet som kan bli påvirket av det
planlagte tiltaket. Områder tiltaket vil eksponere seg mot inngår i influensområdet.
Landskapets topografi og tiltakets plassering i terrenget (på en flat furumo) gir begrenset

Aktuelle problemstillinger

Nær - og fjernvirkning skal vurderes ved å undersøke hvordan tiltaket ser ut fra
bestemte standpunkter fra 3D - modellen.

Utredningsbehov

Det må utarbeides en landskapsanalyse inklusiv 3D - modell som viser nær - og
fjernvirkning i driftssituasjonen og ved avs lutning av uttaksområdet. Utredningen
skal beskrive eventuelle avbøtende tiltak som kan være istandsetting og sikring av
skjermsoner/vegetasjonssoner.
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eksponering for omkringliggende områder. De områdene som kan innlemmes i
influensområdet er de områdene som ligger høyere enn selve uttaksområdet. Figur 13 v iser
fire områder hvor tiltaket kan være synlig.

Figur 12 . Illustrasjon som viser prinsipiell avgrensning av plan området (stiplet i rødt).

Hensmoen

Begna

Storetjern

Vesletjern
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Figur 13 . Influensområdet = røde trekanter som illustrerer hvor det er mulig å se tiltaket fra høyere liggende
områder. Planområdet er stiplet i rødt.

6.3.3 Dagens situasjon

Overordnet landskapskarakter

Landskapet innenfor influensområdet inngår i landskapsregion 08, Innsj ø - og silurbygdene
på Østlandet (NIJOS, 2005) . Det meste av regionen ligger over marin grense noe som gir
landskapet preg av et bølgete morenedekke. Regionen mangler en enhetlig hovedform . Det
er jordbruket som danner hovedformene i det overordnete landska pet i kontrast til fattigere
berggrunn og skogsvegetasjonen rundt. Ulike, lave dalformer er trolig mest karakteristisk.

Ringerike kan betraktes som en gjennomgangsdal med sterkt asymmetrisk profil og vid
dalbunn.

Leiravsetninger finnes bare i lavlandet rundt Tyrifjorden, og landskapet her er mer preget av
et slyngete elve - og leirbakke landskap. Småformene varierer mye, noe som bl.a skyldes en
mangfoldig berggrunn. Her er nemlig grunnfjellgneiser, sandsteiner, leirskifre, permisk lava og
ulike kalkbergart er.
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Store innsj øer som Tyrifjorden, Steinsfjorden og Randsfjorden, danner store landskapsrom
som sterkt bidrar til å prege landskapskarakteren i sine underregioner. De mektige
vannspeilene skaper utsyn og gir store fjernvirkninger i landskapet.

Store deler av regionen er nært tilknyttet jernbanen , og flere stasjonsbyer og mindre
tettsteder har vokst fram i nyere tid. Utover disse preges regionen flere bygder med jevn
bosetting.

Figur 14 . D e store innsjøene danner store landskapsrom og man ser tydelig det slyngete elve - og
leirbakkelandskapet. Røde stiplete linjer viser kommunegrenser. (Foto: skogoglandskap.no)

Landskapet i plan - og influensområdet

La ndskapet i influensområdet har to markerte daldrag i vest og øst hvor elvene Begna og
Randselva renner sørover før de møtes og fortsetter mot Tyrifjorden. E16 krysser
influen sområdet og følger elvene nordover. Bebyggelsen er tett rundt Hønefoss sentrum,
men ut en for er landskapet i hovedsak preget av jordbru ksomr åde r med spredt bebyggelse
og åkrer rammet inn med striper av trær eller mindre skogsområder. Landskapet preges av
skog med innslag av vann, og jorder. Moderat til lite artsrike, oftest blåbærdominerte
skogtyper, er vanligst.

Hensmoen ligger på et isranddelta. Isranddeltaer karakteriseres av store, flate sand – og
grusavsetninger i terrenget med skrånende kant på distalsiden. I dag kalles isranddeltaene
gjerne for moer. Elva Begna meandrerer i dalbunnen vest for planområdet. Hensmoen lig ger
på et platå ca. 200 m.o.h. Det store innholdet av sand og grus i jordsmonnet gjør at furua
trives her. Landskapet kalles ofte for furumolandskap og karakteriseres av få
landskapselementer og liten variasjon, men med god sammenheng og inntrykksstyrke.
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L iten/lav bunnvegetasjon og små terrengvariasjoner gir et åpent preg uten en tydelig visuell
avgrensning.

Figur 15 . Eksemp el på furumolandskap på området (Foto: A splan Viak AS).

I influensområdet ligger også Storetjern og Vesletje rn som er dødisgroper og viktig e
landskapselement er . Dødisgroper er dannet ved at isklumper eller større isrester blir begravd
i løsmateriale (og dette løsmaterialet isolerer og hindrer rask smelting). Når de begravde
isklumpene senere smelter blir det lig gende tilbake en grop i overflata. Vesletjern og
Storetjern nord for planområdet er grytehullssjøer dannet av dødisgroper. Elementene
skaper variasjon i det ellers flate furumolandskapet.
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Figur 16 . Dødisgropen Vesletjern skaper variasjon i det ellers flate furumolandskapet (Foto: A splan Viak A S ).

Plan - og influensområdet preges av ulike typer arealbruk og terrenginngrep. På vestsiden av
Begna ligger et grustak på Kilemoen. I selve planområdet drive r John Myrvang AS
eksisterende grustak. Langs Hensmoveien nordøst for planområdet ligger et industriområde.
Det ligger også boligområder nær planområdet ; Vågård, Nymoen og Hen.

Figur 17 . Eksisterende situasjon sett fra 3D - modell.

Vesletjern

Store tjern

HEN

E16

NYMOEN
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Begna
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Figur 18 : 3D - modell som viser u ttak av hele området ned til kote 170. Uttaksskråningene er ikke revegetert.

6.3.4 Verdivurdering

Influensområdet karak teriseres som en gjennomgangsdal med sterk asymmetrisk profil og
vid dalbunn. Influensområdet preges av jordbrukslandskap med moderat til lite artsrike
blåbærsdominerende skogstyper som er fremtredende og vanlig i regionen. Middels verdi.

Planområdet karakteriseres som et furumolandskap som er vanlig i regionen. Området er i
dag berørt av inngrep med masseuttak, bebyggelse og veger. Dette gir noe redusert
landskapsverdi og bryter opp helheten i landskapet. M iddels til liten verdi.

6.3.5 Synlighetsanalyse

Fje rnvirkning/nærvirkning

Planforslaget legger til rette for en utvidelse av grusuttaket i henhold til areal avsatt i
kommuneplanen med en uttaksdybde inntil 2 meter over grunnvannsnivå . J ohn Myrvang AS
tar i dag ut sand nordover ned til ca. kote 170. Det er utarbeidet 3D - modell for følgende
situasjoner:

Dagens situasjon (0 - alternativet)
U ttak av hele området ned til kote 170

For å dokumentere tiltakets nær - og fjernvirkning er det tatt utsnitt/stillbilder fra 3D - modellen
fra valgte standpunkt/synsvinkler. Sta ndpunktene er valgt ut fra steder der uttaksområdet i vil
eksponeres /være synlig , eller områder der folk i stor grad befinner seg.
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Følgen de ståsteder er valgt:

A. Ulvenåsen
B. Klekkenveien
C. Mørk ga nga
D. Gyrihaugen
E. 271/122, bolig
F. Nymobakken
G. Industriområdet
H. Vesle tjern
I. 271/241 , bolig

Fjernvirkning

Figur 19 . Oversikt over de ulike ståstedene for vurdering av fjernvirkning.

Fjernvirkning

Nærvirkning
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A. ULVENÅSEN

Ulvenåsen (269 mo h) er et høydedrag nord for uttaksområdet, ca.1,4 km i luftlinje. Det er
ikke mulig å se masseuttaket på grunn av tett vintergrønn vegetasjon. Så lenge denne tette
vegetasjonen opprettholdes vil ikke masseuttaket være synlig ved fase 1 eller fase 2.

Figur 20 . Dagens situasjon: tett vegetasjon gjør at dagens uttaksområde ikke er synlig. (Foto: A splan Viak AS )

B. _ KLEKKENVEIEN

Avstanden fra Klekkenveien til masseuttaket, ca. 6 km i luftlinje, sammen med plasseri ngen i
terrenget og tett vegetasjon , gjør at masseuttaket underordner seg landskap et og i svært
liten grad eksponerer seg mot området . Masseuttaket på Kilemoen fremstår som et større
inngrep.

Figur 21 . Dagens situasjon: Klekkenveien (194 moh ), m asseuttaket er svært begrenset eksponert pga
plassering i terreng og tett vegetasjon. Masseuttaket på Kilemoen fremstår som et større inngrep. (Foto: A splan
Viak AS )

På grunn av masseuttakets plassering i terreng et vil heller ikke en utvidelse (fase 1 og fase
2) være synlig fra denne vinkelen. Man må høyere opp for å kunne se endringene.
Masseuttaket på Kilemoen vil fortsatt fremstå som det største landskaps inngrepet.

Hensmoen Industriområdet

Hensmoen
Kilemoen
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C. MØRKGANGA

Mørkganga (540 moh) lig ger ca. 14 km unna i luftlinje . H erfra kan man skimte uttaket som en
lys ere grå stripe i det fjerne. Masseuttakets plassering på en flat furumo gjør at man må opp i
høyden for å kunne se det. Masseuttaket på Kilemoen fremstår som et tydelig ere
landskapsinngrep.

Figur 22 . Dagens situasjon: Mørkganga ( 540 moh ), masseuttaket fremstår som en lys stripe i den tette
vegetasjonen. (Foto: A splan Viak AS)

Ved en utvidelse (fase 1 og fase 2) vil den lyse strip en øke litt i omfang grunnet utvidelse av
masseuttaket med fjerning av vegetasjon og senkning av terreng. M asseuttaket på Kilemoen
vil fortsatt fremstå som det største landskapsinngrepet.

Figur 23 . Fremtidig situasjon: Mørkganga (540 moh) . Tiltaket representerer en utvidelse og senkning av
terrenget. Dermed blir mer av masseuttakets skråninger synlig og bryter i stør re grad den sammenhengende
skog kledte moen enn eksisteren de situasjon. Når anleggsperioden er over og uttaksskråningene revegetert, vil
tiltaket ikke lenger være synlig fra dette standpunktet. Bildet over er manipulert og det nye tiltaket er lagt inn.
(Foto: A splan Viak AS )

Steinsfjorden

Kilemoen
Hensmoen

Kilemoen
Hensmoen

Steinsfjorden
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D. GYRIHAUGEN

Gyrihaugen ligger litt høyere enn Mørkganga (682 moh). Høyden gjør det mulig å «se ned» i
uttaket. Masseuttaket ses som en lys ere grå stripe i horisonten. M asseuttaket på Kilemoen
fremstår som et større landskapsinngrep.

Figur 24 . Dagens situasjon: Gyrihaugen ( 682 moh ) , masseuttaket fremstår som en lys stripe på den skogkledte
moen. (Foto: A splan Viak AS)

Som fra Mørkganga, vil masseuttaket ved en utvidelse (fase 1 og fase 2) øke litt i omfang
grunnet fje rning av vegetasjon og senking av terreng. Masseuttaket på Kilemoen vil fortsatt
fremstå som det største landskapsinngrepet.

Figur 25 . Fremtidig situasjon : Gyrihaugen. Tiltaket representerer en utvidelse og senking av terrenget. Dermed
blir mer av masseuttakets skråninger synlig og bryter i stør re grad den sammenhengende skog kledte moen enn
eksisterende situasjon. Når anleggsperioden er over og uttaksskråningene revegetert, vil tiltaket ikke lenger være
sy nlig fra dette standpunktet. Bildet over er manipulert og det nye tiltaket er lagt inn. (Foto: A splan Viak AS)

Hensmoen
Kilemoen

HensmoenKilemoen
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Samlet vurdering av fjernvirkning

Den store avstanden til sandtaket sammen med beliggenheten (en fordypning i furumoen) og
vegetasjon, reduser er tiltakets synlighet. Årstidene er trolig mest avgjørende for graden av
eksponering på enkelte av ståstedene. Når anleggsperioden er over og uttaksskråningene
revegetert, vil tiltaket ikke lenger være synlig fra de valgte ståstedene .

Nærvirkning

Figur 26 . Ståsteder i 3D - modell eller fotostudier for vurdering av nærvirkning.

Reguleringsplanforslaget tillater etablering av en terrengvoll i buffersonen rundt
uttaksområdet. I 3D - modellen er denne vollen tegnet inn med en høyde på 1,5 meter. V ollen
vises med gul t og uten vegetasjon for å synliggjøre forskjellen mellom eksisterende og
fremtidig situasjon.

E. 271/122

Boligen (2 71/122) ligger på ca. kote 194 mens uttakskanten ligger på kote 197 . D ette
resulterer i at man ikke vil kunne se planlagt tiltak fra denne tomten .

Det er valgt å gjøre en fotostudie fra dette standpun ktet, fordi dette i større grad vil illustrere
tiltakets nærvirkning enn utsnitt fra 3D - modell.
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Figur 27 . Eksisterende situasjon. Fra hage til bolig Gbnr. 271/122. Høydeforskjell/topografi og vegetasjon
skjermer for innsyn til dagens og planlagt masseuttak. Driftsveg med bom i forgrunnen . (Foto: A splan Viak AS)

Figur 28 . Eksisterende situasjon . Mot sør. Terreng og vegetasjon skjermer for innsyn til masseuttaket.
Eksisterende driftsveg går langs toppen av kollen. (Foto: A splan Viak AS)

John Myrvang AS

John Myrvang AS

NorStone AS

Bom ved driftsveg

Driftsveg
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F. Nymobakken

Adkomst til sanduttaket er fra Nymobakken. Uttaket ligger som en forsenkning i terrenget og
furuskog demper uttakets eksponeri ngs grad . Dagens uttaksområde er knapt synlig fra de tte
standpunktet .

Figur 29 : Eksisterende situasjon. Fra Nymobakken sett mot sør. Dagens uttakskant kan skimtes til høyre i bilde t
(Stormen Dagmar har ført til avskoget område).

Fr emtidig uttaksområde vil i større grad være synlig fra dette standpunktet fordi
uttaksområde (og vegetasjonsvoll) kommer nærmere vegen. Vegetasjon mellom
Nymobakken og fremtidig driftsveg vil dempe eksponeringsgraden.

Figur 30 . Fremtidig situasjon . Al le masser er ferdig tatt ut i henhold til reguleringsplanforslaget. D riftsveg og
v egetasjonsvoll med høyde 1,5 meter er etablert. Vegetasjon mellom Nymobakken og driftsveg er ikke vist i 3D -
modell en. Oppenåsen skimtes i bakgrunnen til høyre.

Nymobakken

Voll

Driftsveg
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G. Industriområdet

Fra utkanten av industriområdet , langs en kraftgate hvor høyere vegetasjon er fjernet, vil
man ikke se dagens uttaksområde.

Figur 31 . Eksisterende situasjon. Masseuttaket er ikke synlig fra denne syns vinkelen.

Ferdig uttak vil ikke eksponere seg mot dette standpunktet. Imidlertid vil tiltaket komme
nærmere og en eventuell voll vil skimtes mellom de høye furustammene.

Figur 32 . Fremtidig situasjon (fase 1 og 2) . Den nyetablert e vollen kan skimtes gjennom det tette furusjiktet
(vollen er lagt inn i 3D - modellen med gulgrønn farge for bedre synlighet). Selve uttaksområdet vil ikke være
synlig.

Oppenåsen

Oppenåsen

Voll
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H. Ves le tjern

Fra Vesle tjern vil det være små/ubetydelige endringer i landskap et . Skogen fjernes mot
uttaket etter hvert som det tas ut masser mot nord. Uttaket vil ikke være synlig i noen av
fasene (man kan kanskje skimte vollen) , men himmelen blir mer og mer s ynlig i takt med
uttaket.

Figur 33 . Eksisterende situasjon. Uttaket er ikke eksponert fra denne vinkelen.

Figur 34 . Fremtidig situasjon (fase 1 og 2). Små/ubetydelige endringer i landskapsbilde, man kan kanskje
skimte vollen i horisonten. Vollen er lagt inn i 3D - modellen med gul farge for å være synlig, i virkeligheten vil
denne gli inn i landskap et .

Voll
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I. 271/241

Som ved standpunkt ved Vesletjern , vil det også her være små/ubetydelige endringer i
landskapsbildet . Skogen fjernes mot uttaket etter hvert som det tas ut masser mot nord.
Uttaket vil ikke være synlig i noen av fasene, men himmelen blir mer og mer synlig i takt med
uttaket .

Figur 35 . Eksisterende situasjon. Masseuttaket er ikke synlig fra denne vinkelen. Synsvinkelen er tatt mot en
kraftlinjetrasé slik at det skal være lettere å synliggjøre forskjell på eksisterende og fremtidig situasjon.

Figur 36 . Fremtidig situasjon (fase 1 og 2). Det tette sjiktet med furu virker som en buffer, skogen fjernes
gradvis i takt med uttak av masser og det resulterer i at man etter hvert vil kunne se himmelen gjennom
trestammene. Man kan se uttaksskråningen mot sør i det fjerne bak vollen. Vollen rundt masseuttaket er lagt inn
med gul farge for å synliggjøre forskjellen mellom en eksisterende og fremtidig situasjon.

VollDriftsveg

Uttaksskråning
i sør
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Samlet vurdering av nær virkning

Områdets flate topografi fører til at tiltaket i liten grad vil eksponere seg mot de undersøkte
nærområdene. Ved noen av standpunktene vil man kunne se vollen og skimte himmelen
gjennom furustammene fordi skog er fjernet som en følge av at tiltake t kommer nærmere.

F uruskogen rundt uttaksområdet og etablering av en eventuell vegetasjonsvoll, vil fungere
som en buffer og stort sett skjerme for innsyn til det nye tiltaket . Planlagt tiltak vil i liten grad
endre eksponeringen av masseuttaket mot omkringliggende områder sa mmenlignet med
dagens situasjon.

6.3.6 Omfangsvurdering

For områdene som blir direkte berørt, dvs. i planområdet, vil tiltakets dimensjon være dårlig
tilpasset omgivelse ne og i liten grad være tilpas set linjene i landskapet ved at de i større grad
del er opp en enhetlig terrengform ( furumoen på Hensmoen der det ikke er uttak i dag). Deler
av planområdet og området rundt (industriområdet) er allerede i dag preget av inngrep.
T iltaket innebærer en utvidelse av dagens uttak i lengde, bredde og dybde , og vil i større
grad bryte skalaen i landskapet.

I det store landskapsrommet , dvs. i influensområdet, vurderes tiltaket å berøre deler av
moreneryggen som et viktig landskapselement. Imidlertid vil den karakteristiske
more neryggen ned mot Begna samt grytehullsjøene Vesletjern og Storestjern bevares. Disse
er viktig e landskapselementer som etterlate r spor av d et kvartærgeologiske landskapet,
samtidig som at moreneryggen i vest fungerer som en visuell skjermingssone sett fra vest.

Synlighetsanalysen viser at t iltakets eksponeringsgrad varierer avhengig av avstand og hvor
man befinner seg i forholdet til planområdet. Eksponeringen mot skogsområdene Ulvenåsen,
Mørkganga og Gyrihaugen vil øke noe fordi de ligger høyere i terreng et. Uttaket vil ikke
eksponere seg mot Nymobakken, boligområdene på Hen , bolig 271/122 eller industriområdet
på grunn av skjermende vegetasjon og fordi områdene ligger på nivå med , eller lavere enn,
sel ve uttaksområdet.

Tiltaket vil innebære et ytterliger e inngrep i Hensmoen med en senkning av terrenget. Etter
avbøtende tiltak slik som revegetering av skråningene, vil uttaksområdet på sikt gli inn som
en naturlig del av den skogkledde moen sett fra avstand. Reguleringsplanen sikrer at det blir
bevart terre ng og vegetasjon som en buffersone rundt området. Tiltaket vurderes å gi
middels til stort negativt omfang for planområdet og lite negativt omfang for influensområdet.

6.3.7 Konsekvensvurdering

Plan området er gitt m iddels til liten verdi og middels til stort negativt omfang som gir middels
n egativ konsek vens ( - - ). Influensområdet er gitt middels verdi og lite negativt omfang som
gir liten negativ konsekvens ( - ) .

Landskapet endres totalt på selve furumoen, og vil gi lokalt store negative konsekvenser for
landskapet. I forhold til eksponering mot der folk bor, ferdes eller kjører, vil landskapet ikke
bli radikalt endret.

Konsekvenser i driftsfasen

Driftsperioden f or uttaksområdet er anslått til å være ca. 75 år forutsatt dagens uttaksvolum.

Konsekvenser for landskapet i driftsperioden er knyttet til endret landskapskarakter i
masseuttaket og eksponering mot omgivelsene. Drift sperioden vil medføre større negative
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ko nsekvenser for landskapet enn det fremtidige anlegget som er revegetert og kan
tilbakeføres til LNF - område eller benyttes til andre formål.

I driftsfasen må v egetasjon og markdekke f jernes og eksponeringen av uttaksområdet vil øke
gradvis. For å begrense de visuelle virkningene er det viktig at drifts området ikke omfatter
mer enn nødvendig areal og at uttaksskråningene revegeteres så snart det er mulig uten å
forurense ressursen.

Avbøtende tiltak/istandsetting

Reguleringsbestemmelsene fastsetter at endeli g skråning mot omkringliggende terreng ikke
skal være brattere enn 30 grader (1 :1,73). Skråningene skal naturlig revegeteres , men kan
først revegeteres etter hvert som endelig bunnivå i uttaksområdet er nådd . Vegetasjonen i
skråningene vil etter hvert som den vokser til dempe den visuelle virkningen. Fortløpende
revegetering er uheldig før endelig bunnivå er nådd, da jord og planter vil spre seg og
forurense ressursen.

For å begrense de visuelle virkningene er det viktig at uttaks området ikke omfatter mer e nn
nødvendig areal, at uttaksskråningene revegeteres, og at skråningen i vest ned mot Begna
bevares slik at den kan fungere som en visuell skjermingssone sett fra vest. Skråningen i
vest ned mot Begna inngår ikke i planområdet, men grenser til planområdet .

Figur 37 . Primærvegetasjonen har festet seg og vokser på de veggene i sandtaket som ikke er i bruk. Denne
vegetasjonen har vokst frem i løpet av en 15 - 20 - års periode .



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 49

John Myrvang AS / NorStone AS Asplan Viak AS

6.4 Nærmiljø og friluftsliv

6.4.1 Innledning

Temaet friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på
miljøforandring og naturopplevelse. Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø,
herunder områder og ferdsel sårer som ligger i umiddelbar nærhet fra der folk bor (Statens
vegvesen, 2014:144) .

Områdets betydning for trivsel, samvær og fysisk aktivitet skal vurderes under nærmiljø og
friluftsliv. Områdets visuelle kvaliteter behandles under tema landskapsbilde.

Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvaliteter og bruk på grunn av luftforurensning,
støynivå og/eller støytiltak behandles under tema nærmiljø og friluftsliv. Lydnivå er en
objektiv faktor som kan dokumenteres ved målinger og beregninger, og som myndig hetene
har satt grenseverdier til. Opplevelse av lyd er imidlertid en subjektiv faktor, som vil oppleves
forskjellig fra person til person. Normalt defineres en endring i støynivå på 3 dB som en
merkbar endring i støynivået.

Nasjonale, regionale og lokale mål og retningslinjer

Det er et overordnet politisk mål at alle skal ha mulighet til å utøve helsefremmende,
trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv og fysisk aktivitet i det daglige livsmiljøet og i
omkringliggende naturområder. Disse føringene er gi tt i Stortingsmelding 23 (2001 - 2002)
Bedre miljø i byer og tettsteder og Stortingsmelding 39 (2000 - 2001) Friluftsliv – en veg til
høgare livskvalitet . Barn og unge har et særskilt fokus i politiske målsetninger gjennom
rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.

6.4.2 Metode

Metodisk bygger utredningen på Statens vegvesen Håndbok V712 Konsekvens analyser
(Statens Vegve sen 20 14 ) og DN - håndbok 25 - 2004 – Kartlegging og verdisetting av
friluftsområder (DN 200 4 ). Verdivurderingen for nærmiljø og friluftsliv er knyttet til kriterier

Aktuelle problemstillinger

Skogsom rådet mellom Storetjern og dagens uttaksområde benyttes til friluftsformål
og orientering. Det går flere skogsbilveger og stier i området som er godt egnet til
turgåing. I området arrangeres jevnlig tur - orientering, karusell - løp og det
tradisjonsrike Jonso kløpet. Området er også velegnet til presisjons - orientering.
Vesl etjern benyttes til bading. Planområdet ligger i nærheten av flere boligområder
(Hen, Nymoen, Vågård). Annen bebyggelse i nærheten av uttaksområde er
Hensmoen industriområde som sysselsetter flere personer.

Utredningsbehov

Utredningen skal dokumentere områdets bruk og tiltakets konsekvenser for friluftsliv
og nærmiljø. Fossekallen IL og Ringerike O - lag kontaktes for å avklare bruken av
området. Utredningstemaet må ses i sammenheng med kapittel om forurensning
(støy og støv). Avbøtende tiltak må vurderes.



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 50

John Myrvang AS / NorStone AS Asplan Viak AS

som tilgjengelighet, bruksfrekvens, brukere, egnethet, funksjon, opplevelseskvaliteter,
symbol verdi, kunnskapsverdier, tilrettelegging, utstrekning og graden av inngrep.

Registreringene er gjort på bakgrunn av befaring i området, bruk av kartmateriale, flyfoto,
bilder og 3D - modell, samt annet tilgjengelig bakgrunnsmateriale og høringsuttalelser.
Ko mmunen har også bidratt med informasjon på bakgrunn av arbeidet med kartlegging av
bynære friluftsområder i Hønefoss.

6.4.3 Kartlegging av bynære friluftsområder, Hønefoss

Ringerike kommune ha r kartlagt og verdisatt bynære friluftsområder rundt Hønefoss.
Arbeid et er sam m enfattet i en rapport («Kartlegging av bynære friluftsområder i Hønefoss,
hovedrapport, mars 2014») hvor friluftsområdene er klassifisert på bakgrunn av verdi. De
ulike klassifiseringene er A - , B - , C - og D - områder. Målet er at rapporten skal fung ere som et
kunnskapsgrunnlag når nytt forslag til kommuneplan skal utarbeides, samt ved senere
saksbehandling i kommunen.

Hensmoen er klassifisert til B - område pga . det gode stinettet og fordi det er mulig å bruke
barnevogn og rullestol på mange av stiene. Årsaken til at det ikke er et A - område er at det
ikke har spesiell størrelse, spesiell tilrettelegging eller ligger spesielt nært byen. De seks
områdene som er klassifisert til A - områder har e n eller flere av disse kvalitetene. At området
er avsatt til rå stoffutvinning har ikke hatt betydning for klassifisering en . Nedenfor gis en
oppsummering av k lassifisering av områdetyper i Ringerike kommunes undersøkelse av
bynære friluftsområder.
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Figur 38 . Fra Ringerike kommunes "Kartlegging av bynære friluftsområder i Hønefoss, - hovedrapport, mars
2014".
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Figur 39 Fra Ringerike kommunes "Kartlegging av bynære friluftsområder i Hønefoss, - hovedrapport, mars 2014".
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6.4.4 Dagens situasjon

Plan - o g influensområde

Undersøkelsesområdet består av både planområdet og influensområdet. Planområdet er
dagens grusuttak samt planlagt uttaksområde. Influensområdet er områder som kan bli
berørt av tiltaket med for eksempel endret miljøbelastning i form av støy og støv, endret
opplevelseskvalitet eller endret tilgjengelighet . Her regnes influensområdet til å være
boligområder som får redusert sitt nærturterreng, det vil si boligene på Hen langs
Storetjernveien , Vågård og Nymoen. Influensområdet er også avgrenset av jernbanen i
nordvest, E16 i nordøst og en bratt skråning (ca. 32 graders helling) ned mot Hen i sørvest.
Støykartleggingen viser at det er minimal støyutbredelse utenfor uttaksområdet ved full d r ift
(jf. støysonekart i utredning om støy). Tiltakets støybidrag har der for ikke vært bestemmende
for avgrensningen av influensområdet.

Figur 40 . Illustrasjonen viser prinsipiell avgrensing av influensområdet (stiplet linje) og planområdet (heltrukket
linje) for tema nærmiljø og friluftsliv. Alternative friluftsområder er avmerket med hvit rute.

Områdebeskrivelse

Deler av p lanområdet består av det eksisterende sand - og grustaket. Den ubebygde delen
av planområdet består hovedsakelig av tørr furuskog. Terrenget er lettgått og flatt med lite
bu nnvegetasjon.

Det ligger flere boligområder i nærheten av uttaksområdet. Boligområdet på Nymoen ligger
ca . 300 meter sørvest for dagens uttaksområde. Det ligger også et boligområde på Hen
langs Storetjernveien ca . 450 meter no rdvest for dagens uttaksområd e. Boligfeltet på Vågård
ligger ca. 800 meter nordøst for eksisterende uttaksområde , på østsiden av E16 .
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Det er ingen skoler eller barnehager i nærheten. Annen bebyggelse i nærheten av
uttaksområde er Hensmoen industriområde . Brukere av skogsområdet nord for
uttaksområdet er i hovedsak lokalbefolkningen og Fossekallen IL.

Det ligger en fotballbane nord for E16 som ikke lenger er i bruk. Denne ble etablert på slutten
av 70 - tallet av Myrvang AS og tre andre bedrifter. Kommunen overtok drift av banen i 2011.
Banen var tidligere brukt mye av idrettslag og bedriftene på Hensmoen, men har de siste 10
årene vært lite brukt. I dag blir deler av banen brukt som lagringsplass .

Sør for uttaket i boligområdet Nymoen er det etablert en lekeplass med mulighet for diver se
aktiviteter. Det ligger også en provisorisk lekeplass på Vågård.

Figur 41 . Oversiktskart over området.
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Figur 42 . Det går flere stier og skogsbilveger nord for uttaksområdet som brukes til friluftsformål.

Figur 43 . Lekeplass i boligområdet på Nymoen.

Figur 44 . F otballbanen er ikke lengre i bruk og benyttes i dag som lagringsplass.

Dagens bruk og brukere

Hensmoen er ett av de mest brukte rekreasjons - og turområdene ifølge Ringerikes
kartlegging av bynære friluftsområder nær Hønefoss i 201 3 . Området er et av de mest brukte
områdene for Fossekallen I L, og brukes til orientering. I området arrangeres je vnlig tur -
orientering, karusell øp og det tradisjonsrike Jonsokløpet.

Etter å ha vært i kontakt med Ringerike O - lag og Fossekallen IL , blir Hensmoen trukket fram
som et mye brukt turområde . D e flate moene har sæ rlige kvaliteter som lavterskel områder
for friluftsliv og trening egnet for både barn evogn og rull e stol . Til orientering er området
særdeles attraktivt pga . det varierte terrenget . B landingen av flatmo med stier passer godt for
nybegynnero pplæring og rekrutter, samt tur orientering . D et har også vært arrangert sykkel o -
løp . De tilgrensende åsene gir mulighet for mer krevende orientering. Kombinasjonen av
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flere terrengtyper og vann gir god løps variasjon . Området rundt Vesletjern og Stor e tjern er
særlig kupert , og Vesletjern benyttes også til bading.

I følge Ringerike O - lag , er det Fossekalle n I L som bruker området mest til orientering , se
figur 45 . Det arrangeres også jevnlig o - løp for funksjonshemmede, som rullestol o - løp og
presisjonsorientering. Gode stier og veier uten stein og hull gjør skogsområdet godt
tilgjengelig for rullestol. Senest i 2012 ble det arrangert NM i Pre - o og Temp - o på Hensmoen.
Her legges også jevnlig ut turorientering, fot o - o rientering og “minitrimmen“ for barn.

Ved Vesletjern har bedriftsidretten hengt opp en postkasse med gjestebok. Ved å legge
sammen antall be søkende på en tilfeldig uke i mai 2014 (uke 21), hadde Vesletjern 17
besøkende.

Figur 45 . Ulik bruk av området. Til venstre: p å tur med barnevogn og til høyre, markering av Ringerikskarusellen
orienteringsløp.

Figur 46 . Venstre: bedriftsidretten har hengt opp en postkasse med gjestebok ved Vesletjern. Midt: Vesletjern
med improvisert brygge og stupebrett. Høyre: Vannkanten langs Storetjern.
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Figur 47 . O - kart over Hensmoen tilsendt fra Fossekallen IL med areal avsatt til masseuttak i kommuneplanen
inntegnet ( stiplet rød linje ) .

Figur 48 . Løypekart fra hhv Ringerikskarusellen 2012 og Jonsokløpet 20 12. Her fremgår det hvordan O - løpere
bruker plano mrådet i tilknytning til områder rundt.
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Alternative friluftsområder

Tilgjengelig areal til friluftsliv/rekreasjon/orientering i plan området vil gradvis reduseres etter
hvert som uttaksområdet flytter seg lenger nordover inn på moen . Gjenstående arealer nord
for planområdet rundt Storetjern og Vesletjern vil fortsatt muliggjøre et rikt omfang av
friluftslivsaktiviteter.

Eggemoen, Kilemoen og Hovsmarka /Børdalsmoen er friluftsområder som ligger i nærhet (1 -
3 km) til Hensmoen. Både Eggemoen og Hovsmarka /Børd alsmoen er klassifisert som A -
områder i kommunens undersøkelse om bynære friluftsområder . Dette er gode, store
tilrettelagte områder. Eggemoen har , som deler av Hensmoen, et flatt landskap stort sett
bestående av furuskog. Stiene kan her også brukes med ba rnevogn, rullator og rullestol.

Hovsmarka/Børdalsmoen sees i sammenheng, selv om de har noe ulik bruk. Hovsmarka har
asfalterte turveier som brukes til rulleski og turer med barnevogn og rullestol, samt vanlige
fotturer og jogging. Børdalsmoen har furuskog og turstier på skogsbu n n og brukes av flere
idrettslag til trening.

Kilemoen, er som Hensmoen , klassifisert til et B - område. Det er en furumo med lett kupert
terreng . Moen har gode og varierte stier og brukes av folk fra hele Hønefoss til fotturer og
jogg ing , samt til orientering . Deler av Kilemoen er avsatt til område for råstoffutvinning i
pågående reguleringsplanprosess.

6.4.5 Verdivurdering

Ved verdisetting av plan - og influensområdet som område for friluftsliv og nærmiljø vurderes
planområ det og influensom rådet hver for seg og samlet. Det tas utgangspunkt i
vurderingskriterier gitt i DN Håndbok 25 - 2004.

Tabell 3 : Oppsummering av planområdets verdi for friluftsliv og nærmiljø (tabell jf. DN Håndbok 25 - 2004) Tallene
fra 1 til 5 er en gradering/skala av kriteriene fra lite (1) til mye (5)

Kriterier 1 2 3 4 5 Merknad

Bruk Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?

Liten x Stor Området brukes mye
av lokalbefolkningen
og til
orienteringsidrett.

Se «Kartlegging av
bynære friluftsområder
i Hønefoss,
hovedrapport, mars
2014» på kommunens
hjemmesider.

Regionale/nasj
onale brukere

Brukes området av
personer som ikke er
lokale

Aldri x Ofte Brukes i størst grad av
lokalbefolkningen og
Fossekallen IL til
nybegynneropplæring.
Det arrangeres
regionale O - løp og
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NM i
presisjonsorientering.

Opplevelses -
kvaliteter

Har området spesielle
natur - eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

Ingen x Mange Den inngrepsfrie delen
av planområdet er
ensartet åpen
furuskog

Har området et spesielt
landskap?

Lite x Svært Furomolandskap som
er vanlig i regionen

Symbolverdi Har området spesiell
symbolverdi

Ingen x Ingen kjente

Funksjon Har område en spesiell
funksjon
(adkomstsone,
korridor,
parkeringsplass el.)?

Ingen
spesiell
funksjon

x Spesiell
funksjon

Planlagt uttaksområde
er en del av
rekreasjonsområdet
på Hens moen, og
brukes blant annet til
fotturer, trening , sopp -
og bærsanking og
orientering.

Egnethet Er området spesielt
godt egnet for en eller
flere enkeltaktiviteter
som det ikke finnes like
gode alternative
områder til?

Dårlig x Godt Området er spesielt
godt egnet til
rekreasjons - og
friluftsformål , spesielt
presisjonsorientering
fordi det ligger bynært
og er lett tilgjengelig i
nærmiljøet. Området
er også spesielt godt
egnet til barnevogn og
rullestolbrukere.

Tilrettelegging Er området tilrettelagt
for spesielle aktiviteter
eller grupper?

Ikke
tilrette -
l agt

x Høy
grad av
tilrette -
legging

Området er spesielt
egnet for presisjons -
orientering – for
rullestolbrukere

Kunnskaps -
verdier

Er området egnet i
undervisningssammen
heng eller har området
spesielle natur - eller
kulturvitenskaplige
kvaliteter?

Få x Mange Kvartærgeologisk
landskap med
isranddeltaer og
dødisgroper /grytehulls
sjøer

Inngrep Er området
inngrepsfritt?

Utbygd x Inngrep
sfritt

Deler av planområdet
er allerede et
masseuttak, området
grenser til Hensmoen
industriområde i
nordøst .
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Utstrekning Er området stort nok
for å utøve de ønskede
aktiviteter?

For lite x Stort
nok

Området er del av et
større
sammenhengende
skogsområde på
Hensmoen

Potensiell bruk Har området potensial
utover dagens bruk?

Liten x Stor Området er allerede
godt egnet til ulike
rekreasjons - og
friluftsformål.

Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten
god, eller kan den bli
god?

Dårlig x God Tilgjengeligheten er
god og ligger i
nærheten av flere
boligområder.

Tabell 4 : Oppsummering av i nfluensområdets verdi for friluftsliv og nærmiljø (tabell jf. DN Håndbok 25 - 2004)

Kriterier 1 2 3 4 5 Merknad

Bruk Hvor stor er dagens
brukerfrekvens?

Liten x Stor Området brukes mye
av lokalbefolkningen
og til
orienteringsidrett.

Se «Kartlegging av
bynære friluftsområder
i Hønefoss,
hovedrapport, mars
2014» på kommunens
hjemmesider.

Regionale/nasj
onale brukere

Brukes området av
personer som ikke er
lokale

Aldri x Ofte Brukes i størst grad av
lokalbefolkningen og
Fossekallen IL til
nybegynneropplæring.
Det arrangeres
regionale O - løp og
NM i
presisjonsorientering.

Opplevelses -
kvaliteter

Har området spesielle
natur - eller
kulturhistoriske
opplevelseskvaliteter?

Ingen x Mange Ensartet åpen
furuskog.

Har området et spesielt
landskap?

Lite x Svært Furomolandskap som
er vanlig i regionen .
Grytehullsjøene
Vesletjern og
Storetjern gir økte
opplevelseskvaliteter.
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Symbolverdi Har området spesiell
symbolverdi

Ingen x Ingen kjente

Funksjon Har område en spesiell
funksjon
(adkomstsone,
korridor,
parkeringsplass el.)?

Ingen
spesiell
funksjon

x Spesiell
funksjon

Influensområdet er en
del av løypenettet på
Hensmoen , og brukes
blant annet til fotturer,
trening , sopp - og
bærsanking og
orientering.

Egnethet Er området spesielt
godt egnet for en eller
flere enkeltaktiviteter
som det ikke finnes like
gode alternative
områder til?

Dårlig x Godt Området er meget
godt egnet til blant
annet orientering, men
det finnes alternative
områder i kommunen
som allerede er i bruk,
for eksempel
Eggemoen.

Tilrettelegging Er området tilrettelagt
for spesielle aktiviteter
eller grupper?

Ikke
tilrette -
lagt

x Høy
grad av
tilrettele
gging

Området mellom
Storetjern og
Vesletjern er spesielt
egnet og tilrettelagt for
presisjonsorientering –
for rullestolsbrukere

Kunnskaps -
verdier

Er området egnet i
undervisningssammen
heng eller har området
spesielle natur - elle r
kulturvitenskaplige
kvaliteter?

Få x Mange K vartærgeologisk
landskap med
isranddeltaer og
dødisgroper
(grytehull sjøer )

Inngrep Er området
inngrepsfritt?

Utbygd x Inngrep
sfritt

Større skogsområder
uten inngrep. Grenser
til industriområde i øst
og boligbebyggelse
(Hen, Nymoen,
Vågård) .

Utstrekning Er området stort nok
for å utøve de ønskede
aktiviteter?

For lite x Stort
nok

Området grenser til
større
sammenhengende
skogsområde r på
østsiden av E16 som
brukes i
friluftslivssammenhen
g: Nærstadmarka,
Vågårdsåsen og
Eggemoen.
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Potensiell bruk Har området potensial
utover dagens bruk?

Liten x Stor Området er allerede
godt egnet til ulike
friluftsformål.

Tilgjengelighet Er tilgjengeligheten
god, eller kan den bli
god?

Dårlig x God Tilgjengeligheten er
god og ligger i
nærheten av flere
boligområder.

Tilgjengeligheten kan
bli bedre med for
eksempel bedre
parkeringsmuligheter
og merkede stier.

Planområdet:

I Ringerike kommunes kartlegging av 18 bynære friluftsområder var Hens moen det området
som fikk flest svar i unde rsøkelsen . Dette underbygger at dagens bruksfrekvens på
Hensmoen er stor .

I følge kriteriene til Statens vegvesens håndbok V712 vurderes planom rådet til å ha middels
til stor verdi for nærmiljø og friluftsliv . Dette begrunnes med at deler av planområdet brukes
ofte/av mange og at området er del av sammenhengende grøntområder . En del av
planområdet er imidlertid ikke egnet til friluftslivsaktivite ter (eksisterende masseuttak), og
dette trekker verdien noe ned.

Influensområdet

Nord for planområdet ligger skogsområder med Vesletjern og Storetjern. Dette er mye brukte
turmål samt at Vesletjern er tilrettelagt med et provisorisk bryggeanlegg som muliggjør
bading . Storetjern er drikkevannskilde for ca. 30 boliger, og bading er ikke tillatt her. Området
grenser til større sammenhengende skogsområder på østsiden av E16 som brukes i
friluftslivssammenheng: Nærstadmarka, Vågårdsåsen og Eggemoen.

Influe nsområdet benyttes i likhet med planområdet til turgåing, trening, orientering, plukking
av bær eller sopp og til skiturer. Områdene brukes hele året. Influensområdet vurderes
samlet å ha middels til stor verdi for friluftsliv og nærmiljø .

6.4.6 Omfangsvurdering

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer tiltaket vil
medføre i plan - og influensområdet. Omfanget vurderes i forhold til 0 - alternativet (dagens
situasjon) . V ed omfangsvurdering av plan - og influensområdet vurder es planområdet og
influensområdet hver for seg og samlet. Det tas utgangspunkt i vurderingskriterier gitt i
håndbok V712.
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Tabell 5 : Omfangsvurdering i planområdet (i henhold til kriterier i håndbok V712 )

Kriterier Stort
positivt
omfang

Middels
positivt
omfang

Lite/intet
omfang

Middels negativt
omfang

Stort negativt omfang

Bruksmuligheter Tiltaket vil ødelegge
bruksmulighetene for
planområdet på grunn av
arealbeslag. Det er
imidlertid snakk om en
lang tidshorisont (ca. 75
år)

Tilgjengelighet og
barrierer for ferdsel

Tiltaket vil på sikt
medføre at planområdet
er uegnet til friluftsliv på
grunn av anleggsdrift og
terrenginngrep.

Attraktivitet og
opplevelseskvaliteter

Tiltaket vil i stor grad
redusere områdets
attraktivitet og tiltaket vil
på sikt redusere
områdets
opplevelseskvaliteter for
ferdsel, aktiviteter og
opphold .

Identitetsskapende
betydning

Planområdet
vurderes ikke å ha
noen direkte
identitetsskapende
betydning, men er
en viktig
møteplass som vil
gå tapt.
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Tabell 6 : Omfangsvurdering i influensområdet (i henhold til kriterier i håndbok V 712 )

Kriterier Stort
positivt
omfang

Middels
positivt
omfang

Lite/intet
omfang

Middels negativt omfang Stort
negativt
omfang

Bruksmuligheter Støy - og støvbidraget fra sandtaket
vil ikke påvirke bruken av området,
men arealreduksjon på moen vil
redusere bruken av området.

Tilgjengelighet og
barrierer for ferdsel

Eksisterende løypenett/forbindelser
i influensområdet opprettholdes,
men tilgjengelig løypenett på
Hensmoen reduseres gradvis.

Attraktivitet og
opplevelseskvaliteter

Tiltaket vil gjøre området mindre
attraktivt for tradisjonelt friluftsliv ,
og spesielt orienteringsidretten,
fordi tilgjengelig areal til friluftsliv
gradvis reduseres.

Identitetsskapende
betydning

Tiltaket vil kunne forringe
influensområdets betydning som
en viktig møteplass.

Planforslaget vil beslaglegge arealer og fjerne skogsbilveger som i dag benyttes til
friluftsformål. Skogsbilvegene /turvegene kan imidlertid enkelt opprettholdes ved at de legges
om etter hvert som uttaksområdet utvides slik at tverrforbindelser opprettholdes lengst mulig.

Badeplassen ved Vesletjern vil fortsatt være tilgjeng elig fra boligområdene og tiltaket vil ikke
gi økt støybidrag til området. Vesletjern kan få noe redusert attraktivitet som badeplass etter
hvert som uttaket kommer nærmere , men dette vil trolig ikke redusere bruken.

Planforslaget vil redusere områdets attraktivitet som friluftsområde ved at et større areal
benyttes til masseuttak. Boligområdet ved Hen kan også få redusert attraktivitet som følge av
at uttaksområdet kommer nærmere samt en reduksjon av boligområdets nærturområde.

Utførte støyberegninger f or dagens og fremtidig situasjon viser at all bebyggelse og
mesteparten av influensområdet blir liggende utenfor støysonene fra aktivitet tilknyttet
sandtaket, og støybidraget vil ikke påvirke bruken av området. Støyende aktiviteter som
foregår i produksjo nsområdet og uttaksområdet skjermes av omkringliggende terreng.
Høydeforskjellen med skråningen opp fra uttaksområdet begrenser støyens utbredelse.

Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall i alle de 13
måleperiodene som til nå e r gjennomført. Maksimalt mineralsk støvnedfall ligger lavere enn
1/3 av utslippskravet i forurensningsforskriften .

Oppsummert vil tiltaket få stort negativt omfang for friluftsliv og nærmiljø i selve
planområdet da et viktig område for opphold og aktivitet på sikt går tapt. I influensområdet vil
tiltaket få middels negativt omfang for friluftsliv og nærmiljø fordi tilgjengelig areal for
opphold og aktivitet på Hensmoen gradvis reduseres i størrelse, og på sikt vil påvirke bruken
av området. Hensmoen vil ikk e lenger bli like attraktiv for orienteringsidretten. Det finnes
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alternative arealer for friluftsliv i på østsiden av E16 som Nærstadmarka, Vågårdsåsen og
Eggemoen.

Planforslaget har et langt tidsperspektiv før området er ferdig tatt ut, anslagsvis 75 år. Det
betyr at området kan brukes til friluftsformål i lang tid fremover, men at disponibelt areal
gradvis vil reduseres. Etter endt uttak kan imidlertid området settes i stand, og igjen ha et
potensial som område for opphold, rekreasjon og aktivitet .

6.4.7 Konsek vensvurdering

Planområdet er vurdert å ha middels til stor verdi og tiltaket vurderes å gi stort negativt
omfang. Dette gir i henhold til konsekvensviften i håndbok V712 , stor negativ konsekvens .

Influensområdet er vurdert å ha middels til stor verdi og t iltaket vurderes å gi middels negativt
omfang. Dette gir i henhold til konsekvensviften i håndbok V712, middels negativ
konsekvens.

6.4.8 Avbøtende tiltak

O pprettholde/bevare mest mulig stier rundt uttaket i driftsperioden
Omlegging av skogsbilvei er/ turvei er etter hvert som uttaksområdet utvides slik at
t verrforbindelser opprettholdes .
Utslaking av skråninger etter ferdig uttak vil øke tilgjengeligheten til området. Dette
kan være aktuelt å gjennomføre senere når etterbruken er avklart.
Driftsveg/turveg rundt uttaket vil i driftsperioden være allment tilgjengelig
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6.5 Naturmiljø

6.5.1 Innledning

I forbindelse med planer om utvidelse av eksisterende sand - og grustak ved Hens moen er
det gjennomført en konsekvensutredning av deltema naturmiljø innenfor plan - og
influens området. Med influensområdet mene s et subjektivt avgrenset areal utenfor
planområdet som kan tenkes å bli negativt påvirket av tiltak innenfor planområdet.

Figur 49 . Planområd et ligger innenfor stiplet strek. Lilla areal er avsatt til masseuttak i kommuneplanen .

Aktuelle problemstillinger

Det er i Naturbase avgrenset én naturtypelokalitet rundt Vesletjern av typen
grytehull sjø med intakt lavlandsmyr. Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C).
Vesletjern ligger utenfor planområdet , men innenfor influensområdet . I tillegg
foreligger det flere funn av rødlistearter på Artskart ( www.artsdatabanken.no )
innenfor influensområdet, men utenfor planområdet.

Utredningsbehov

Det må gjennomføres en biologisk kartlegging av de deler av planområdet som
fortsatt kan ha potensiale for funn av verdifullt naturmangfold. Det skal
gjennomføres viltkartlegging. Eventue lle avbøtende tiltak skal vurderes.
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6.5.2 Metode

Kartlegging og verdisetting av naturmiljø/biologisk mangfold i planområdet er basert på
nasjonal metodikk for naturtypekartlegging, dvs. kartlegging av spesielt viktige områder for
biologisk mangfold (Direktoratet for Naturforvaltning 1996; Direktoratet for naturforvaltning
2007) ; se for øvrig www.naturbase.no hvor kjente lokaliteter vises . Naturtypek artleggingen er
basert på DN - håndbok 13 - 2007 /2013 hvor naturtyper av særlig verdi for biologisk mangfold
er presenter . Lokaliteter som oppfyller kravene til naturtypelokalitet verdisettes etter kriterier
til A, B og C - verdi, se tabell under.

Tabell 7 : Verdisetting basert på DN - håndbok 13 og Statens Vegvesen håndbok V712.

Verdi 1

(DN - håndbøkene)

Verdi KU2

(SVV håndbok 140)

Nasjonal -

lokal verdiskala

Naturforhold

A – svært viktig Stor verdi Nasjonal verdi Svært viktig natur

B – viktig S tor verdi Regional verdi Viktig natur

C – lokalt viktig Middels verdi Høy lokal verdi Lokalt viktig natur

Ingen verdisetting Liten verdi Ordinær øvrig natur

Ingen relevans for
fagtemaet

Bebygde areal

Begrepsbruken for verdi - og konsekvensutredning er basert på Statens vegvesen s håndbok
V712 ”konsekvensanalyser” (Statens vegvesen 201 4 ) . For nærmere informasjon om
k riteriene for verdi - , omfangs – og konsekvensvurderingene vises det til denne . Trinn 1 i en
konsekvensutredning er kartlegging og karakteristikk av verdier, trinn 2 er omfangsvurdering
og trinn 3 er konsekvensvurderingen. I henhold til gjeldende metodikk s kal naturverdier
kartlegges og beskrives både i plan - og influensområdet. For rødlistearter henvises det til
Kålås m. fl. (2010) www.artsdatabanken.no .

Utredningen bygger på eksisterende dokumentasjon og feltarb eid. Feltarbeid ble gjennomført
av biolog Rein Midteng, Asplan Viak, 29.10.2012 og 25.10.2013 . I tillegg ble bl.a. et areal
rundt Storetjernet og brattskråningen mot Begna besøkt av deltagere fra No rsk sopp - og
nyttevekstforening og Tor Erik Brandrud (NINA ) bl.a. i forbindelse med «høstsopptreff» i
2013, jf. funn lagt ut på Artskart /Brandrud pers.medd . Kilder til informasjon er foruten egen
kartlegging, Direktoratets for Naturforvaltning naturbase ( www.naturbase.no ) og
artskartdatabasen fra Artsdatabanken ( www.artsdatabanken.no ) , samt MiS - områder
(miljøregistrering i skog , http://kilden.skogoglandskap.no/) og samtaler med To r Erik
Brandrud . Artskart er sist kontrollert for arter 23.4 .15.

6.5.3 Dagens situasjon

Generell naturbeskrivelse

Planområdet består av tørr furuskog, med en blanding av bærlyngfuruskog og lavfuruskog,
sistnevnte såkalt sandfuruskog. Skogen er i hovedsak ung ti l middelaldrende, og med
enkelte mindre partier med eldre (hogstmoden) skog. Skogen har nok i all hovedsak tidligere
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vært flatehogd , og pga. de svært gode foryngingsforholdene, ser det ut til at frøtrær ikke /i
svært liten grad har vært satt igjen. Unntaket er trolig deler av brattskrenten mot elva.
Humustykkelsen varierer noe, men er generelt tynn . S pesielt i brattkantene mot Begna, mot
Storetjern og generelt langs stier , kommer løsmassene opp i dagen , noe som har betydning
for plante - og sopp livet i område t.

Figur 50 . Bærlyngfuruskog med røsslyng, blåbær og tyttebær er vanlig i området. Humuslaget er her noe tykkere
enn i lavfuruskogen, og det er dermed lavere potensial for interessante sopparter.

Figur 51 . Hvor skogen er tørrest , dominerer lavfuruskog. Stiene sørger for at løsmassene blir blottet , noe som
medfører at baseioner blir lettere tilgjengelig for sopp. Legg merke til soppen furuskjellpigg som vokser i stikanten
i forkant av bildet.
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Løsmasser og berggrunn

Løsmassene i planområdet er dominert av et tykt lag med sand og grus som ble avsatt av en
breelv under siste istid. Området er i hovedsak veldrenert og tørt da løsmassene har en høy
porøsitet. Derfor dominerer tørketålende vegetasjonstyper inf luens området . Det finnes i dag
et grustak som tar ut løsmasser , dette gir grunnlag til sekundære åpne habitater , men
artsmangfoldet i grustaket er ikke undersøkt nærmere . Berggrunnen som er nokså baserik
har noe lavere betydning for vekstforholdene i områd et på grunn av den store
løsmasseoverdekningen ut en nevneverdige kildeframspring. S ted vis i hellingene , som for
eksempel mot Storetjern og lia mot Begna , finnes trolig periodevis rikt sigevann, noe som
nok er en viktig årsak til forekomst av krevende soppa rter (se avsnitt under ).

Figur 52 . Berggrunnen består av gabbro/amfibolitt (rødt) og glimmergneis/glimmerskifer/amfibolitt (grønt).
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Figur 53 . Løsmassekart for Hens moen (kilde: http://geo .ngu.no/kart/losmasse ).

Flora og fauna

Planområdet består av en relativt flat furumo. Tresjiktet domineres av furu men det er også
innslag av gran og bjørk i de stedvis noe fuktigere partiene som er tilknyttet tjernene .
Karplantefloraen i planområdet bestå r av arter som er tilpasset næringsfattige og veldrenerte
og tørre voksesteder. Lavsko g er den mest vanlige vegetasjonstypen i området med vanlige
lavarter som lys reinlav, islandslav og kvitkrull samt tyttebær og røsslyng . Andre steder hvor
det er noe fuk tigere dominerer bærlyngfuruskog med arter som blåbær, tyttebær, krekling og
røsslyng.

Sandfuruskoger og sjeldne sopparter

Sandfuruskoger på furumoer kan ha interessante naturverdier knyttet til jordboende sopper,
dvs. sopp som lever på bakken og som lever i symbiose (sopprot) med trærne. I tillegg kan
sandfuruskog ha verdi for enkelte krevende og sjeldne karplanter som for eksempel mogop
(NT) og grannjamne (EN) . Det har relativt nylig blitt oppdaget at denne naturtypen kan ha
store naturv erdie r nettopp for jordboende sopp jf. rapporten « Sandfuruskog og sandfuru -
skogsopper. Viktige områder for biologisk mangfold. » ( Brandrud, T.E. & Bendiksen, E. 2014.
– NINA Rap port 1042 ) . Oppmerksomheten rundt dette temaet er så nytt at sandfuruskog i
dagens trykte versjon av håndbok 13 om kartlegging og avgrensning av naturtypelokaliteter
ikke er med som en av skogtypene som skal registreres , men den har kommet med i
oppdaterte faktark i fra 2014 . Som en forløper til overnevnte rapport, ble det av samme
forfattere i februa r 2013 publisert en rapport som heter « Verdifulle sandfuruskoger og
sandfuruskogsopper. En foreløpig oversikt over viktige områder for biologisk mangfold »
(Brandrud & Bendiksen 2012). Under kapittelet « Hva er verdifull sandfuruskog », heter det i
denne rapp orten bl.a. at: « Sandfuruskogen kan defineres som furuskog på sand, eller
sand/grus - dominerte løsmasser. I hovedsak omfatter dette breelv - bresjøavsetninger, gjerne i
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form av mektige dalfyllinger (…). Som regel er disse sand/grus - forekomstene furudominert,
og har ofte god bonitet. Løsmassene er gjerne fattige, men kan ha innslag av rikere
mineralkorn, og noen har et betydelig kalk - innhold, eventuelt fra kalkrikt grunnvann.
Vegetasjonen i feltsjiktet er gjerne fattig, dominert av nøysomme surbunnsarter som re inlav,
furumose og lyngarter. Men blant de jordboende soppene er det ofte innslag av mer
mineralkrevende arter. Ikke alle sandfuruskoger er like biologisk verdifulle. Sandfuruskogene
oppviser i større grad enn beslektede skogtyper som kalkfuruskog en marke rt
typemessig/regional variasjon som habitat for spesialisert og sjeldent biomangfold. Ut i fra
dagens artskunnskap er det først og fremst de tørreste, kontinentale, lav eller
lav/mosedominerte utformingene som er hotspot - habitat for sjeldent biomangfold. Særlig rike
er områder med (i) tynn humus, (ii) godt sortert finsand (ofte tidligere flygesandområder) og
(iii) (kalk)rikere mineralpartikler. Mange arter er også begunstiget av partier med åpen sand.
Disse rike områdene kan man finne bl.a. på eskerrygger, terrasseskråninger, samt områder
som tidligere hadde sandflukt (flygesandområder). Disse tørre, lavdominerte typene huser
særlig mange habitatspesifikke, jordboende mykorrhizasopper. Enkelte sandelskende
karplanter er også mest knyttet til noe rikere utfo rminger, som bittergrønn (EN, sterkt truet),
grannjamne (EN) og mogop (NT, nær truet). Foreløpig vet man antageligvis for lite om
artsinventar og utbredelse til skarpt og skille ut de typene/områdene med sandfuruskog som
har særlig verdi. I forvaltningen h ar man hittil hatt lite kartlegging og lite fokus på
sandfuruskog. Med et økt kartleggingsfokus nå, bl.a. med inkludering av sandfuruskog i DN
håndbok 13, vil antakeligvis utfordringen være å ”skille klinten fra hveten”, dvs. å skille de
verdifulle fra de mindre verdifulle sandfuruskogene. Dette er ingen enkel oppgave, da
sandfuruskogene ofte er svært likartede med hensyn til vegetasjon og skogstruktur. For å få
til dette, er det behov for å gjennomføre mer artskartlegging, for å øke kunnskapsgrunnlaget
om artsinnholdet i de ulike utformingene og de ulike regionene, samt effekter av ulik
kulturpåvirkning og isolasjon/fragmentering (…).

Basert på tilgjengelige kartleggingsdata, er det følgende tre områder/regioner som peker seg
ut med mange velutviklede, rike sandfuruskoger av stor verdi for biomangfoldet i Norge: 1)
Glomma - dalføret med sidedaler i Åmot - Elverum; 2) Øvre Sjoa - området i Vågå - Sel (NV -
Gudbrandsdalen) og 3) avsetninger langs Randselva - Storelva på Ringerike, samt sør for
Krøderen i Modum.

På Ringeri ke er det registrert flere verdifulle sandmoer langs Randselva - Storelva, først og
fremst Eggemoen nord for Hønefoss, Prestmoen på vestsiden (nord for Juveren - Synneren)
og Hvervenmoen og Helgelandsmoen - Mosmoen på østsiden av elva (Brandrud & Bendiksen
2012) . Sistnevnte hhv. i Hole og Jevnaker kommuner, de andre i Ringerike. Kilemoen mot
Ådalen/Hallingby er en annen kjent forekomst. Disse moene kan antageligvis betegnes som
middels godt kartlagt. Furumoene på Ringerike utmerker seg også ved flere forekomster av
den truete karplanten bittergrønn (Chimaphila umbellata, EN), som har et av sine viktigere og
mer livskraftige habitater her. Det utarbeides nå en egen handlingsplan for denne arten
(Stabbetorp og Bratli 2012, in prep.).

Alle de nevnte moene er karakter isert ved en mer eller mindre kalkpåvirkning, delvis
gjennom noe rikere sedimenter, og stedvis gjennom påvirkning av kalkrikt grunnvann. Det
sistnevnte er særlig påtagelig i brattskråningene omkring Eggemoen, der grunnvann presses
fram over leirsedimenter, og en får en svært rik lågurtfuruskog. Av viktige arter som er funnet
på Ringeriksmoene, kan nevnes gullslørsopp (Cortinarius aureofulvus, NT), slimsneglehatt
(Limacella illinita, VU, sårbar), blåfotstorpigg (Sarcodon glaucopus, VU), lakrismusserong
(Tric holoma apium, NT), samt svartgubbe (Sarcosoma globosum, CR, kritisk truet),
sistnevnte riktignok i granskog nærmere flom - nivå mot elva. Det er funnet få av de typiske
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sandfuruskogslørsoppene her, og artsinventaret minner generelt mer om det som er
registre rt i Nordvest - Gudbrandsdalen enn det i Åmot - Elverum - området.»

Forfatter av foreliggende konsekvensrapport var allerede i 2012 klar over at Hensmoen
kunne ha viktige kvaliteter knyttet til sandfuruskog og r egistreringer utført i 2013 bekrefter at i
alle fal l deler av området har klare verdier for til dels sjeldne og truede
sandfuruskogssopparter. Samtidig er disse verdiene konsentrert til visse områder
(lavfuruskog, helling i terrenget), mens mesteparten av influensområdet ikke har slike
dokumenterte verdier og har også klart lavere potensial for krevende sandfuruskogsarter .

Av vanlige arter som er funnet (inkl. arter beliggende på Artskart) nevnes, furuskrubb,
sandkjuke, falsk kantarell, grønntuppkorallsopp, svartskrubb, pluggsopp, blek piggsopp,
granmatrisk e og rimsopp. Furuskjellpigg var påtagelig vanlig og opptrer spredt i hele
området.

Vilt

Det har blitt gjennomført viltkartlegging ved to anledninger og med fokus på ev.
forvaltningsmessig interessante art er. I till egg er naturbase, artsk art og artsobservasjoners
lokalitetsbase (Hensmoen og Hensmoen S grustaket) sjekket for funn av ev.
forvaltningsmessig interessante arter. Området ble også besøkt 2012 av ornitolog Rune
Solvang i Asplan Viak. Fuglelivet i området er typisk for fattige furusko ger i denne regionen
med forekomster av i all hovedsak trivielle arter. Det er ikke kjent hekkeforekomster av
forvaltningsmessig interessante arter. Planområdet mangler i stor grad eldre og hule trær
(ikke observert) og løvtrær , noe som tilsier at krevende arter som hullrugere og
kvistbyggende rovfugl mangler . Det er heller ikke gjort observasjoner av sandlo (NT) som
sporadisk kan bruke aktive grustak som hekkehabitat. Arter som er funnet i området er
duetrost (overflygende), toppmeis, flaggspett, grankorsn ebb, grønnsisik, ringdue, nøttekråke.
Det finnes ingen kjente vilttrekk i området (naturbase.no).

Det største potensialet for interessante viltarter, er eksisterende grustak hvor blott et grus - og
sand og direkte solinnstråling medfører at rødlistede insek t - og fuglearter kan finnes, men
dette elementet er ikke sjekket her.

Spesielt viktige områder for biologisk mangfold

I området er d et registrert og avgrenset tre naturtypelokalitet er , dvs. spesielt viktig l okalitet
for biologisk mangfold . Beskrivelsen er basert på standard mal for beskrivelser av lokaliteter
etter DN - håndbok 13 og etter oppdaterte faktaark i fra 2014 . Én lokalitet er funnet og
beskrevet tidlige re (men denne er nå litt utvidet) , mens de to andre lokalitet ene er
ny beskrevet med bakgrunn av konsekvensutredningen. Den tidligere l okaliteten er gitt verdi
C - lokalt viktig , og de nye henholdsvis A - svært viktig og B - viktig . Lokaliteten e er beskrevet i
avsnittet under . Funn av rødlisteartene i influensområdet er funnet innenfor disse . Det er ikke
avgrenset viltområder eller vilttrekk. Naturtypelokalitetene ligger alle innfor influensområdet til
tiltaket , men ikke innenfor planområdet. Planområdet mangler grunnlendte furuskoger som
man finnes i brattkanter hvor mineraljord raser ut. Dette er hovedå rsaken til mangel på funn
av sjeldne sandfuruskogssopper og naturtypelokaliteter innenfor selve planområdet.
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Tabell 5: Naturtypelokaliteter (NT) i influensområdet.

Lokalitets -
navn

Naturbase
ID

DN -
verdi

KU -
verdi

Naturtype -
kategori

I plan eller
influens -
området ?

Kommentar

Storetjern Mangler (ny) A -
svært
viktig

Stor Sandfuru -
skog

Influensområdet Funn av bl.a.
kritisk trua
art

Vesletjern BN00084319 C -
lokalt
viktig

Middels Naturlig
fisketomme
tjern

Influensområdet Grytehullsjø
og potensial
for sandfuru -
skogsarter

Hensmoen Mangler (ny) B -
viktig

Stor Sandfuru -
skog

Influensområdet Potensial for
rødlistearter

Figur 54 . Naturtypelokalitetene i område t.
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Rødlistearter

Fire rødlistede sopparter er registrert i nnenfor influenso mr ådet , ingen er funnet innenfor
planområdet , men én er funnet nær dette . Disse er gullslørsopp ( NT , nær trua ) , besk
storpigg (VU, sårbar) , billeslørsopp (DD, kunnskapsmangel) og stankvokssopp (CR, kritisk
trua). Stankvokssopp er siden den første gang ble funnet i landet i 1948, kun funnet seks
ganger, hvorav siste funnet er i fra 2013 på Hensmoen. Alle disse soppene danner sopprot
( mykorrhiza ) med gran og furu og forekommer mest i kalkfuruskog men også i baserik e
sandfuruskog er . Soppen dør ved fl atehogst, og artene er derfor avhengig av en sluttet skog.
I tillegg er det et gammelt funn av den trua (VU, sårbare) lavarten mjuktjafs fra Hensmoen i
1917. Mjuktjafs er ettersøkt både i 2012 og 2013 uten at den ble funnet. Mest sannsynlig
vokste den elle r vokser den langs elva i vest , da det er en art som normalt er knyttet til
fuktige eldre lysåpne skoger. Den ble også ettersøkt i 1993 uten at den ble funnet.

Figur 55 . Besk storpigg (VU) er funnet to steder i influensområdet. Bildet er hentet fra lignende miljø i
sandfuruskog i Pasvik.

Figur 56 . Furuskjellpigg er vanlig på Hensmoen. Arten ligner tilsynelatende på besk storpigg, men sistnevnte er
blå i foten.
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Figur 57 . Funn av rødlistearter i området. Alle de rødlistede soppartene er funnet i tilknytning til Storetjern. Funnet
i Begna er elvemusling (EN). Funnene i tilknytning til Verkstedveien er funnet av mjuktjafs (svært grovt plassert)
og havhest (NT) som er en sjøfugl (tilf eldig observasjon). D en nordligste firkanten symboliserer ettersøket av
mjuktjafs i 1993 som ble resultatløst.
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Figur 58 . Funn av rødlistearten billeslørsopp i kategorien kunnskapsmangel (DD) som pr. 19.2.14 ikke er lagt inn
på A rtskart. Funnet er overlevert av Tor Erik Brandrud (NINA) og er gjort høsten 2013. Funnet ligger med 10
meters nøyaktighet der hvor den oransje sirkelen befinner seg.

6.5.4 Beskrivelse av naturtypelokalitetene i området

De 3 påviste naturtypelokalitetene lig ger alle utenfor planområdet, og skal derfor forvaltes
gjennom s kogbr uksloven og forskrift om bæ rekraftig skogbruk .
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Lokalitetsnr Naturbasen Vesletjern
Naturtype Naturlig fisketomme innsjøer og tjern
Utforming Små myrtjern og myrpytte r
Verdisetting Lokalt viktig (C )

Figur 59 . Den tørre brattskrenten ned mot selve Vesletjern et, har potensial for funn av krevende
sandfuruskogarter.

Innledning:
Lokaliteten er befart av Rune Solvang 2.10.2009 og Rein Midteng 29.10.2012 . Lokaliteten er
også besøkt av Gunvor Bollingmo, Ringerike soppforening 9. 6 2014 .

Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger på Hensmoen, sør for Storetjern.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av en grytehullsjø (dannet av dødisgrop) med fattigmyr rundt tjernet. I
tillegg er det tatt med de bratte skråningene ned mot tjernet da disse arealene har potensial
for funn av krevende bakkelevende sopp.

Artsmangfold:
Lokaliteten er artsfattig mht. karplanter . Hvitmyrak og hvitlyng er dominerende arter. For
øvrig opptrer det litt blokkebær og bjønnskjegg samt noe flaskestarr, sivblom og tranebær.
Litt nøkkerose og bukkeblad opptrer i vannkanten. Furu og noe ørevier opptrer i kanten av
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myra opp mot kanten av dødisgropa. B ratthellingene ned mot tjernet har potensial for funn av
krevende sopparter uten at slike er funnet. På den annen side er lokaliteten dårlig undersøkt
mht. slike og erfaring i fra Storetjernet litt lenger nord tilsier at krevende arter også kan
forekomme h er.

Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten er minimalt påvirket. Det er kun et lite bryggeanlegg på sørsiden av tjernet .
Skogen har jevnt vært utsatt for hogst, selv om enkelte partier med eldre skog finnes i dag.

Skjøtsel og hensyn:
For best mulig å sikre naturverdiene bør h ogst unngås på flatene nede i dødisgropa og hogst
i bratthellingene bør kun skje i form av plukkhogst hvor eldre trær settes igjen . S kogsdrift er
grunneiers ansvar. Utfyllinger må unngås.

Verdisetting:
Lokalitete n er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av en grytehullsjø med intakt
lavlandsmyr. Funn av ev . krevende sopp kan tilsi at verdien bør økes.

Figur 60 . Avgrensningen av naturtypelokaliteten er vist med grønt polygon.
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Lokalitetsnr Naturbasen Hens moen
Naturtype Sandfuruskog
Utforming Rik sandfuruskog
Verdisetting Viktig (B )

Figur 61 . I den bratte vestvendte lisiden er skogen eldre og mindre påvirket av hogst enn på flaten ovenfor. Den
bratte hellingen medfører også at potensielt rikt sigevann kan medføre at krevende sopparter finnes, selv om
ingen så langt er funnet.

Innledning:
Lo kaliteten og avgrensningen er basert på kartlegging i forbindelse med
konsekvensutredning for mulig utvidelse av eksisterende grustak på Hens moen. Lokaliteten
ble befart av R ein Midteng , Asplan Viak den 23.10.2013 og 26.10.2012 . Lokaliteten er
mangelfullt undersøkt da arealet ikke er tenkt tatt i bruk til grusutnyttelse, og ligger utenfor
planområdet, selv om det ligger innenfor influensområdet. Lokaliteten er trolig også befart av
Tor Erik Brandrud i 2013 (jf. Brandrud 2014).

Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger i de bratte vestvendte lisidene mellom flata på Hensmoen og Hensveien i
nedkant av Kilemoen , som er et område som består av tykke løsmasseavsetning nord og øst
for det eksisterende grustaket. Avgrensningen mot nord er mot en kraftledning, og nord for
denne dominerer yngre skog. Avgrensning mot sør er mot areal utenfor planområdet.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av rik sandfuruskog og ifølge Brandrud 2014, en rik. Mosedomin ert
rasbratt «lågurtsandfuruskog» inkl. «skavgrasfuruskog». Dominerende vegetasjonstype er
«lavskog i lav - furu - utforming» (vegetasjonstype A1a i Fremstad 1997) med vanlige lavarter
som lys reinlav, islandslav og kvitkrull og stedvis en del furumose og etas jemose. Tyttebær,
røsslyng, krekling og b låbær dominerer i feltsjiktet .

Artsmangfold:
Ingen krevende arter er så langt funnet, men potensialet er relativt stort da potensialt rikt
sigevann sammen med eldre skog vil kunne gi en rik funga (soppflora) av sopp. Furu
dominerer, men det er også en del gran i undersjiktet samt noe spredt bjørk i oversjiktet.
Innslaget av bjørk tyder trolig på at noe sigevann forekommer i lisiden.

Fremmede arter:
Ingen fremmede arter ble registrert.

Bruk, tilstand og påvirkni ng:
Halvgammel eldre skog dominerer (hogstklasse IV). Et fåtall furuer >100 år finnes. Trolig har
lia nesten vært snau tidligere, men mest sannsynlig med spredte frøtrær. Svært lite dødved
finnes.

Skjøtsel og hensyn:
For best mulig ivaretagelse av lok aliteten bør s kogen få lov til å utvikle seg fritt. Ev. s jeldne
sopparter i området lever i direkte tilknytning til furutrærne ( gjennom mykorrhiza) slik at hogst
av furutrær ved forekomstene av sjeldne sopparter kan ød elegge levevilkårene for soppene.
Særl ig flatehogst er ødeleggende, mens plukkhogst trolig vil være akseptabelt for å sikre
dagens kjente verdier.

Verdisetting:
Lokaliteten gis foreløpig verdien viktig ( B ) på grunn av at dette er den delen av Hensmoen
hvor noe av den eldste skogen finnes, samtidig som den bratte lisiden kombinert med
soltilgangen gjør at det er klare potensial for at lokaliteten kan huse krevende sopparter.
Rik ere bergarter medfører også økt potensial for krevende sopparter. Det er mulig at A heller
vil være riktig verdi, jf. Brandrud 2014.

Litteratur:
Brandrud, T.E. & Bendiksen, E. 2014. Sandfuruskog og sandfuru skogsopper. Viktige
områder for biologisk mangfold. – NINA Rap port 1042. 74 s.
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Figur 62 . Avgrensning av naturtypelokaliteten er vist med grønt polygon.
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Lokalitetsnr Naturbasen Storetjern
Naturtype Sandfuruskog
Utforming Rik sandfuruskog
Verdisetting Svært viktig (A )

Figur 63 . I den noe skrånende hellingen ned mot Storetjernet, er det gjort funn av krevende sopparter som best
storpigg (VU). Innslaget av stier er positivt for naturmangfoldet da dette fører til blotta mineraljord.

Innledning:
Lokaliteten og avgrensningen er basert på kartlegging utført at Ringerike soppforening i 2013
og i forbindelse med kartlegging gjort i forbindelse med konsekvensutredning for mulig
utvidelse av eksisterende grustak på Hens moen. Lokaliteten ble da befart av R ein Midteng ,
Asplan Viak 26.10.2012 .

B eliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger øst og sør for Storetjernet. Det finnes tykke løsmasseavsetning som
stedvist blir blottet langs enkelte stier og helninger i terrenget.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av ty pen rik sandfuruskog grunnet funn av sterkt kalkkrevende soppart.
Vegetasjonen er hovedsakelig av «lavskog i lav - furu - utforming» (vegetasjonstype A1a i
Fremstad 1997) med vanlige lavarter som lys reinlav, islandslav og kvitkrull og stedvis en del
furumose og etasjemose. Tyttebær, røsslyng, krekling og b låbær dominerer i feltsjiktet.

Artsmangfold:
Det er funnet flere rødlistearter i området. Disse er gullslørsopp (NT, nær trua), besk storpigg
(VU, sårbar), billeslørsopp (DD, kunnskapsmangel) og stankvokssopp (CR, kritisk trua).
Stankvokssopp er siden den første gang ble funnet i landet i 1948, kun funnet seks ganger,
hvorav siste funnet er i fra 2013 på Hensmoen. Alle disse sopp ene danner sopprot
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( mykorrhiza ) med gran og furu og forekommer mest i kalkfuruskog men også i baserik e
sandfuruskog er . Ingen krevende karp arter er funnet. Furu er i praksis eneste treslag.

Bruk, tilstand og påvirkning:
Yngre og middelaldrende skog dominerer (hogstklasse II - IV). Det finnes enkelte turstier i
området.

Skjøtsel og hensyn:
For best mulig ivaretagelse av lokaliteten bør s kogen ikke flatehogges, men plukkhogges
hvor de eldste trærne spares. De s jeldne soppartene i området lever i direkte tilknytning til
furutrærne ( gjennom mykorrhiza /sopprot ) slik at hogst av furutrær ved forekomstene av
sjeldne sopparter kan ød elegge levevilkårene for soppene. Særlig flatehogst er
ødeleggende, mens plukkhogst trolig vil være akseptabelt for å sikr e dagens kjente verdier.

Verdisetting:
Lokaliteten gis verdien svært viktig ( A ) på grunn av forekomster av flere rødlistearter hvorav
én kritisk truet.

Figur 64 . Avgrensning av naturtypelokaliteten er vist med grønt polygon.
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6.5.6 V erdivurdering

Arealet som ikke er avgrenset som naturtypelokaliteter eller hvor det ikke er funnet
rødlistearter er gitt liten verdi. Arealet avgrenset som naturtypelokaliteter er hhv. gitt middels
verdi (C - lokaliteten) og stor verdi ( A - og B - lokaliteten).

Tabell 8 : Verdivurdering etter DN - systemet og Statens Vegvesen Håndbok 140 (2006) inkl. nyversjon 2014.

Område/
lokalitet

Lok_id Lokalitetsnavn /
område

Verdibegrunnelse
Verdi

Plan -
område

1 Hensmoen
utenom
naturtype -
lokaliteter

Ingen naturtypelokaliteter registrert, ingen
rødlistearter registrert.

Liten

Influens -
område

2 Hensmoe n Naturtypelokalitet med verdi B . Sandfuruskog
med potensial for rik soppflora . S tor

Influens -
område

3 Vesletjern Naturtypelokalitet med verdi C. Grytehullsjø.
Middels

Influens -
område

4 Storetjern
(rødlistefunn)

Arealet i tilknytning til rødlistefunnene
Stor
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6.5.7 Omfangs - og konsekvensvurdering

Konsekvensgraden er vurdert som liten negativ , da ingen naturtypelokaliteter eller
forekomster av rødlistearter blir berørt av tiltaket. Konsekvensgraden settes ikke til intet da
planområdet har et visst potensial for krevende arter selv om slike ikke er funnet. Regulert
plangrense berører ikke naturtypelokalit eten «Hensmoen».

Tabell 9 : Omfangs - og kon sekvensvurdering for planområdet som ligger delvis innenfor planområdet etter Statens
Vegvesen Håndbok 140 (2006)

Lokalitet Omfangsvurdering Omfang Konsekvens

Plan -
området

Arealbeslag et er stort, men
berører ikke verdisatte
områder.

Liten negativ

( - )

Influens -
området

Tiltaket berører ikke
naturtypelokaliteter eller
registrerte rødlistearter

Liten negativ

( - )

6.5.8 Usikkerhet

Kunnskapsstatus for sopp på Hensmoen er vurdert som nokså god . Lokaliteten er sjekket for
sopp i to soppsesonger, men disse sesongene var noe dårlige. På den annen side ble det
funnet en del individ og arter, men ingen interessante. En mindre del av planom rådet er
tidligere besøkt av soppkyndige uten funn av interessante arter . I 2013 ble areal innenfor
influensområdet rundt Storetjern besøkt av en rekke soppkyndige personer med resultat at
enkelte rødlistearter ble funnet, inkl. en kritisk trua art. Disse områdene vurderes å være mer
interessante enn planområdet pga. hellende terreng. Planområdet er flatt. Det kan likevel
ikke utelukkes at også rødlistearter finnes innenfor planområdet , og da helst langs stiene
selv om ingen er påvist.

6.5.9 Naturmangfoldloven

I Naturmangfoldlovens §§ 8 - 1 2 heter det at:

«§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

§ 9. (føre - var - prinsippet)
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Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas s ikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet,
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak.»

§ 10. ( økosystemtilnærming og samlet belastning)

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som
økosystemet er eller vil bli utsatt for.

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)

Tiltakshaveren skal dekk e kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater.

6.5.10 Vurderin g av paragrafene 8 - 12 i naturmangfoldloven

Foreliggende utredning er en oppfølging av kravene i §§ 8 - 11. Det er gjennomført nytt felt -
arbeid innenfor planområdet for å vurdere om det har areal som kvalifiserer til å være
naturtypelokaliteter (DN - håndbok 13 , 1999, 2014) eller viktige viltområder (DN håndbok 11 -
2000), noe som oppfyller §§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) og 9 (føre - var - prinsippet) .

Når nye naturområder planlegges tatt i bruk til utbyggingsformål, er det viktig at arealet først
undersøkes ved hjelp av kvalifisert personell, da kun om lag 2 0% (estimert til være 25% i
2017 ) av verdifulle områder (naturtypelokaliteter) er funnet ifølge rapporten « Ressursbehov
ved kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper » (Gaarder, Larsen, & Melby 2007). En
undersø kelse tidlig i en planfase vil ofte medføre at ev. konflikter mellom utbygging og
naturbevaring i større grad kan unngås ved at planene i større grad kan tilpasses
naturverdiene på stedet. En slik fremgangsmetode imøtekommer også kravene i
Naturmangfoldlov en.

Tiltaket er finansiert av forslagsstiller, noe som kan sies å være et bidrag til å oppfylle § 11.

I forhold til § 10 (samla belastning) vurderes det at sandfuruskog er en naturtype med
begrensa utbredelse, og spesielt forekomster som aldri har vært f latehogd. Sistnevnte er
forekomster hvor kontinuiteten i tresjiktet er blitt bevart, noe som er viktig for flere sjeldne og
rødlista arter som har sopprot (symbiose) med trærne. I denne plansaken er tre forekomster
av sandfuruskog blitt avgrenset som natur typelokaliteter og disse er henholdsvis verdisatt
som A - svært viktig, B - viktig og C - lokalt viktig. A - , og C - lokaliteten ligger utenfor
tiltaksområdet og blir ikke berørt. Heller ikke B - lokaliteten ligger innenfor dette (men den
ligger nærmere enn de andre) , og er derfor vurdert ikke å bli berørt av tiltaket. I forhold til §
10 (samla belastning) vurderes det derfor at denne ikke kommer til anvendelse da ingen
spesielle naturverdier som i nasjonal eller regional sammenheng er særlig verdifulle eller
verdier som er i tilbakegang, blir berørt av tiltaket.
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I forhold til §12 om for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet tas det
utgangspunkt i kjent driftsmetodikk som består i at grusen tas ut i ca. 30 meters høy stuff.
Vegetasjon langs gruskanten vil b li opprettholdt, og det vurderes at grustaket ikke vil gi
negativ påvirkning på vegetasjon utenfor uttaksområdet.
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6.6 Naturressurser

6.6.1 Innledning

Akershus, Oslo og deler av Buskerud har tett befolkede områder og opplever
befolkningsvekst. Veksten medfører behov for investeringer i bygg - og anlegg. Det er behov
for stor tilgang på byggeråstoffer som sand, grus og pukk. All bygging av infrastruktur er
avhengig av slike byggeråstoffer og det er viktig at tilgangen på ressurser er god.

6.6.2 Regionalt behov

Det regionale behovet for byggeråstoffer er i denne sammenheng vurdert til å omfatte
Buskerud, Oslo og Akershus. I de tre fylkene er det om lag 1,5 mil lioner innbyggere. I følge
statistikk fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) varierer det gjennomsnittlige årlige
forbruket av sand og grus mellom 2,5 og 3 tonn pr innbygger for regionen. Det medfører et
regionalt behov på 4,5 millioner tonn sand og gr us pr år. I all hovedsak blir sand og grus til
ovenfor nevnte fylker produsert i Buskerud og Akershus.

6.6.3 Ressursens størrelse og kvalitet

Sand - og g rusressursen på Hensmoen er langt større enn det som er avsatt i gjeldend e
kommuneplan og det som for e slås re gulert i denne sammenheng.

NGU har klassifisert forekomsten som nasjonalt viktig , og beskriver ressursen slik:

Aktuelle problemstillinger

Videre grusuttak vil redusere størrelsen av det geologiske landskapsmangfoldet på
Hensmoen, men dødislandskapet rundt grytehullssjøene Vesletjern og Storetjern,
som er vurdert å ha nasjonal kvartærgeologisk verdi, ligger utenfor planområdet.

Utredningsbehov

- Ressursens egnethet som byggemateriale vurderes
- Det regionale behovet for sand/grus som byggeråstoff beskrives
- Ressursens kvalitet og størrelse beskrives
- Ressursens varighet basert på årlig uttaksmengde beskrives.
- Eventuelle kvartærgeologiske verdier beskrives
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Figur 65 : Utsnitt fra NGUs grusdatabase for forekomsten på Hensmoen

Figur 66 : Kart som viser forekomstens avgrensning på Hensmoen ( www.ngu.no/kart - og - data/kartinnsyn )
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6.6.4 Planforslagets varighet

Varigheten av planforslaget vil være avhengig av etterspørsel i markedet. Det betyr at
merkbare svingninger i produksjonsmengde vil forkomme. Dagens årlige uttaksmengder for
John Myrvang de senere år varierer mellom 200 000 tonn og 300 000 tonn. NorStone
estimerer en uttaksmengde på 150 000 tonn per år.

Tabellen nedenfor an gir ulik varighet av planforslaget ved ulik gjenn omsnittlig uttaksmeng de
pr år.

Tabell 10 : Sammenstilling av uttaksmengder over forskjellige tidsperspektiv. Tabellen viser at ressursens varighet
vil variere sterkt avhengig av etterspørsel i markedet. Grønne rader i tabellen indikerer stipulert fremt idig
uttaksmengde. Etter 43 år er NorStone AS ferdig mens Myrvang AS har en estimert driftstid på 75 år.

Tiltakshaver Planforslaget i millioner tonn
(faktor 1,5)

Årlig uttaksmengde i tonn Varighet i år

John Myrvang 22,5 200 000 112
300 000 75
400 000 56

NorStone 6,45 100 000 65
150 000 43
200 000 32

6.6.5 Kvartærgeologiske verdier

Kvartærgeologisk e verdi er er knyttet til området/moen øst for Begna og vest for E16 .
Forekomsten er et stort breelvdelta bygd opp til marin grense i en fjordarm i
Tyrifjordbassenget. Forekomsten er meget viktig med kvalitetsmessig meget gode masser
både for veg - og betongformål.

De kvartærgeologiske verdier knyttet til området beskrives i hovedsak som fire elementer.

1. Forming av landskapet ved siste istid og etterkommende tid med landheving og
danning av elveløpet til Begna.

2. «Dødis gropene» Storetjern og Vesletjern , som er former på overflaten som fremkom
etter at store isbreklumper/blokker som ble begravet i løsmasser smeltet.
Dødisgropene er naturlig, runde eller ovale forsenkninger i løsmassene der det nå er
dannet våtmark/ tjern.

3. Grus og sand i moen, som er byggeråstoffet. I overflaten ligger et 2 - 4 meter grovt
steinlag ( topplag ) . Under dette ligger sand - og gruslag som har 25 - 30 grader fall mot
syd. Kornstørrelsen avtar mot dypet og består i bunnen av massetaket av fin - og
ensgradert sand og til dels silt. Fordelingen mellom stein, grus og sand er antatt til å
være henholdsvis 5/25/70 %. Grus - og sandlaget antas å ha en mektighet («tykkelse
på laget») over fjell som er større en n det som reguleringsplanforslaget omfatter.

4. Grunnvannsmagasinet ligger på fjell i bunnen av avsetningen. Grunnvann nydannes
ved infiltrasjon av nedbør på avsetningen. Eventuelt uttak av grunnvann vil indusere
infiltrasjon av vann fra Begna. Mektigheten og utstrekningen på et utnyttbart
grunnvannsmagasin er ukjent, men det antas at dette har begrenset volum og av
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langt mindre verdi/omfang sammenhold t med grunnvannsforeko mstene på Kilemoen
(Ringerike vannverk )

6.6.6 Konsekvensvurdering i forhold til kvartærgeologiske verdier

Det har vært sanduttak på Hensmoen siden 193 0 - tallet. Driften hittil har påv irket moens
landskapselement ved at kanten av breelvdeltaet (distalskråningen) mot syd delvis er fjernet .
Også f remtidig drift vil påvirke endringen av lan d skapselementet ved videre fjerning av store
deler av deltaflaten med spor av vannløp på overflaten.

Framtidig uttak vil ikke føre til utvidet inngrep i kanten av breelvdeltaet , og eggen mot Begna
vil stå igjen og dokumentere den naturlige kanten av den oppr innelige deltaflaten mot vest.

6.7 Kulturminner og kulturmiljø

6.7.1 Innledning

Buskerud fylkeskommune har gjennomført arkeologisk registrering høsten 2013.
Planområdet ble undersøkt visuelt. Det ble ikke funnet noen automatisk fredete kulturminner
innenfor planområdet, men det ble registrert 13 ikke fredete, arkeologiske minner.

Planområdet besto for det meste av flat furumo, stedvis hogstfelt, og ble undersøkt ved
utmarksregistrering. Alle kulturminner ble innmålt med DPOS. Utmarksregistrering går ut på
å synfare overflaten systematisk etter synlige strukturer. Slike strukturer er synlig enten som
forhøyninger eller nedgravinger i la ndskapet. Eksempler for slike kulturminner er jernvinne og
tilhørende kullgroper, gravhauger, rydningsrøyser, gamle veifar eller hustufter.

6.7.2 Dagens situasjon

Planområdet ligger sør i Ringerike kommune, like nord for Hønefoss. Området ligger like sør
for et industriområde med jordbruksområder i øst, elva Begna i sørvest og et eksisterende
grustak i sør. Nordøst for industriområdet er det registrert et fangstanlegg med fire
fangstgroper, ID 22994. På Eggemoen et stykke øst for planområdet er det registrert ma nge
automatisk fredete kulturminner av ulike slag, men mellom Hensmoen og Eggemoen er det
en markert forsenkning i terrenget. De to moene er derfor ikke naturlig forbundet med
hverandre. Det er ikke tidligere funnet automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet .

Akt uelle problemstillinger

Kjente kulturminner skal beskrives og kartfestes. Visuelle og estetiske forhold
knyttet til kulturminner som landskapselementer, samt visuelle aspekter ved
kulturlandskapet vektlegges under temaet landskapsbilde.

Utredningsbehov

Arkeologiske registreringer i forbindelse med tiltaket skal gjennomføres.
Kulturminnelovens § 9 (undersøkelsesplikt mm) må oppfylles i forbindelse med
utarbeidelse av reguleringsplan.
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6.7.3 Om regist r er ingsarbeidet

Registreringen ble gjennomført i perioden 20. - 22.08.13. Gnr 271/122 er en boligtomt og
271/286 er et industriområde og ble ikke undersøkt. Samtlige kulturminner ble registrert og
innmålt med DPOS.

Figur 67 : Undersøkelsesområdet for registrering av kulturminner og kulturmiljø.

6.7.4 Konklusjon

Det ble ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, men til
sammen 13 ulike ik ke fredete arkeologiske minner. Kulturminnelovens § 9 er dermed oppfylt
for planområdet. Med unntak av en grøft med uviss funksjon, er resten av minnene groper.
De fleste er trolig etablert for å undersøke grunnen i forbindelse med etablering av grustaket.
Gropene er enten delvis dekket av hogstavfall (5 groper) eller brukt til å deponere masser (3
groper). I en grop ble det påvist kull, men er trolig et resultat av kullbrenning i nyere tid. Den
k ulturhistorisk e verdi en på disse minnene er vurdert som liten .

Gjennomføring av planen medfører at de arkeologiske minnene blir fjernet. På bakgrunn av
funnoversikten vurderes planen å gi liten negativ konsekvens for kulturminner og kulturmiljø.
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Figur 68 : Oversikt over kulturminner funnet i nnenfor planområdet
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6.8 Forurensning

6.8.1 Støv

Generelt om støvnedfall

Konsentrasjon av mineralsk andel svevestøv fra virksomhetens totalvirksomhet avhenger
blant annet av knuse - og bearbeidingsprosesser, transport som fører til oppvirvlet støv fra
driftsveier/kjøreflater, uttaks områdets størrelse/beliggenhet og påvirkning fr a ytre faktorer
(særlig vind og nedbør).

Det er generelt i lengre tørre perioder med lite nedbør at høye konsentrasjoner av støvnedfall
kan forekomme i områder ved støvende bedrifter.

Støvnedfall kan begrenses blant annet ved bruk av vanningsanlegg, bepla ntning/vegetasjon,
innbygging av kildene, endring av driftsrutiner, samt redusert drift.

Grenseverdi for konsentrasjonsnivå

Virksomheter med mindre enn 500 m til nærmeste nabo skal gjennomføre
støvnedfallsmålinger målt i 30 - dagers intervaller. Måleperioden skal vare minst et år og skal
ikke avsluttes før målingene dokumenterer at kravene i forurensningsforskriftens § 30 - 5
overholdes.

Forurensningsforskriften § 30 - 5 angir grenseverdien i følgende setning:

«Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktivit eter fra virksomheten skal ikke medføre at
mengde nedfallsstøv overstiger 5 g/m2 i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel
målt ved nærmeste nabo, eller nabo som eventuelt blir mer utsatt, jf. § 30 - 9.»

NILU (Norsk Institutt for Luftforskning) bruk er til sammenligning følgende inndeling for målt
konsentrasjon av nedfallsstøv:
< 5 g/m2/30 døgn: Lite forurenset
> 5 g/m2/30 døgn: Forurenset
>15 g/m2/30 døgn: Meget forurenset.

Aktuelle problemstillinger

Utvidelse av grustaket medfører lengre levetid for uttaksområdet og økt
produksjonsvolum da det blir 2 virksomheter som skal drive parallelt. Dette vil
medføre noe økt støy og støv over flere antall år som kan virke sjenerende for
naboer.

Støv dannes som følge av uttak av sand/grus og intern transport til og fra anlegget
og spres i nærmiljøet.

Utredningsbehov

Det er behov for å utføre støyberegninger for samlet aktivitet på området. Det skal
utarbeides støykotekart. Beregningsresultatene vurderes opp mot retningslinjene i
rundskriv T - 1442/2012. Tiltak mot støy skal vurderes og i nødvendig grad fastsettes
i plan en.

Eventuelle tiltak mot støv skal beskrives. Det skal redegjøres for hvordan
støvnedfall eventuelt kan være et problem for omgivelsene.
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Metode

Faktorer som påvirker målte nedfallsverdier er:

Avstand til trær og b ygninger
Bakgrunnskilder som kan generere vegstøv
Nedfall fra trær etc.

Plassering av støvsamler , behandling og analyser er utført etter standarden NS4852.

Målestasjon og resultater

Støvmålingene ble utført i perioden 18.06. 2012 – 18.07.2013 (13 perioder) og er utført i ett
stasjonært målepunkt med analyser av støvnedfall hver 30. dag. Målepunktet er plassert sør
for garasje n til Nymobakken 40 .

Oversikt over området og plassering av målepunktet er vist i figuren nedenfor.

Figur 69 : Plassering av målestasjon 1, Nymobakken 40 , sør for garasjen .

Måleresultatene s om foreligger for målestasjonen er vist i tabell en nedenfor .
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Tabell 11 : Støvnedfall resultater, målestasjon 1. Heen i perioden 18.06.12 - 18.07.13 (13 måleperioder)
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Figur 70 : Grafisk fremstilling av måleresultatene

Vurdering av måleresultatene

Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk støvnedfall i alle de 13
måleperiodene som til nå er gjennomført. Maksimalt mineralsk støvnedfall ligger lavere enn
1/3 av utslippskravet. Målepunktet kan kar akteriseres som lite forurenset.

B oligen Nymobakken 40 er relativt nær vegen og kan i tørre perioder bli utsatt for oppvirvlet
støv fra Nymob akken ved forbipasserende transport. T iltak mot støvnedfall kan eksempelvis
være å innføre feie - og spylerutiner av vegen og fukting av last .

Basert på de hittil utførte måleresultatene, forventes det at støvnedfall ikke blir vesentlig
endret for fremtidig situasjon . Det stilles imidlertid krav i reguleringsbestemmelsene om at
m åling av støvnedfall skal utføres samtidig med oppsta rt av grusuttak på gbnr. 92/2/2 for å
avdekke de faktiske forhold.
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6.8.3 Støy

Regelverk

T - 1442/2012

Klima - og Miljø de partementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T -
1442 /2012, legges til grunn ved behandling av planer og enkeltsaker etter plan - o g
bygningsloven. Retningslinjen kommer til anvendelse f.eks. ved etablering av ny støyende
virksomhet, samt ved reguleringsplanprosess for eksisterende virksomhet. Retningslinjen er
veiledende og ikke rettslig bindende. Vesentlige avvik kan imidlertid gi grunnlag for
innsigelse til planen fra statlige myndigheter, bl.a. fylkesmannen.

Retningslinjen er utarbeidet i tråd med EU - regelverkets metoder og målestørrelser, og er
koordinert med støykrav gitt av Forurensningsforskriften og teknisk forskrift til plan - og
bygningsloven.

LDEN er A - veid ekvivalent støynivå for dag - kveld - natt (day - evening - night) med 10 dB / 5 dB
ekstra tillegg på natt / kveld. Tidsperiodene dag, kveld og natt omfatter:

Dag: kl. 07 - 19, kveld: kl. 19 - 23 og natt: kl. 23 - 07.

Etter EU - direktivets bestemmelser skal LDEN beregnes som frittfeltsverdier ved en
mottakerhøyde på 4 meter og krave t skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal
uteplass. Man skal imidlertid ta praktiske hensyn til den situas jonen man har ved
beregningene når beregningshøyden fastsettes. For uteplasser bruker man ofte å beregne
støy i 1,5 meter høyde over b akken/platting/balkongdekke for å gi et mer reelt inntrykk av
støybelastningen der man oppholder seg.

T - 1442/2012 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for
arealbruken. Kort oppsummert er retningslinjene slik: (Se T - 1 442/2012 for detaljer)

Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom
avbøtend e tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Hvit sone er en sone som angir områder med tilfredsstillende støyforhold.

Anvendelse av retningslinjen T - 1442/2012:

Grenseverdier for inndeling av støysonene fra aktivitet tilknyttet masseuttak er vist i Tabell
12 . Iht. støyretningslinjen skal boliger og annen støyfølsom bebyggelse ikke ha støynivåer
som overstiger nedre grense for gul sone. Utdypninger:

Grenseverdiene for ekvivalentnivå fra masseuttak gjelder døgnmiddelverdier (verste
døgn).
Grenseverdien med impulslyd kommer til anvendelse når denne typen lyd opptrer
med gjennomsnitt mer enn 10 ganger pr. time. Med impulslyd menes kortvarige,
støtvise ly dtrykk med varighet på under 1 sekund og der impulslyden er av typen
«highly impulsive sound» som definert i T - 1442/2012 kap. 6. Pigging er typisk en slik
aktivitet.

Soneinndeling uten impulslyd er lagt til grunn på bakgrunn av støykarakteristikken til de ulike
kildene og aktivitetene som foregår i grustaket.
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Tabell 12 : Kriterier for soneinndeling for støy fra øvrig industri (uten helkontinuerlig drift).

Støykilde

Støysone

Gul sone Rød sone

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå,
lørdager og søn -
dager/helligdager

Utendørs
støynivå i
natt -
perioden kl.
23 - 07

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå,
lørdager og søn -
dager/helligdager

Utendørs
støynivå i
natt -
perioden kl.
23 - 07

Øvrig
industri

Uten
impulslyd:

LDEN 55 dB1

Levening 50 dB2

Uten impulslyd:

Lørdag: LDEN 50 dB

Søndag: LDEN 45 dB Lnight 45 dB3

LAFmax 60 dB4

Uten
impulslyd:

LDEN 65 dB

Levening 60 dB

Uten impulslyd:

Lørdag: LDEN 60 dB

Søndag: LDEN 55 dB Lnight 55 dB

LAFmax 80 dB

Med
impulslyd:

LDEN 50 dB

Levening 45 dB

Med impulslyd:

Lørdag: LDEN 45 dB

Søndag: LDEN 40 dB

Med
impulslyd:

LDEN 60 dB

Levening 55 dB

Med impulslyd:

Lørdag: LDEN 55 dB

Søndag: LDEN 50 dB

Forutsetninger og metode

Generelt

Støy er beregnet med programmet Cadna A, versjon 4.3.1 44. Oppdraget er løst på grunnlag
av mottatt digitalt kartmateriale i 3D, informasjon innhentet på befaringer og møter, samt
støymålinger utført på stedet.

Etter EU - direktivets bestemmelser skal LDEN be regnes som frittfeltsverdier ved en
mottakerhøyde på 4 meter. Kravet skal være tilfredsstilt både ved fasade og på en normal
uteplass. Med hensyn på beregningshøyde skal man imidlertid ta praktiske hensyn til den
aktuelle situasjonen og tilpasse beregnings høyden til denne. Eksempelvis bør beregning av
støy på uteplasser foretas ved en høyde på 1 ,5 til 2 meter over mark. 4 meter
beregningshøyde er som regel representativt for en lav 2. etg.

Det er beregnet støykoter samt støy i utvalgte beregningspunkter. St øykoter er linjer trukket
opp og interpolert mellom et endelig antall beregningspunkter satt i et rutenett. Støykoter er
derfor generelt noe mer unøyaktige enn beregninger gjort i enkeltpunkter. Det er i
beregningsmodellene benyttet rutenett på 1 0 x 1 0 met er mellom beregningspunktene. Alle
beregnede støyverdier presentert i dette notatet er beregnet som frittfeltsverdier, dvs. uten
fasaderefleksjon. Støy utenfor mest støyutsatte fasader er beregnet og vurdert.

Figur 71 viser sammenheng mellom økt omfang av støyende aktivitet og økning i støynivå.
Som det fremgår av figuren skal det være en betydelig endring/økning i støyende aktiviteter
før dette gir seg utslag i en en dring av støynivået.

1 LDEN er A - vei d ekvivalent støynivå for dag - kveld - natt med 5 dB / 1 0 dB ekstra tillegg på kveld/natt. Tidspunktene
for de ulike periodene dag: kl. 07 - 1 9, kveld: kl. 1 9 - 23 og natt : kl. 23 - 07.
2 Levening er A - vei d ekvivalentnivå for 4 timers kvelds p eriode, kl. 1 9 - 23.
3 Lnight er A - vei d ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode, kl. 23 - 07.
4 LAF max er det A - veide maksimal nivå målt med tidskonstant «Fast» på 1 25 ms .
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Figur 71 : Sammenheng mellom økning i støyende aktivitet i % og økningen i støynivå i dB. Eksempelvis vil en
dobling av driftstiden for alle støyende aktiviteter i et massetaksområde gi en økning av LDEN med ca. 3 dB
dersom øvrige forutsetninger (støykildetyper, plassering, osv.) holdes konstant.

For å forstå betydningen av forskjell i støynivå og hvordan dette oppfattes er det viktig å vite
at verdier for støynivå er f orholdstall og at desibelskalaen er logaritmisk. Dette innebærer at
et økt støynivå med 1 0 dB krever en tidobling i lydenergi.

Ulik økning av støynivå gir forskjellig reaksjon. En dobling av lydenergien (3 dB økt støynivå)
vil være merkbart, men det må en tidobling av lydenergien (10 dB økt støynivå) til for at
støynivået skal oppfattes som dobbelt så høyt. Det samme gjelder for reduksjon av støynivå,
det kreves en reduksjon på 2 - 3 dB for å utgjøre en merkbar forskjell av oppfattet støynivå.
Se Tabell 13 for oversikt.

Tabell 13 : Oversikt over menneskelig reaksjon på økt støynivå.

Økning Reaksjon

1 dB Knapt merkbart

2 - 3 dB Merkbart

4 - 5 dB Godt merkbart

5 - 6 dB Vesentlig endring

8 - 10 dB Dobbelt så høyt

Maskiner, utstyr og støyende aktiviteter

Informasjonen om driftstider og støykilder er innhentet på befaring og i møte med
oppdragsgiver. Asplan Viak utførte befaring/støymålinger i eksisterende uttaksområde
15.11 .2012.

Utstyrspark og støyende aktiviteter som er lagt til grunn for beregningene:

% øk ning i støyende aktivitet
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Matestasjon/sandsikteverk: Finlay Terex 390
Hjullastere, diverse typer: CAT 972G, Hitatchi 330, CAT 9 66 G, Cat 950G
Lastebil med tipplan, diverse typer: Volvo N 12 , etc.
Mobil siktestasjon: Keestrack Explorer 1800
Stasjonært sikteanlegg med 3 stk siktere
St asjonært knuseanlegg: kjeftknuser, spindelknuser, etc.
Tipping av masser i mater til kvern
Transportbånd
Opplasting i uttaksområdet og produksjonsområdet
Lastebiltrafikk; 145 (Myrvang) og 37 (UNI CON) = 182 tunge kjøretøy inn/ut for
dagens situasjon og 170 (Myrvang) + 37 (UNI CON) + 90 (NorStone) = 2 97 tunge
kjøretøy inn/ut for fremtidig situasjon

I støyberegningsmodellene er de benyttede lydeffektnivåene for de stasjonære kildene
utregnet basert på støymålingene for dagens produksjonsutstyr. For de mobile kildene er det
benyttet erfaringsdata for tilsvarende støykilder og data fra målingene.

Driftstider

Driftstidene varierer med behovet for produksjonsvolum. Det foregår ikke produksjon og uttak
av masser i helger. Kort beskrevet opereres det med to sett dri ftstider:

Anlegget i drift kl. 7 - 15:30 (normal drift)
Anlegget i drift kl. 6 - 22:00 (utvidet drift med to skift; kl. 6 - 14 / kl. 14 – 22)

Ved utvidet drift inn i kveldsperioden er deler av anlegget i drift; hjullastere, matestasjon,
transportbånd, sikteanleg g, opplasting, etc., men ikke knusing. I beregningene er det lagt til
grunn utvidet drift (verste døgn).

For fremtidig situasjon er det lagt til grunn tilsvarende støykilder og driftstider som for dagens
situasjon, men med økt tungtrafikk inn/ut til områ det iht. trafikktall fra trafikkberegninger utført
av Asplan Viak, nærmere beskrevet i kap. 6.10 .

For fremtidig situasjon er det lagt til forventede støykilder tilknyttet NorStone AS sin aktivitet
ved uttak i nordøstlig del av omr ådet, gnr/bnr 92/2/2. Tilsvarende støykilder som benyttes av
Myrvang i uttaksområdet i dagens situasjon er her lagt til grunn.

Driftssituasjon

I støyberegningsmodellen er det tatt utgangspunkt i opplysninger fra oppdragsgiver,
driftsplan og observasjoner f ra befaring/støymåling:
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Massene blir tatt ut med hjullaster og lastet inn i et stasjonært anlegg. I anlegget
splittes massen opp i forskjellige fraksjoner.
Produksjon og uttak på ca. kotehøyde 170.
Masser tas ut av Myrvang og NorStone i retning mot nord, nordvest og nordøst, ned
til kote 1 70 i fase 1, og deretter inntil 2 meter over grunnvannsnivå i fase 2 . Figur 72
viser et 36 års perspektiv for uttak av masser ned ti l kote 1 70.

Figur 72 : Dagens situasjon (t.v.) og prinsipp for uttak av masser med 36 års perspektiv (t.h.).

Beregninger og vurderinger

Støy fra aktivitet tilknyttet masseuttak

Det er utført støyberegninger for aktivitet tilknyttet masseuttak, med utgangspunkt i
forutsetninger som beskrevet ovenfor . Tabell 14 viser en oversikt. Beregningen fo r fremtidig
situasjon omfatter aktivitet fra begge aktørene ( John Myrvang AS og NorStone AS).

Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T - 1 442)»
er lagt til grunn for støysonegrensene og vurderingen e . Konsekvensutred ningen tar
utgangspunkt i nedre grenseverdi for gul støysone LDEN 55 dB (uten skjerpelse for impulslyd)
ved vurdering av konsekvensene.

Tabell 14 : Støysonekart for dagens og fremtidig situasjon.

Driftssituasjon Aktører Grenseverd i gul
støysone

Støysonekart Merknad

Dagens situasjon,
uttak på kote 170,
drift kl. 6 - 22

Myrvang AS LDEN 55 dB Figur 78 Reguleringsplanens avgrensning
er vist med lilla linje.

Fremtidig situasjon,
uttak på kote 170,
drift kl. 6 - 22

Myrvang AS /
NorStone AS

LDEN 55 dB Figur 79

Støykildene tilknyttet Myrvang AS
er driftet videre mot nordvest i
uttaskområdet. Støykildene
tilknyttet NorStone AS er driftet
mot nordøst i uttaksområdet.

Utførte støyberegninger for dagens og fremtidig situasjon viser at st øysonene primært
dekker arealer innenfor reguleringsplanens avgrensning. Støyende aktiviteter som foregår i
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produksjonsområdet og uttaksområdet skjermes av omkringliggende terreng.
Høydeforskjellen med skråningen opp fra uttaksområdet begrenser støyens utb redelse. Foto
fra befaring/støymåling i uttaksområdet er vist i Figur 73 og Figur 74 .

Figur 73 : Bruk av hjullaster ved uttak av masser i dagens uttaksområde på kote 170. Foto: Asplan Viak.

Figur 74 : Hjullaster fyller uttaksmasser i sandsikteverket i uttaksområdet på kote 170. Foto: Asplan Viak.

Som det fremgår av Figur 79 og Figur 80 ligger nærmeste n aboer på Hen i nordvest, Vågård
i nordøst og Nymoen i sørøst utenfor de beregnede støysonene i dagens og fremtidig
situasjon. Boligen på eiendom gnr/bnr 271/122, Nymobakken 40, ligger tett opp til områdene
der det foregår støyende aktivitet i grustaket. So m det fremgår av støyberegningene i Figur
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79 og Figur 80 skjærer gul sone gj ennom sørvestre del av eiendommen. Det er utført en
supplerende punktberegning av utendørs støy LDEN ved denne boligen for dagens og
fremtidig situasjon, vist i henholdsvis
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Figur 75
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og Figur 76 .
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Figur 75 :
Dagens situasjon. Støysoner og punktberegning av uten dørs støy LDEN fra Heen Grustak ved boligen på eiendom
gnr/bnr 271/122.
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Figur 76 :
Fremtidig situasjon. Støysoner og punktberegning av utendørs støy LDEN fra Heen Grustak ved boligen på
eiendom gnr/bnr 271/122.

Boligen på eiendom gnr/bnr 271/122 ligger på kotehøyde 194. Dominerende støyende
aktivitet tilknyttet Heen Grustak foregår primært på kotehøyde rundt 170. Som det fremgår av
punktberegningene har boligen beregnede utendørs støynivåer under nedre grenseverdi for
gul støysone . At støyende aktivitet foregår nede i grustaket og skjermes av terrenget imellom
er en forutsetning.

Til tross for boligens nærhet til Heen Grustak er det ikke foreslått støyreduserende tiltak for å
begrense støy tilknyttet uttak og produksjon. Terrenget (buffersonen) mellom støykildene og
boligen gir tilstrekkelig støyreduksjon.

Støy fra massetransport

Lastebiltrafikken mellom Heen Grustak og E16/Hensmoveien benytter Nymobakken
(kommunal veg). Trafikktall fra trafikkanalysen er lagt til grunn ved beregni ng og vurdering av
vegtrafikkstøy fra Nymobakken:
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Dagens situasjon (år 2015): ÅDT 220
o Trafikkbidrag Myrvang AS: ÅDT 1 20
o Trafikkbidrag Unicon : ÅDT 48

Fremtidig situasjon (år 2035): ÅDT 3 0 0
o Trafikkbidrag Myrvang AS: ÅDT 140
o Trafikkbidrag Unicon: ÅDT 48
o Trafikkbidrag NorStone AS: ÅDT 63

Fartsgrense: 50 km/t

Beregning av vegtrafikkstøy fra Nymobakken for dagens og fremtidig situasjon er vist i

henholdsvis Figur



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 110

John Myrvang AS / NorStone AS Asplan Viak AS

77 og Figur 78 .
Figurene viser støysituasjonen ved boligen på eiendom gnr/bnr 271/1 22, Nymobakken 40.
La ngs øvrig del av Nymobakken mellom Heen grustak og E1 6/Hensmoveien er det ikke
støyfølsom bebyggelse.
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Figur 77 : Dagens
situasjon. Støysoner og punktberegning av utendørs støy LDEN fra Nymobakken ved boligen på eiendom gnr/bnr
271/ 122.
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Figur 78 : Fremtidig
situasjon. Støysoner og punktberegning av utendørs støy LDEN fra Nymobakken ved boligen på eiendom gnr/bnr
271/122.

Normal praksis (ref. Støyretningslinjen T - 1 442/2012 med tilhørende veileder M - 128/201 4)
ved vurdering av slike situasjoner er at støyfølsom bebyggelse der støynivået endres
merkbart (> 3 dB) som følge av økt trafikk, utredes videre for støyreduserende tilt ak.
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Som det fremgår ved sammenligning av

Figur 77 og
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Figur 78
beregnes en økning på ca. 2 dB i utendørs støynivå (LDEN) ved boligen som følge av
trafikkøkningen. Boligen ligger utenfor gul støysone.

Oppsummering

Arbeidsområdet for de mobile og stasjonære støykildene tilknyttet uttak og produksjon ved
Heen Grustak ligger lavt i terrenget. Den støyende aktiviteten som foregår her, skjermes av
omkringliggende terreng.

Boligen på eiendom gnr/bnr 271/122 ligger tett opp til Heen Grustak. Til tross for boligens
nærhet til grustaket er det ikke foreslått støyreduserende tiltak for å begrense støy tilknyttet
uttak og produksjon. Terrenget (buffersonen) mellom støykildene og boligen gir tilstrekkelig
støyreduksjon og boligen har beregnede utendørs støynivåer under nedre grenseverdi for
gul støysone. At støyende aktivitet foregår nede i grustaket og skjermes av terrenget imellom
er en forutsetning.

Øvrig omkringliggende støyfølsom bebyggelse ligger også utenfor de beregnede støysonene
i dagens situasjon og fremtidig situasjon.

Støysonenes utbredelse fra uttaksområdet forflyttes gradvis e tter hvert som masser tas ut
mot nord, nordvest og nordøst . Støysonenes utbredelse fra produksjonsområdet vil være
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mer konstant. Basert på støysonekartene vurderes de støymessige konsekvensene som
følge av reguleringsplanen til å primært være at støy tilkn yttet uttak og produksjon vil pågå
over lenger tid. Økt aktivitet i grustaket som følge av ytterligere en aktør (NorStone) vurderes
til å ha liten konsekvens for støy fra selve grustaket, men økt sjenanse som følge av støy fra
flere lastebiler på Nymobakke n er en sannsynlig konsekvens.

Ved boligen på eiendom gnr/bnr 271/122 beregnes en økning på ca. 2 dB i utendørs
støynivå (LDEN) som følge av trafikkøkningen. Boligen ligger utenfor gul støysone .
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Figur 79 : Dagens støysituasjon med uttak på kote 170
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Figur 80 : Fremtidig situasjon med uttak på kote 170
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6.9 Vanntema

6.9.1 Innled ning

I forbindelse med plan for framtidig uttak av sand - og grusmasser på Hensmoen er det behov
for å vurdere om masseuttaket vil gi noen konsekvenser for Storetjern og Vesletjern inklusive
myrområdene rundt tjernene. Massene tas fra et stor t breelvdelta ( Hensmoen ) og de to
tjernene ligger i dødisgroper (grytehullsjøer) inne på moen.

Fylkesmannen forutsetter at uttaksområder og uttaksdybder fastsettes slik at tjernene og
myrområdene rundt ikke blir berørt. Dersom det påvises eller er mulighet for utnyttbare
grunnvannsressurser innenfor framtidige massetaksgrenser , skal ressursen beskyttes ved at
det avsettes tilstrekkelig avstand mellom uttaksnivå og grunnvannsspeil.

Det er ett fellesvannverk og flere uttak av vann til enkelthus basert på grunnvan n i
Nymoenområdet og ved Østre Hen langs Begna. Flere av de private vannforsyningen vil
erstattes av kommunalt vann i forbindelse med pågående VA - utbygging i disse områdene.
Det er vurdert hvorvidt uttaket vil kunne påvirke drikkevannskilder basert på grun nvann
nedstrøms massetaket .

6.9.2 Naturforhold

Hensmoen er en stor breelvavsetning bygd opp til marin grense på ca. kote 200 og består av
grove, lagdelte masser. Vesletjern og Storetjern ligger i dødisgroper som såkalte
grytehullsjøer.

Grunnvannsnivå i avsetni ngen vil sannsynligvis korrespondere m ed elva (Begna), dvs. ligge
noe høyere enn elva med en gradient ut mot denne. Langs øvre del av avsetningen ligger
Begna på ca. kote 147.

Aktuelle problemstillinger

Storetjern som ligger nord for uttaksområdet er drikkevannskilde for ca. 30
husstander. Vesletjern er identifisert som en naturtypelokalitet og benyttes til
bading. Uttak ned til kote 150 vil redusere den naturlige beskyttelsen av
grunnvannsmagasinet under uttaksområdet.

Utredningsbehov

Det skal vurderes om masseuttaket vil gi noen konsekvenser for S toretjern og
Vesletjern inklusive myrområdene rundt tjernene. Fremtidig uttaksnivå må avklares i
forhold til grunnvannsnivå og eventuell påvirkning av grunnvannsressursen må
identifiseres. Eventuell fare for forurensning beskrives i ROS - analysen.
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Figur 81 : Dagens massetak mot nord

6.9.3 Tidligere undersøkelser og vurderinger

Storetjern og Vesletjern er tidligere undersøkt i flere s ammenhenger og bl.a. vurdert av
Hanssen og Engelstad på oppdrag av Fylkesmannen i Buskerud i forbindelse med
våtmarksvernet av Ådalselva og av Kåre Elgmork (rapport 1974 ) . Området (vannene med
tilgrensende områder) ble da foreslått som landskapsvernområde på grunnlag av naturtypen
(sandmo - biotop) og innsjøtype ut fra limnologi (acido - /oksitrofe).

Det er utført sonde boringer i løsmasser med massebeskrivelser, boringer gjenn om
løsmasser og videre i fjell (vann - og energiboringer) og etablert løsmassebrønner. Figur 84
viser lokalisering av tidligere utførte undersøkelser o g relevante data for boringene der dis se
finnes, se Tabell 15 .

Ringerike kommune v/ vannverket er i gang med å fremføre ny vannledning til beboerne på
Hen og Nymoen. I forbindelse med dette arbeidet er det utført registreringer av eksisterende
private drikkevannskilder. Registreringene er utført av COWI AS og omfatter lokalisering , og i
noen grad status , m ed tanke på hvilke private vannkilder som beholde s som
drikkevannskilde , og hvem som vil påkobles det nye kommunal e anlegg et .

Kartutsnittene på Figur 82 og 8 3 viser aktuelt område med brønner og nytt ledningsanlegg.
Nybyen Vannverk beholdes , og kun noen få husstander i dette området ønsker kommunalt
vann.
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Figur 82 : Eksisterende brønner og Nybyen vannverk, samt nye og eksi s terende vannledninger

Figur 83 : Eksisterende brønner og Østre Hen Vannverk, samt nye og eksisterende vannledninger

Østre Hen Vannverk er besluttet nedlagt. Her skal alle tilknyttes kommunalt vann. Det er
noen enkeltbrønner innimellom. Mesteparten ønsker kommunalt vann , men det er noen som
vil behold e egen brønn.
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Figur 84 : Brønner og boringer på Hensmoen . Blått er fjellborin g, gult er løsmassebrønner og rødt er sonderinger.
S onderingene sør for 11,12 og 14 gir ingen ny info. F jellblotning øst for og inntil Vesletjern er vis t med rosa i rød
sirkel.
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Tabell 15 : Data brønner og boringer

Brønn
nr

Type
boring

Lagdeling Total
dyp

Dyp til
grunnvann

Kote, ca. for
grunnvann

Kommen -
tarer

1 fjellbrønn 60
2 Filterbrønn Sand og grus 36 32 168 Til fjell?
3 Sand, grus 6 3,3 195 Til fjell?
4 fjellbrønn 0,5 m løsmasse over fjell 85
5 fjellbrønn 4 m løsmasse over fjell 120
6 Fjellbrønn,

energi
22,5 m til fjell 220 18 182 GV - nivå i

fjell
7 sondering finsand 6,5 Til fjell?
8 sondering finsand 7,6 Til fjell?
9 sondering finsand 15 Ikke fjell
10 sondering sand 19 Ikke fjell
11 sondering sand 31 Ikke fjell
12 sondering Sand, grus.

Finsand på 27 m
27 Ikke fjell

13 sondering sand 18 Ikke fjell
14 sondering sand 29 Antatt fjell

6.9.4 Utførte undersøkelser i forbindelse med planarbeidet

For å kunne dokumentere grunnvannsnivå mellom massetaket og Vesletjern er det etablert
to observasjonsbrønner sør for Vesletjern merket B1 og B2 på figuren nedenfor. Det er gjort
observasjoner av grunnva nnsnivå i B1 og B2 og brønnene er nivellert, dvs. tatt høyde i moh
på brønntopp. Boring ble gjennomført i uke 41, 2014 . N ivellering av brønntoppene ble utført
24.10.14.

Boringene B1 og B2 er også utført som fjellkontrollboringer, dvs. ført til fjell. Brøn n B1 er en
110 mm brønn i grustaket. Brønndimensjonen muliggjør uttak av vannprøver og brønnen ka n
i beste fall benyttes til uttak av grunnvann . For den nordre brønnen , B2 ved Vesletjern , er det
boret en 63 mm brønn som kun er egnet til logging av grunnvan nsnivå . For begge brønnene
er forboret med foringsrør på ca . 200 mm for uttak av masseprøver for hver meter.

Undersøkelsesboringene gir svar på risiko for påvirkning på Vesletjern og Storetjern,
løsmassenes egenskaper med tanke på beskyttelse av underliggende grunnvann, og
behovet for umettet sone over grunnvannsmagasinet etter uttak av masser. Boringene gir
også dybde til fjell og tykkelsen på vannførende lag i løsmasser over fjell i borpunktene.

Det er utført flere dybdemålinger sentralt i Vesle tjern. Målingene viste at største dyp er ca.
6,7 m ved relativt høy vannstand i tjernet. Samtidig ble det målt temperatur, oksygen i mg/l,
ledningsevne og pH. Oksygenmetning er beregnet.
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Figur 85 : Lokalisering av etablerte observasjonsbrønner med koordinater og nivellerte høyder

Tabell 16 : Loggprofil fra Vesletjern

Loggpunkt Temp
(C)

Oksygen
(mg/L)

Oksygen -
metning (%) pH

Ledningsevne
(µS/cm)

Dyp
(m)

1 6.24 3.98 33.2 6.57 13.1 5.47

2 6.14 4.02 33.4 6.54 13.1 5.63
3 6.14 4.03 33.5 6.43 14.4 6.14

4 5.99 3.99 33.1 6.38 17.0 5.14
5 5.95 4.04 33.4 6.30 13.0 3.63
6 5.87 4.17 34.4 5.92 17.7 6.61

7 5.85 3.97 32.8 5.74 35.7 6.41
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6.9.6 Vurderinger

Figuren nedenfor viser et skjematisk profil basert på data for grunnvannsnivå i B1 og B2,
data fra logging av Vesletjern (6,7 m dypt) , terrenghøyder og dyp til fjell registrert ved boring i
B1 og B2.

Figur 86 : Skjematisk snitt fra Begna til B1 og videre til B2 og Vesletjern

Snittet i Figur 86 viser profilet fra Begna (Hensfossen) til B1 (fra sørvest mot nordøst) og til
B2 og Vesletjern (fra sørøst mot nordvest) med terreng (grønt), grunnvannsnivå (blått) og fjell
(grått).

Nivå for grunnvann og fjell finnes bare fra tre punkter lang s en lang li nje, dvs. fra Begna ved
Hensfossen, ved B1 og ved B2. Få observasjonspunkter gi r betydelige usikkerheter i 3D.
Fjelltopografien er sannsynligvis preget av mindre koller og kløfter under løsmassedekket og
grunnvannet kan styres og ligge i flere «bassenger» avhengig av fjellgrunn.

Observasjonene av grunnvannsnivå, med særlig vekt på observasjoner i B2, viser at
grunnvannet ligger i størrelsesorden 10 meter under bunnen av Vesletjern . Vesletjern er et
såkalt hengende vannspeil og er ikke påvirket av grunnvanne t og grunnvannsnivå i
løsmassene under tjernområdet. En eventuell påvirkning på grunnvannsnivået ved uttak av
masser vil ikke påvirke Vesletjern eller myrområdene rundet tjernet.

Det er fjell opp til kote 196 inntil og vest for Vesletjern . Mellom Vesletjer n og Storetjern går
terrenget opp til kote 208, dvs. ca. 8 meter høyere en terrasseflata på Hensmoen for øvrig.
Det er svært sannsynlig at det er områder med relativt grunt på fjell mellom Vesletjern og
Storetjern. Fjelltopografien vil være styrende for gr unnvannsnivå i området nord for
Vesletjern og i området rundt Storetjern.

Figur 87 : Profilsnitt fra nordsiden av Vesletjern, gjennom B2 og B1 og videre i rett linje gjennom dagens
masseuttak. Profilet viser dybde til fjell, grunnvann og uttak av masser ned til 2 meter over grunnvannsnivå

Figur 87 viser p rofilsnitt fra nord siden av Vesletjern , gjennom B 2 og B1 og videre i r ett linje
gjennom dagens massetak. Profilet viser dybde til fjell og grunnvann i brønnene B1 og B2 ,
og antatt dybde til fjell og grunnvann langs hele profilet. Profilet viser Vesletjern med målte
dybder relatert til grunnvannsnivå.

Vesletjern
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På grunn av usikkerhet m ed hensyn på grunnvannsnivå under hele det framtidige
uttaksområdet , og ønsket om å en maksimal utnyttelse av ressursen , er det valgt å legge inn
planbestemmelse om uttak inntil 2 m over grunnvannsnivå. Profilet på Figur 87 viser anbefalt
uttaksnivå inntil 2 m over grunnvannsnivå innenfor plangrensen . Planlagt uttak inntil 2 m over
grunnvannsnivå forutsetter at det etableres observasjonsbrønner for regis trering av
grunnvannsnivå i god tid før massene er tatt ut til aktuelt nivå. Dette er sikret i
reguleringsbestemmelsene.

Profilet i Figur 87 er basert på observasjoner og data fra to borebrønner. Det er grunn til å
anta at grunnvannsnivået i hele profilet, dvs. grunnvannsgradienten er noenlunde korrekt
vurdert, både mellom brønnene, men også nord for B1 og sør for B2. Vurderingen av
grunnvanns nivået er også basert på nivået i Begna.

Også dybde til fjell i profilet på Figur 87 er basert på kun to punkter, B1 og B2. Dette er et
mangelfullt gr unnlag for en slik vurdering . Fj elltopografien er sannsynlig langt mer kupert og
kan avvike betydelig fra det som er skissert .

Det må også understrekes at profilet i Figur 87 kun illustrerer forholdet m ed hensyn på
grunnvann og fjell i to dimensjoner. Et tilsvarende profil lenger øst vil kunne avvike vesentlig
fra profilet på Figur 87 , og det vil bli behov for framtidige boringer for registrering av
grunnvann, fjelldyp og informasjon om massenes sammensetning som grunnlag for
ressursvurdering og uttaksdybde .

Grunnvann som strømmer under massetaket vi l drenere mot Begna med sannsynlig
strømningsretning mot sør - sørvest, dvs. mot området som forsynes fra private
drikkevannskilder i Nymoen - området. Uten at forholdene er unders økt i detalj, vil vi anta at
de private vanninntakene i dette området er ulike , alt fra enkle kildeinntak til gravde brønner
og ev . grunne borede løsmassebrønner. Råvannskilden er grunnvann fra kilder og
grunnvannsutslag.

Nybyen Vannverk beholdes og kun noen få husstander i dette området ønsker kommunalt
vann. Grunnvann som mater brøn ner og kildeutslag i dette området vil delvis kunne komme
fra området med dagens masseuttak og også fra området for framtidig masseuttak.

Østre Hen Vannverk er besluttet nedlagt og tilknyttes kommunalt vann. Det er imidlertid
fortsatt noen som vil beholde egen brønn. Dette området ligger oppstrøms planlagt
masseuttak og grunnvannsstrømmen til kildeområdet kommer fra nordøst og oppstrøms
planlagt masseuttak.

6.9.7 Kon klusjon

En planlagt utvidelse av massetaket med uttak inntil 2 m over grunnvannsnivå vil ikke
påvirke Vesletjern eller Storetjern. Grunnvannet vil ikke påvirkes av masseuttaket , og
observasjoner av grunnvannsnivå indikere r tydelig at Vesletjern ikke har kontakt med
grunnvannet.

Det er ikke påvist grunnvann i grove masser eller med stor mektighet under planlagt
massetak. Grunnvannsforekomsten under planlagt uttaksområde ser ut til å være avgrenset
til et tynt vannførende lag over fjell og har der liten verdi som grunnvannsressurs.

Planlagt uttak av masser innt il 2 m over grunnvannsnivå må i framtiden baseres på
dokumentasjon av grunnvannsnivå ved etablering av nye observasjonsbrønner.
Sand laget/tykkelsen på 2 m som vil stå urørt igjen over grunnvannsnivået , gir tilstrekkelig
beskyttelse av grunnvannet. Utførte boringer viser også at massene som er påtruffet på dette
nivået er finkornige og gir god beskyttelse.

Grunnvannsstrømmen under massetaket vil kunne strømme mot nedenforliggende
drikkevannskilder i Nymoen - området og utgjøre en andel av grunnvannet som tas u t til
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drikkevann for private vannforsyninger. E t gjenværende sandlag på minst 2 m over
grunnvann under massetaket , vil gi tilstrekkelig beskyttelse også for de aktuelle
grunnvannskildene.

D et er viktig at grunnvannet under planlagt masseuttak beskyttes mo t forurensning. Uttak av
sand inntil 2 meter over grunnvannsnivå er sikret med bestemmelse i
reguleringsplan forslaget. H åndtering og forebyggende tiltak ved lagring av drivstoff ,
kjemikalier og oljeprodukter ivaretas i for urensningsforskriften kap. 18. F or eventuelle
nedgravde oljetanker gjelder kap. 1 i samme forskrift.

6.10 Transport og trafikk

6.10.1 Innledning

I forbindelse med plan for framtidig uttak av sand - og grusmasser på Hensmoen er det behov
for å vurdere de trafikale konsekvensene for lokalvegnett og beboere i området. Det er vik tig
å sørge for at utbyggingen lar seg gjennomføre uten større konsekvenser for beboere på
Vågård og trafikk til - fra Hensmoen industriområde.

Viktige temaer er trafikksikkerhet i Nymobakken og fremkommelighet i krysset E16 -
Hensmoveien.

6.10.2 Dagens situasjon

Dagens t rafikkmengder – ÅDT 2015

I Figur 88 er anslått trafikk for de viktigste vegene f o r trafikk til og fra Hensmoen sandtak vist.
Trafikk inn Hensmoveien er anslått med bakgrunn i differansen mellom trafikk nord og sør for
krysset ved E16 . Trafikktallene på E16 er hentet fra NVDB og det er årsdøgntrafikk som er
oppgitt (ÅDT).

Det vil i all hovedsak være trafikk til - fra planområdet som benytter Nymobakken nord for
Nymoen boligområde , men det legges inn en øvrig lokaltrafikk på 5 0 ÅDT for å ta høyde for

Aktuelle problemstillinger

Planforslaget vil medføre økt trafikk med tunge kjøretøy da det er to virksomheter
som skal drive parallelt. Trafikkbildet vil også vare over flere år. Transport fra
anlegget kan medføre ulemper for myke trafikanter.

Trafikksituasjonen etter at grusuttaket er avsluttet er det ikke grunnlag for å gi
nærmere vurdering av nå.

Utredningsbehov

Omfanget av den samlede trafikkgenerering f or dagens og fremtidig virksomhet skal
beskrives og vurderes opp mot vegens standard. Det skal gjennomføres en
vurdering av krysset E16 - Hensmoveien med tanke på den trafikkøkningen tiltaket
medfører. Trafikksikkerhet og forholdet til trafikksikre skoleve ger skal vurderes.
Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes.
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trafikk fra Nymoen til Hensmoen. I planprogrammet er det oppgitt at halvparten av
uttaksmen gden blir levert til bedrifter på Hensmoen (Unicon og Spenncon) , og den
resterende halvpart blir fraktet med bil ut på E16 til forbrukerne.
Tabell 17 viser beregnet eksisterende trafikk til - fra Myrvang sandtak . VDT står for
virkedøgnstrafikk og representerer gjennomsnittlig døgntrafikk man - fre. Det er regnet med
230 arbeidsdager i året, og at hver ansatt i snitt genererer 2,5 bilturer per dag (Hb V713
Trafikkberegninger) .

Tabell 17 Dagens trafikk til planområdet

Figur 88 ÅDT på vegnettet i 2015
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Trafikkulykker i årene 2007 - 14

Det har vært f ire ulykker på lokalvegnettet ved planområdet, alle med lettere skade som
utfall. Av disse er det kun et ulykkessted som vil trafikkeres av trafikk til og fra planområdet .
Det er ulykken i Nymobakken (jfr. Figur 89 ) . Denne ulykken er en møteulykke som hendte på
vinterføre i et område med god sikt. Iht. rapporterte ulykker er det ingenting som tilsier at
veien inn til planområdet er trafikkfarlig.

Figur 89 Ulykker på lokalvegnettet ved planområdet. Grønne ringer indi kerer ulykker med lettere skade

Kollektivtilbud

Brakar AS trafikkerer området med rutebuss 232. D enne stopper på Vågård, Hensmoen
industriområde og Nymoen. For ansatte i planområdet vil det være tre avganger om
morgenen og to avganger etter endt arbeidstid som kan benyttes.

Figur 90 De tre nærmeste bussholdeplassene til planområdet
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Myke trafikanter

Det er ikke eget tilbud til myke trafikanter i Nymobakken . Det betyr at gående og syklende
mellom Nymoen og Hensmoen Industriområde og Vågård boligområde vil måtte bruke
veibanen. For skole - el e ver på Vågård er det om lag 6 km til barne - og ungdomskolene i
Hønefoss (Ullerål og Hov). Avst anden gjør at elevene har rett til skoleskyss , og dermed bør
ikke Nymobakken regnes som skolevei.

Nymobakken har i dag en veibredde på 6 meter , og beregnet fremtidig ÅDT er 3 00 (jfr.
kapittel 6.1 0 .3 ) . Ifølge Håndbok N100 vil det ikke være krav til eget til bud for gang - og
sykkeltrafikken på en vei av denne typen (Sa3).

Figur 91 Kart over de lokale boligområdene
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6.10.3 Konsekvensvurdering

Generell trafikkvekst på E16

For å beregne en generell årlig trafikkvekst på E16, er det benyttet data fra et tellepunkt
lenger nord (jfr.

Figur 92 ). Ut i fra telledataene er det beregnet at de t har vært ca. 2 % årlig trafikkvekst i
perioden 2004 - 2008. Den samme trafikkveksten benyttes til å fremskrive trafikken på E16
Ådalsveien nord fo r Hensmoen .

Figur 92 Tellepunkt på E16 benyttet for å estimere generell vekst er markert med rød ring.

Trafikkmengder etter utbygging – ÅDT 2035

Beregnet fremtidige trafikkmengder etter etablering av ny aktør ved sandtaket (NorStone) er
vist i Figur 93 og
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Tabell 18 . I Hensmoveien er det i tillegg lagt inn en trafikkvekst fra Spenn con Rail sitt områd e
på 200 ÅDT. Denne økningen er basert på COWI si tt trafikknotat datert 17.april 2015 i
forbindelse med nylig vedtatt d etaljregulering for Spenncon Rail Hensmoen og Vågård
skytebane .

Totalt er det beregnet en trafikk til planområdet på 250 ÅDT etter utbygging. Dett e innebærer
en trafikkvekst på 8 0 ÅDT. I Nymobakken nord er trafikken anslått til 300 ÅDT.



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 132

John Myrvang AS / NorStone AS Asplan Viak AS

Tabell 18 Fremtidig trafikk til planområdet

Figur 93 Beregnet ÅDT år 2035

Atkomst til sandtaket

Dagens utforming av atkomsten til sandtaket gir god fremkommelighet for lastebiler og andre
kjøretøyer. Radien for venstre - eller hø y re svinging vurderes som stor nok. For avkjørsler
med ÅDT > 50, bør hjørneavrundingen utføres som en enkel sirkelkurve med radius R = 9 m.
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Figur 94 Avkjøring til Heen sandtak i Nymobakken

Med hastighetsnivå på 60 km/t skal L2 være på 6 meter med mer enn 50 i ÅDT. L1=Ls
(stoppsikten) vil være på 60 meter for en rettstrekning av denne ty pe veg (Sa3). Dette er
basert på Statens vegvesens håndbok N100 og utforming etter krav for avkjørsler vist i Figur
95 . Sikt i atkomsten til sandtaket vurderes som god og tilfredsstiller disse kravene.

Figur 95 Siktkrav i avkjørsler fra Håndbok N100

K ryss Hensmoveien X E16 Ådalsveien

Tungtrafikken fra sandtakene må benytte krysset Hensmoveien X E16 Ådalsveien som
adkomst fra hovedveinettet . Dette krysset er i dag kanalisert som vist i Figur 96 og Figur 97 .
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Figur 96 Flyfoto av kryss Hensmoveien X E16 Ådalsveien

Figur 97 Vegbilde av kryss Hensmoveien X E16 Ådalsveien

Kap asitetsberegninger av krysset

Som tidligere beskrevet er det i dagens situasjon 4.650 ÅDT på E16 nord for krysset og
6.700 ÅDT sør for krysset. Basert på dette anslås trafikken i Hensmoveien til 2.500 ÅDT i år
2015.

Kapasitetsberegninger av krysset gjøres basert på timetrafikk. Timetrafikken i krysset er
beregnet ut i fra døgntr afikkmengdene. Det er anslått at 12 % av døgntrafikken finner sted i
den mest trafikkerte ettermiddagstimen, og om morgenen er det anslått mellom 10 - 12 %
avhengig av tilfart.

Beregninger av kryssets kapasitet er gjort ved hjelp av kryssberegningsverktøyet SIDRA 6.1.
SIDRA er et dataverktøy for detaljert beregning og vurdering av kapasitets - og
avviklingsforhold i ulike krysstyper. Programmet beregner en rekke parametere for vur dering
av kryssløsninger som for eksempel kapasitetsutnyttelse , forsinkelser og kølengde . En stor
fordel med SIDRA er at det er enkelt å sammenligne ulike kryssløsninger for å finne fram til
den mest optimale regulering.
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En belastningsgrad på 0,5 tilsvarer at halvparten av den teoretiske kapasiteten er brukt opp. I
teorien vil man unngå belastningsgrader over 0,85 når man planlegger et kryss. For
vi keplikt kryss ligger denne belastningsgraden noe lavere.

Figur 98 viser kryssutformingen som er lagt til grunn for kapasitetsberegningene.

Figur 98 Utforming lagt til grunn for beregninger av kapasitet i kryss

Kapasitetsberegninger av dagens situasjon er vist i Figur 99 . Det er svært lave verdier for
både forsinkelse og kapasitetsutnyttelse per tilfart. Kapasitetsberegningene viser med andre
ord at det ikke er noe trafikkavviklingsproblemer i krysset hverken i morgen - eller
ettermiddagsrushet. Det stemmer godt overens med feltobservasjoner av krysset.

Figur 99 Kapasitetsberegninger av krysset ved E16 i år 2015, morgentim e til venstre og ettermiddagstime til
høyre . I boksene er belastningsgrad og gjennomsnittlig forsinkelse per veg arm vist.

Kapasitetsberegninger av fremtidig situasjon, etter utbygging, er vist i Figur 100 .
Kapasitetsutnyttelsen øker noe på E1 6, som følge av beregnet trafikkvekst, men det er
fortsatt ingen trafikale problemer i krysset.
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Figur 100 Kapasitetsberegninger av krysset ved E16 i år 2035, morgentime til venstre og ettermiddagstime til
høyre. I boksene er belastningsgrad og gjennomsnittl ig forsinkelse per veiarm vist.

Kapasitetsberegningene av fremtidig situasjon viser at det er en stor re st kapasitet i krysset.
Det gjør at en med stor sikkerhet kan slå fast at det ikke vil bli trafikkavviklingsproblemer i
dette krysset i fremtiden, selv om det viser seg at fremtidig trafikkmengde er noe større enn
det som er beregnet.
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6.11 Sysselsetting – samfunnsmessige konsekvenser

6.11.1 Vurdering

John Myrvang AS driver i dag Heen Grustak . Gjennom reguleringsplanforslaget sikres
langsiktighet for bedriften, samt legger til rette for at NorStone AS kan etablere seg på
Hensmoen.

Heen Grustak har i dag 1 9 årsverk . John Myrvang AS antar at fremtidig årlig uttak vil ligge på
300 000 tonn/år mo t dagens uttaksmengde som ligger opp mot 250 000 tonn/år. Økningen vil
trolig ha marginal innvirkning på antall sysselsatte.

Planforslaget legger til rette for at en ny grusprodusent, Norstone AS, etablerer seg på
Hensmoen. NorStone AS planlegger å ta ut ca. 150 000 tonn/år som vil generere 4 - 5 nye
årsverk.

NorStone AS og John Myrvang AS vil til sammen bidra med skatteinntekter til kommunen fra
de ansatte, bedrifts - og eiendomsskatt fra bedriftene og kjøp av varer og tjenester til
vedlikehold .

I 2011 var d et iht. SSB sysselsatt 14 042 personer i Ringerike kommune. Virksomheten gir
således ikke noe stort og betydelig bidrag til sysselsettingen, men inngår i underskogen av
små og mellomstore bedrifter som samlet sett gir et stort bidrag til verdiskapningen og
skatteinntektene i regionen.

D et er tre industribedrifter på Hensmoen som John Myrvang AS leverer råstoff til. Disse
bedriftene syss elsetter til sammen ca. 250 personer, og drar fordel av beliggenheten nær
sandforekomsten. Uten fremtidig drift i sandtake t kan disse virksomhetene bli tvunget til å
flytte til annen beliggenhet i nærheten av et annet sandtak.

Utredningsbehov

Det gjøres en enkel vurdering av sysselsetting og bidrag i kommunaløkonomisk
sammenheng.
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6.12 Sikkerhet og istandsetting

6.12.1 Istandsetting av området etter avsluttet drift

For å sikre at masseuttaket avsluttes på en forsvarlig måte og etterlater et landskap som tar
hensyn til de naturgitte kvalitetene i området, har reguleringsplanen bestemmelser om
hvordan skråninger og annet terreng skal behandles og revegeteres . Det er og så stilt krav
om at produksjonsanlegg og andre installasjoner skal fjernes når driften avsluttes .
Planforslaget beskriver et hovedgrep hvor uttaket og revegeteringen foregår etappevis
ettersom massene er ferdig tatt ut til endelig bunnivå. Fortløpende reve getering før endelig
bunnivå er nådd, er uheldig da jord og planter vil spre seg og forurense ressursen .

Etter at det foreligger godkjent reguleringsplan, må John Myrvang AS søke om utvidet
konsesjonsområde ved sin driftskonsesjon samt at NorStone AS må sø ke om
driftskonsesjon. Direktoratet for mineralforvaltning vil etter Minerallovens § 51 stille krav om
økonomisk sikkerhetsstillelse som sikrer penger til istandsetting av uttaksområdet dersom
bedriften e skulle gå konkurs .

6.12.2 Etterbruk av området

Underveis i planarbeidet har det vært drøftet hvordan man vil bruke området etter at alle
massene er tatt ut . Mulig etterbruk kan, avhengig av grunneiers ønske/ kommunens behov,
for eksempel være utbyggingsområder (næring, industri), deponiområde eller
LNF/friluftsområ de.

Den lange driftsperioden tilsier at det er vanskelig å fastsette etterbruken etter at grustaket er
ferdig tatt ut. Kommuneplanen er derfor det rette verktøyet for å avklare etterbruken av
området.

ROS - analyser er et sentralt virkemiddel i arbeidet med å kartlegge risiko og sårbarhet. I
henhold til Plan - og bygningslovens § 4 - 3 skal risiko - og sårbarhetsanalyser gjennomføres i
forbindelse med utarbeidelse av planer for utbygging. Funn fra analysene skal integreres og
følges opp i reguleringsplanen. ROS - analysen vil vedlegges planforslaget.

Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet sk al settes i stand. Det skal vurderes
om og hvordan etappevis istandsetting av uttaksområdet kan gjennomføres.
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7 RISI KO OG SÅRBARH ETS AN ALYSE
7.1.1 Bakgrunn

I følge plan - og bygningslovens § 4 - 3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for
utbygging påse at risiko - og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal
vise alle risiko - og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egn et for formålet,
og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Denne ROS -
analysen skal ivareta dette kravet.

Planforslaget legger til rette for drift av sand - og grusuttak, samt videreføring av eksisterende
industrielle virksomh eter (industriformål) . For nærmere detaljer om planområdet vises det til
planbeskrivelsen.

7.1.2 Metode

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på krav i NS5814 og rundskriv fra DSB5.
Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan og t ilhørende illustrasjoner. I
risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter.

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som
kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser s om direkte kan påvirke
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen ). Forhold som er med i
sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?”
og kun unntaksvis kommentert.

Vurdering av sannsy nlighet for uønsket hendelse er delt i:

Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede; en
hendelse har stort omfang.
Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig); en hendelse har
middels stort omfang.
M indre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca hvert 10. år); en hendelse har
lite omfang.
Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn
hvert 100. år; en hendelse har marginalt omfang.

Kriteriene for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser :

Personskade Miljøskade Skade på eiendom,
forsyning mm

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er
uvesentlig

2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre til
skade dersom
reservesystem ikke fins

5 Systematisk samfunnssikkerhets - og beredskapsarbeid i kommunene (2001), Samfunnssikkerhet i
arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2010).
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3. Alvorlig Behandlingskrevende
skader

Midlertidig/behandlings -
krevende skade

System settes ut av drift
over lengre tid; alvorlig
skade på eiendom

4. Svært alvorlig Personskade som
medfører død eller varig
mén; mange skadd

Langvarig miljøskade System settes varig ut av
drift; uopprettelig skade
på eiendom

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell
nedenfor .

Tabell 19 Matrise for risikovurdering

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig
12

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Hendelser i røde felt: Umiddelbare tiltak nødvendig.
Hendelser i oransje felt: Tiltak nødvendig.
Hendelser i gule felt: Overvåkes; tilta k vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte.
Hendelser i grønne felt: Tiltak vanligvis ikke nødvendig.
Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.

Analysen er utarbeidet på grunnlag av dokumentasjon som er framskaffet i planprosessen og
kilder som er angitt i kap. 7.1. 8 .

7.1.3 Overordnet risikosituasjon

I følge p lanprogram for revisjon av kommuneplanen for Ringerike kommune til perioden
2013 - 2025 skal det utarbeides en ROS - analyse som vil ligge til grunn for kommunens
planlegging. Det ligger ingen føringer i gjeldende kommuneplan i forhold til risiko og
sårbarhet som vedrører driften av sanduttaket på Hensmoen .

7.1.4 Uønskede hendelser, risiko og tiltak

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige t iltak er sammenfattet i tabell nedenfor .
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Tabell 20 Bruttoliste mulige uønskete hendelser

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak

Naturrisiko

Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:

1. Steinskred; steinsprang Nei

2. Snø - /isskred Nei

3. Løsmasseskred Nei

4. Sørpeskred Nei

5. Elveflom Nei

6. Tidevannsflom; stormflo Nei

7. Klimaendring; økt nedbør Nei

8. Vindutsatt Nei

9. Radon Nei

10. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare

Nei

11. Annen naturrisiko Nei

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm

Medfører planen/tiltaket fare for skade på:

12. Sårbar flora Nei Ingen naturtypelokaliteter
registrert, ingen rødlistearter
registrert innenfor
planområdet.
Naturtypelokaliteter
registrert i influensområdet

13. Sårbar fauna/fisk Nei

14. Naturvernområder Nei

15. Vassdragsområder Nei

16. Automatisk fredete
kulturminner

Nei 13 ikke fredete arkeologiske
minner innenfor planområdet
er identifisert.

17. Nyere tids kulturminne/ - miljø Nei

18. Viktige landbruksområder
( både jord - /skogressurser og
kulturlandskap )

Nei

19. Parker og friluftsområder Ja 4 2 Høy bruksfrekvens i plan - og
influensområdet i dag. Deler
av den flate moen
forsvinner, se kapittel
friluftsliv i planbeskrivelsen.
Se også kap. 7 .1.5 .

20. Andre sårbare områder Nei

Teknisk og sosial infrastruktur

Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner:
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak

21. Vei, bru, knutepunkt Nei Atkomst til området vil bli fra
eksisterende og ny atkomst
fra Nymobakken

22. Havn, kaianlegg, farleder Nei

23. Sykehus/ - hjem, andre inst. Nei

24. Brann/politi/ambulanse/
sivilforsvar (utrykningstid mm)

Nei

25. Kraftforsyning Ja 3 1 H øyspenttraseer (22 kV)
innenfor plan området må
justeres/flyttes i samråd med
R ingeriks - K raft .

26. Vannforsyning og avløpsnett Ja 1 3 Tiltaket kan gjennomføres
uten å påvirke
drikkevannsbrønner. Østre
Hen Vannverk (vann fra
Storetjern) skal legges ned.
Se også pkt. 33.

27. Forsvarsområde Nei

28. Tilfluktsrom Nei

29. Annen infrastruktur Nei

Virksomhetsrisiko

Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:

30. Kilder til akutt forurensning
ved planområdet

Nei

31. Tiltak i planområdet som
medfører fare for akutt
forurensning

Nei Se pkt. 33

32. Kilder til permanent
forurensning ved
planområdet

Nei

33. Tiltak i planområdet som
medfører fare for
forurensning til grunn eller
sjø/vassdrag

Ja 2 2 Lagertanker for olje/drivstoff
skal stå på tett underlag/kar
med volum som gir mulighet
for oppsamling av alt innhold
ved evt. lekkasje i henhold til
kap. 18 i
forurensningsforskriften. For
eventuelt fremtidige
nedgravde tanker gjelder
f orurensningsforskriften kap.
1.

Se også kap. 7 .1. 7

34. Forurenset grunn Nei

35. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver osv)

Nei

36. Område for avfallsbehandling Nei

37. Luftforurensning (støv) Ja 3 1 Dagens drift videreføres
samtidig som det tilkommer
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak
en ny aktør. Støvmålinger
ved dagens drift viser at
støvnedfallskonsentrasjonen
er under grenseverdien gitt
av forurensningsforskriften .
Det stilles krav om nye
støvmålinger når drift av
grusuttak for eiendom 92/2/2
er påbegynt.

38. Kilder til støybelastning ved
planområdet (inkl trafikk)

Nei

39. Planen/tiltaket medfører økt
støybelastning

Ja 3 1 Dagens drift videreføres
samt at det tilkommer en ny
aktør. Støykotekart viser
minimal støyutbredelse til
omkringliggende områder
ved full drift på kote 170 .
T rafikkøkningen på
Nymobakken gi r 2 dB økt
støynivå for den utsatte
naboen på gbnr.171/122 .
Boligen ligger utenfor gul
støysone.

40. Høyspentlinje
(elektromagne tisk stråling)

Ja 1 1 H øyspentlinjer i
planområdet . Det tillates
ikke oppført bygninger eller
anlegg innenfor
hensynssone H_370.

41. Skog - /lyngbrann Nei

42. Dambrudd Nei

43. Regulerte vannmagasiner,
med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannstand mm

Nei

44. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc

Ja 1 2 Uttak sskråninger. Driften
sikres ih t . mineralloven.

45. Oljekatastrofeområde Nei

46. Ulykke med farlig gods til/fra
eller ved planområdet

Nei

47. Ulykke i av - /påkjørsler Ja 2 2 Se kap. 7 .1. 7

48. Ulykke med gående/syklende Ja 2 2 Se kap. 7. 1. 7

49. Andre ulykkespunkter langs
veg.

Nei

50. Er tiltaket i seg selv et
sabotasje - /terrormål?

Nei

51. Er det potensielle sabotasje -
/terrormål i nærheten?

Nei

52. Annen virksomhetsrisiko Nei
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Tabell 21 Endelig risikovurdering

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig 19

3. Sannsynlig 25, 37, 39

2. Mindre sannsynlig 33, 47, 48

1. Lite sannsynlig 40 44 26

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha alvorlige til
svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf. tabell overfor . Det er ikke identifisert slik e
hendelse r /situasjon er i planområdet . Risikosituasjonen oppsummeres i etterfølgende
kapitler.

7.1.5 Sårbare naturområder og kulturmiljøer

Hendelse 19 . Tilgjengelig areal for friluftsliv på Hensmoen vil gradvis reduseres i størrelse,
og tiltaket vil på sikt kunne påvirke bruken av området. Hens moen vil bli noe mindre attraktiv
for orienteringsidretten. Området grenser til større sammenhengende skogsområder på
østsiden av E16 som brukes i friluftslivssammenheng: Nærstadmarka, Vågårdsåsen og
Eggemoen. Støybidraget til friluftsområdet er marginalt , og vil ikke påvi rke bru ken av
området.

Avbøtende tiltak : Planforslaget vil beslaglegge arealer og fjerne enkelte skogsbilveger som i
dag benyttes til friluftsformål. Skogsbilvegene kan imidlertid enkelt opprettholdes ved at de
legges om etter hvert som uttaksområdet utvides slik at tverrforbindelser opprettholdes
lengst mulig.

7.1.6 Teknisk og sosial infrastruktur

Hendelse 25 . Stolpepunkt for kraftlinjer skal flyttes før de blir berørt av sanduttaket. Flytting
av stolper/fundamenter skal utføres i samråd med Ringeriks - Kraft. Kraftlinjene er sikret i
reguleringsplanen med hensynssoner.

Hendelse 26 . Drikkevannsbrønner/grunnvann er sikret ved at de to første meter av
sandressursen over grunnvannsnivået ikke skal tas ut. Dette laget er finkornet og godt egnet
til beskyttelse fra driften av sanduttaket.

7.1.7 Virksomhetsrisiko

Hendelse 33. Lagring/påfylling av olje/drivstoff skal foregå på sikkert sted for å unngå
forurensning til grunn. Maskiner/kjøretøy parkeres ved maskinhallen utenom driftstiden.

Hendelse 37 . Måleresultatene viser lave mineralske støvnedfall, og ligger lavere enn 1/3 av
utslippskrav i forurensningsforskriften.

Hendelse 39 . Utførte støyberegninger for dagens og fremtidig situasjon viser at støysonene
primært dekker arealer innenfor reguleringsplanens avgrensning. Stø yende aktiviteter som
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foregår i produksjonsområdet og uttaksområdet skjermes av omkringliggende terreng.
Høydeforskjellen med skråningen opp fra uttaksområdet begrenser støyens utbredelse.
Trafikkøkningen på Nymobakken som følge av etablering av en ny grus produsent vil gi 2 dB
økt støynivå for den utsatte naboen på gbnr.171/122 , men boligen vil fortsatt ligge utenfor gul
støysone .

Hendelse 40 . I p lanområdet ligger 2 høyspentlinjer.

Hendelse 44 . Uttaksskråninger sikres i h enhold til mineralloven ved hjelp av skilting av
uttaksområde/anleggsområde.

Hendelse 47 . Vurderingene er knyttet opp mot den generelle ulykkesrisikoen på vegnettet.

Generell traffikkvekst frem til 2035 samt etablering av nytt grustak, medfører en trafikkvekst
på 100 ÅDT i Nymo bakken . Trafikkveksten gir fortsatt god trafikkavvikling i krysset
Hensmoveien - E16 selv om forsinkelsen for biler fra Hensmoveien øker noe.
K apasitetsberegningene av fremtidig situasjon viser at det er en stor restkapasitet i krysset.

Hendelse 48 . Vurderi ngene er knyttet opp mot den generelle ulykkesrisikoen på vegnettet.
Det antas et lavt antall gående og syklende langs Nymobakken . Det kjører skolebuss på
strekningen.

7.1.8 Kilder

Oversikt over nasjonale databaser:

www. skrednett.no
Kommuneplanen for Ringerike kommune 2007 - 2019
P lanprogram for revisjon av kommuneplan for Ringeri ke kommune til perioden 2013 -
202 5, fastsatt i kommunestyre 2 0 .0 6 .2013.
www.nve.no – kartkatalog fra NVE – nettanlegg
www.ringerike.kommune.no – kommunens kartdatabase
Opplysninger som fremgår av planbeskrivelsen
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8 PLANPROSESS OG MEDVI RKNING
I forkant av den formelle planprosessen med regulering av grusuttaket på Hen ble det etter
avtale med Ringerike kommune utarbeidet en forstudie for videre uttak av grusressursen på
Hen . Hensikten med forstudien var å vurdere mulige konsekvenser av en utvidet
uttaksgrense i forhold til areal avsatt i kommuneplanen. Forstudien b le sendt på høring til
naboer, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter. I løpet av høringsperioden kom
det inn 15 merknader.

Uttalelsene var i hovedsak negative til en utvidet uttaksgrense, og tiltakshaver ne valgte å gå
videre med areal avsatt i kommuneplanen.

Nedenfor er det gjort en kort oppsummering av planprosess og medvirkning i forbindelse
med planarbeidet

Oppstartsmøte i kommunen
Høring av f orstudie for videre uttak av grusressursen på Hen
Politisk vedtak om oppstart av planarbeid
Varsel o m oppstart av arbeid med reguleringsplan og høring av planprogram
Fastsetting av planprogram (oktober 2013)
Medvirkningsmøte 24.03.14, merknadene er innarbeidet i planforslaget så langt det
har latt seg gjøre .
Kontakt med Fossekallen IL, O - lag.
Møte med As bjørn Granheim sammen med planmyndigheten (kommunen) 27.05.14

8.1 Offentlig ettersyn av planprogram og innkomne merknader

Forslag til planprogram ble sendt på høring til naboer, interesseorganisasjoner og offentlige
myndigheter i perioden 1. juni til 8. august 2013. I løpet av høringsperioden kom det inn 13
uttalelser. I perioden mellom høring av forstudien og høring av planprogrammet kom det inn
3 høringsuttalelser. Planprogrammet ble fastsatt av Hovedkomiteen for miljø - og
arealforvaltning den 15. oktober 201 3. Nedenfor er gitt en oppsummering av uttalelsene med
tiltakshavernes kommentar.

Offentlige instanser

Nr. Uttalelse fra Datert

1 Fylkesmannen i Buskerud 08.06.2013

2 Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen 16.07.2013

3 Direktoratet for mineralforvaltning 03.07.2013

4 Statens Vegvesen 25.07.2013

5 Jernbaneverket 07.08.2013

6 Ringerike kommune, miljørettet helsevern 08.08.2013
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Organisasjoner og næringsliv

Nr. Uttalelse fra Datert

7 Norsk Bergindustri 05.08.2013

8 Ringerike Venstre 06.08.2013

9 Miljøvernforbundet Hønefoss 07.08.2013

Private

Nr. Uttalelse fra Datert

10 Harry Dahl, mottatt Ringerike kommune 07.08.2013 udatert

11 Roy Arild Heen og Beate Skollerud 12.07.2013

12 Berit og Jan Heen 08.08.2013

13 Jorunn Dahl Simensen og Ole Kristian Simensen 08.08.2013

Oversikt over innkomne høringsuttalelser etter høring av forstudien og før varsel om
planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram:

Nr. Uttalelse fra Datert

14 Norges Miljøvernforbund. Nærmiljøgruppa på Hen, Vågård og Nymoen 14.01.2013

15 Norges Miljøvernforbund 13.05.2013

16 Harry Dahl 24.04.2013

8.2 Generelle/felles kommentarer til innkomne uttalelser

Mange av uttalelsene til private og organisasjoner er negative til det påbegynte planarbeidet,
og begrunner dette med blant annet hensynet til støy/støv, friluftsliv, bebyggelse og nærmiljø
samt at det rettes kritikk til kommunens medvirkningsprosess da ar ealet ble avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Det stilles også krav om at tiltakshaver skal utrede
lokaliseringsalternativer.

Oppstart av planarbeidet er godkjent/vedtatt i Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning i
møte 22.4.2013 og i Formannskapet 14. mai 2013. Tiltakshaverne fikk da aksept for å starte
planlegging i henhold til kommuneplanen.

Nedenfor kommenteres et utvalg av tema som tas opp av flere av høringsparter (private og
organisasjoner). For øvrig vises det til forslagsstillers kommentar til de enkelte
høringsinnspillene.

Støy og støv
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Planarbeidet dokumenterer at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor gjeldende
lover og forskrifter (for eksempel støy, støv). Eventuelle nødvendige avbøtende tiltak er
innarbeidet i planforslaget.

Tap av friluftsområde
Tiltakets konsekvenser for friluftsliv er et utredningstema i konsekvensutredningen.
Tiltakshaverne mener at resterende friluftsareal fortsatt gir gode muligheter for rekreasjon og
friluftsliv.

Krav om utrednin g av alternative lokaliseringer
Planarbeidet gjelder det arealet som er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak i
kommuneplanen. Eventuelle vurderinger av lokaliseringsalternativer bør foregå på
kommuneplannivå.

8.3 Oversikt over merknader som er hensyntatt og innarbeide t i plan forslaget

Følgende punkter er innarbeidet i planprogrammet som følge av offentlig ettersyn:

Kapittel 5.3 er supplert med viktige overordnede føringer som er påpekt av
Fylkesmannen

Kapittel 6.2 Nærmiljø og friluftsliv er supplert med vurderinger kny ttet til barn og
unges interesser

Kapittel 6.3 Naturmiljø er supplert med krav om kartlegging av vannmiljø og
naturmangfold knyttet til Storetjern og Vesletjern . Det skal redegjøres for hvordan
prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8 - 12 i naturm angfoldloven er vurdert
og fulgt opp.

Kap. 6.8 Transport og trafikk er supplert med krav om vurdering av tilgjengelighet til
kollektive transportmidler og gang - og sykkelveier

8.4 Sammendrag og kommentarer

1. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, dato 08.06.1 3:

Miljømessige forhold:

Nasjonale føringer

Fylkesmannen ber om at også Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2011 blir nevnt. St. meld. Nr. 26 (2006 - 2007)
Regjeringens miljøpolitikk og riket s miljøtilstand bør også nevnes. Det bør fremkomme av
planprogrammet at konsekvensutredningen skal redegjøre for hvordan planforslaget følger
opp og ivaretar nasjonal og regionale retningslinjer og miljømål. Miljøvernavdelingen vil
kunne fremme innsigelse dersom de anser at viktige miljøfaglige tema ikke er tilstrekkelig
utredet eller at planforslaget er i strid med nasjonal miljøpolitikk.

Landskap
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Fylkesmannen ber om at det blir lagt stor vekt på å begrense uheldige landskapsvirkninger
ved avgrensning og utforming av grusuttak samt innregulering av skjermsoner.
Fylkesmannen ser positivt på at både skjermsoner og istandsetting er nevnt som aktuelle
avbøtende tiltak i planprogrammet. Den europeiske landskapskonvensjonen bør nevnes som
en overordnet føring i planprogrammet.

Nærmiljø og friluftsliv

Fylkesmannen ber om at friluftsinteressene både i planområdet og i influensområdet blir
vektlagt i det videre planarbeidet. Avsetting av tilstrekkelige skjermsoner mot
uttaksområdene vil være av stor betydning, og innebærer at også de av områdene som er
avsatt til masseuttak i kommuneplanen må reguleres til buffersoner.

Den oppdaterte støyretningslinjen T - 1442/2012 omhandler retningslinje i stille områder, blant
annet nærfriluftsområder og bymark utenfor tettsteder. For slike områder er den anbefalte
støygrensen Lden 40 dB. Vi ber om at dette er forhold som blir vurdert i planarbeidet.

Naturmiljø

Det må som en del av planarbeidet redegjøres for hvordan prinsippene for offentlig
beslutningstaking i §§ 8 - 12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp, og ber om at dette
blir synliggjort i planprogrammet.

Fylkesmannen ber om at det også gjennomføres kartlegginger av naturmiljøet i
influensområdet der det er relevant, og ber om at vannmiljø og naturmangfold knyt tet til
tjernene også blir belyst. Fylkesmannen minner om at også geologiske verdier omfattes av
naturmangfoldloven og at planarbeidet må synliggjøre og ivareta viktige kvartærgeologiske
verdier.

Forurensning

Det forutsettes at det blir gjennomført en nær mere vurdering av utslippsforholdene, og om
det er nødvendig å søke om utslippstillatelse, jfr. § 30 - 2 i Forskrift om begrensing av
forurensinger.

Støyhensyn for eksisterende støyømfintlig bebyggelse må ivaretas i tråd med T - 1442/2012.
Eventuelle nødvendig e støytiltak må innarbeides i planen.

Vann

Fylkesmannen forutsetter at uttaksområder og uttaksdybder fastsettes slik at tjernene
inklusiv myrområdene rundt ikke blir berørt.

Transport
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Fylkesmannen ber om at tilgjengeligheten til kollektive transportmid ler og gang - og
sykkelveier blir nærmere vurdert. Dette er forhold som i liten grad er omtalt i
planprogrammet. Det er positivt at trafikksikkerhet og forholdet til trafikksikre skoleveier skal
vurderes spesielt. Det vises til RPR for barn og unges interes ser.

Sikkerhet og istandsetting

Ut fra størrelsen på uttaksområdet og av hensyn til nærområdene og andre allmenne
interesser, mener Fylkesmannen at det er viktig at det blir stilt krav om en etappevis
istandsetting.

Landbruks - og næringsmessige forhold :

Fylkesmannen har ikke merknader til de utredninger som foreslås i planprogrammet.

Forslagsstillers kommentar:

Fylkesmannens merknader tas til etterretning og innarbeides i planen. Kap. 30 i
forurensningsforskriften (F orurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel ) vil
ivareta alle utslipp fra tiltaket og særskilt utslippstillatelse er ikke nødvendig.

2. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, dato 16.07.13:

Fylkeskommune har ikke opplysninger i sine arkiver om automatisk fredede kulturminner
in nenfor planområdet, og det må gjennomføres registreringer. Tiltakshaver har akseptert
forslag til budsjett, og Fylkeskommunen vil foreta registreringer så snart de har ledig
kapasitet, fortrinnsvis i inneværende sesong.

Forslagsstillers kommentar

Arkeolog isk registrering i henhold til kulturminnelovens § 9 er igangsatt og pågår.

3. Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), dato 03.07.13:

DMF påpeker at det vil være en fordel å fastlegge hvorvidt det skal være ett eller to selskap
som skal søke om driftskonsesjon for det regulerte området. DMF anbefaler at kopi av
forslag til driftsplan inngår ved første gangs høring av reguleringsplanen. Når
reguleringsplanen er ferdigbehandlet kan endelig versjon av driftsplan ferdigstilles før
godkjenning av DMF. En slik fremgangsmåte vil korte ned behandlingstiden for søknad om
driftskonsesjon.

Forslagsstillers kommentar:

Det er fra tiltakshaverne et sterkt ønske om at hvert enkelt selskap søker om driftskonsesjon
for sitt uttaksområde. Aktørene er positive til at det utarbeides en felles driftsplan. Planen
skal sikre at ressursen blir tatt ut i «eiendomsgrense - sonen» ned til et felles bunn - nivå, og på
en slik måte at begge aktører er sikret en god og effektiv drift. Tiltakshaverne mener
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imidlertid at det kan være noe tidlig å ha et gjennomtenkt utkast til driftsplan som kan følge
reguleringsplanforslaget på høring, men v il vurdere det i løpet av planprosessen.

4. Uttalelse fra Statens Vegvesen, dato 25.07.13:

Regulering medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler, og de
trafikkmessige virkningene av planen må avklares nærmere. Forholdet til kollektivt rafikk og
sikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. Dersom planarbeidet
medfører nødvendige endringer av veg - og trafikkforhold på riks - eller fylkesveger må dette
ivaretas i planarbeidet. Normalt kreves teknisk detaljplan som grunn lag for regulering av riks -
eller fylkesveger og eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres.

I planprogrammet ser det ut til at transport og trafikk (pkt. 5.8) og miljøforhold/forurensning
(pkt. 5.2 og 5.6) er temaer som blir nærmere belyst i planl eggingen.

Statens vegvesen forutsetter at LNFR - området mellom det nye og eksisterende
reguleringsplanområdet, blir på 80 m slik som vedtatt av kommunen i forbindelse med
oppstart av planarbeidet.

Som nabo savner Statens vegvesen et eget punkt om rystelse r/vibrasjoner som følge av drift
av anlegget, og at avbøtende tiltak i den forbindelse også vurderes.

Statens vegvesen ber om at det i reguleringsplanen og driftsplanen settes krav til avbøtende
tiltak med hensyn til støy, støv, rystelser/vibrasjoner, tra fikksikkerhet og kapasitet/utforming
av kryss.

Forslagsstillers kommentar:

80 meter buffersone i LNF - området opprettholdes, og er vedtatt som en del av oppstart av
planarbeidet i møte i Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning 22.4.2013.

Rystelser/vibr asjoner er ikke et aktuelt tema for sand - og grusuttak da sprengning ikke inngår
i driften.

5. Uttalelse fra Jernbaneverket, dato 07.08.13:

Avstanden mellom jernbanen og planområdet er relativt stor, men terrenget skråner bratt
nedover fra planområdet til jernbanen. Konsekvensutredningen må gjøre rede for hvorledes
utvidelse og drift av tiltaket skal gjennomføres uten at det oppstår negative konsekvenser for
jernbanen. Det være seg endringer i avrenningsforhold samt eventuelle rystelser/utglidninger
mot je rnbanen.

Forslagsstillers kommentar:

Rystelser er ikke et aktuelt tema for sand - og grusuttak. Planforslaget vil ikke berøre den
naturlige skråningen mellom uttaket og jernbanen. Areal på toppen av skråningen bevares
slik at eksisterende gangvei oppretthol des, og dermed unngås utglidning ned mot jernbanen.
Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for jernbanen.
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6. Uttalelse fra Ringerike kommune – miljørettet helsevern, dato 08.08.13:

Miljørettet helsevern har ingen tilføyelser til valg av tema for utrednin g angitt i
planprogrammet, men presiserer at Miljø - og helsekravene og administrative krav til
eiendommer og virksomheter gitt i Forskrift om miljørettet helsevern (kapittel 3 og 4) gjelder
ved planlegging, bygging, tilrettelegging, drift og avvikling av a lle typer virksomheter og
eiendommer. Erfaringsmessig er det forholdet til støy, støv, vibrasjoner, forurensning til luft,
jord og vann, trafikkforhold og sikkerhet på skolevei som oftest er tema for naboklager fra
denne type virksomheter. Det anmodes derf or om at disse temaene ses spesielt på.

Forslagsstillers kommentar:

Støy, støv, forurensning, trafikkforhold og sikkerhet på skolevei er tema som inngår i
planarbeidet. Rystelser/vibrasjoner er ikke et aktuelt tema for sand - og grusuttak.

7. Uttalelse fr a Norsk Bergindustri, dato 05.08.13:

Norsk Bergindustri er opptatt av at mineralressurser utnyttes på en best mulig måte til nytte
for storsamfunnet. Ringerike kommune er en av kommunene med de største
grusforekomstene i Norge og det er derfor viktig at d isse ressursene sikres og tas ut på en
samfunnsmessig god måte. Norsk Bergindustri har forståelse for at uttaket kan komme i
konflikt med andre interesser i området, men har tro på at den videre prosessen vil finne
gode avbøtende tiltak som vil bidra til a t både naboskap og friluftsliv vil kunne få sine
interesser ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Forslagsstillers kommentar:

Tas til orientering.

8. Uttalelse fra Ringerike Venstre, dato 06.08.13:

Videre drift ved Hensmoen må vurderes avviklet.

Kommunen må i samarbeid med tiltakshaver kartlegge alternative uttaksområder
utenfor Hensmoen, og viser til Miljøverndepartementets rundskriv T - 2000:
Tiltakshaver plikter å utrede alternative lokaliseringer.

Hensmoen grusuttak må i størst mulig grad tilbak eføres til naturlig tilstand når
virksomheten avsluttes.

Sees nå en utvikling der Ringerike blir vertskommune for entreprenører/økonomiske
interesser basert på masseuttak som sand, grus og fjell, og hvor skatteinntektene
tilfaller andre kommuner?

Skapes s å mange arbeidsplasser fra virksomheten som tidligere antatt? Hva sitter
Ringerike kommune igjen med av skatteinntekter?

I fremtiden blir det behov for økt tilgang til bynære grøntområder på grunn av
befolkningsvekst og byfortetting, og når grønne lunger f orsvinner der folk bor er det et
folkehelseproblem.
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Avtaler og kontrakter er ikke evigvarende, men krever justering med jevne
mellomrom. Forhold som lå til grunn for den opprinnelige avtaleinngåelsen kan ha
endret seg.

Forslagsstillers kommentar:

Området er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak i kommuneplanen, og vurdering av
alternative lokaliseringer er uaktuelt.

Reguleringsplanen skal vise hvordan utt aksområdet skal settes i stand.

Sysselsetting og samfunnsmessige konsekvenser er et utredningste ma i
konsekvensutredningen.

9. Uttalelse fra Miljøvernforbundet Hønefoss, dato 07.08.13:

Det vises til Miljøverndepartementets rundskriv T - 2000, og det bes om at Ringerike
kommune sørger for at NorStone AS og John Myrvang AS overholder plikten til å
vurd ere alternative lokaliseringer. Vurdering av alternative uttakssteder må med i
planprogrammet.

Ringerike kommune neglisjerte plan - og bygningsloven under planendringen av
Hensmoen i 1994 ved å unnlate konsekvensutredning, sende saken på høring samt å
sørge for å overholde varslingsplikten. Naboer og andre berørte fikk dermed ikke
vernet om sine interesser.

Vesletjern er unntatt fra kartutsnittet i figur 5 i det foreslåtte planprogrammet. Endelig
plan må gjengi korrekt data på alle illustrasjoner. Vesletjer n er meget viktig for
lokalbefolkningen (badeplass, sosial møteplass, barn og unge). Tjernet må inn på
samtlige kart for å dokumentere den korte avstanden.

Planarbeidet må ivareta naturmangfoldlovens §§ 8 - 12

Grusforekomsten på Hensmoen er verneverdig og o mrådet er en viktig lokalitet innen
kvartærgeologi. Kommunen er forpliktet til å ivareta nasjonale og regionale hensyn i
planprogrammet jfr. Pbl. § 11 - 1.

Hensmoen er vurdert som en nasjonalt viktig grusressurs i grusregisteret. I NINA
Utredning (Lars Erik stad) vises det til flere svakheter ved grusregisteret hvor NGU
utelukkende tar for seg de økonomiske aspektene ved grusforekomstene og utelater
opplysninger om verneverdi slik at uerstattelige naturverdier går tapt.

Det er viktig at kulturminnene ivareta s, for eksempel gjennom skilting. Dette er blant
annet Fotballplassen, Mølleveien, Ingeborgstien.

Det må utredes hvorvidt de næringsmessige interessene er overordnet natur - og
friluftsinteressene på Hensmoen.

Hensmoen er et kjerneområde for flere idrettslag, og ble nylig kåret til det mest
populære friluftsområdet i kommunens kartlegging av bynære friluftsområder.
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Støytiltak i rekreasjonsområdet må innarbeides i planen, jfr. T - 1442/2012.

Myrvang har plassert e t sorteringsanlegg ved turstiene langs grustaket.
Anleggsmaskiner og lastebilkjøring i turområdet forsterker støy - og
støvproblematikken betraktelig. Kommunen som forurensningsmyndighet må straks
stanse dette ulovlige tiltaket som ikke har skjerming eller sikring.

Tiltakshaverne må lage en sikringsplan med tanke på oppvekstmiljø til barna i
nærmiljøet. De unge i nærmiljøet vokser opp med støv - og støyproblematikk i sitt
nærområde, og passerer det usikrede grustaket og overnevnte sorteringsanlegg som
støver over store avstander når de går eller sykler langs turstien fra Nymobakken.

Det må utredes om masseuttakene kommer i konflikt med barn og unges interesser.

Krav om sedimentasjonsdam for å forebygge avrenning er nødvendig med tanke på
grunnvannet.

I følge Asplan Viak vil kote ned 150 svekke beskyttelsen av grunnvannsmagasinet.
Føre - var - prinsippet i naturmangfoldloven må ivaretas slik at våtmarksområdene samt
naturen for øvrig ikke blir berørt.

Det må avklares i planen om tiltaket er i strid med vanndirekt ivet samt regjeringens
miljøpolitikk når det gjelder sårbare områder som våtmarka på Hensmoen.

Terrengendringene kan få stor innvirkning på områdets lokalklima og må utredes.
Tiltak for å hindre støvflukt må utarbeides.

Den visuelle konsekvensen av masseut takene må dokumenteres samt hvordan
driften skal ta hensyn til landskapet. Det må legges opp til etappedrift, slik at de
avsluttede etappene kan tas i bruk til natur og fritid.

Hvorvidt landskapets estetiske tåleevne forringes må utredes.

Det må kreves i standsetting av eksisterende grustak før ytterligere masse tas ut.

Tidsfrist for etappevis istandsetting må inn i planen

Adkomstveien til eksisterende grustak er skolevei og brukes av gående og syklende.
Hensyn til myke trafikanter må være premissgivende f or sikkerhetstiltakene ved at det
for eksempel etableres gang - og sykkelveier og at transport går utenom
boligområder.

Alle driftsveier må asfalteres for å begrense støv. Tiltak for å stanse støv fra
lastebillass med sand og grus må utredes.

Geoteknisk ek spertise må vurdere hele planområdet for skred, fare for utglidning,
stabilitet og nødvendige sikringstiltak. Det henvises spesielt til den smale åskammen
mot boligene langs Begna og Hensfossen.

Inngjerding og avtrapping av bruddkanten er nødvendig pga den høye
bruksfrekvensen.

Snauhogst av skogen medfører økt fare for rotvelt og må unngås.
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Det må opprettes ett etterbruksfond slik at det er finansiell sikkerhet til å sette
landskapet etappevis i stand, til avslutning og andre miljøtiltak, for eksempel ny
fotballplass.

Verdiforringelse av eiendommene og tap av visuelle kvaliteter i omgivelsene,
klimaendringer og støy - og støvplager er uakseptabelt.

Planprogrammet må beskrive hva slags masser som skal produseres, hva slags
maskiner og utstyr som brukes i pr oduksjonen, beskrivelse av bygningsmasse og
dens beliggenhet, hvordan driften legges opp samt regulering av tidsbegrensning av
driften.

Konkrete støy - og støvdempende tiltak må tegnes inn i reguleringsplankartet, og
reguleringsbestemmelsene må stille krav om oppfølging av støy - og støvanalyser.
Opparbeidelse av vegetasjonsskjerm må også hjemles i bestemmelsene.
Uttaksretning har stor betydning for forurensningen og må kartlegges.

Forslagsstillers kommentar:

Området er avsatt til nåværende og fremtidig mass euttak i kommuneplanen, og vurdering av
alternative lokaliseringer er uaktuelt.

Planarbeidet vil ivareta naturmangfoldlovens § 8 - 12, og er tatt inn i kap. 6.3 Naturmiljø

Tiltakets nær - og fjernvirkning skal dokumenteres, og det vil utarbeides 3D - modell for
eksisterende og fremtidig situasjon.

Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor
gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv).

Areal for nåværende og fremtidig masseuttak er avsatt i kommuneplanen. Innenfor dette
arealet vil nødvendig areal for buffersoner/vegetasjonsskjerm avsettes.

Når det gjelder krav til etappevis istandsetting bemerkes at reguleringsplanen skal vurdere
etapp emessig uttak og istandsetting. For grus er det viktig med store områder for å kunne
blande ulike kvaliteter til forbrukerne. Reguleringsplanen skal vise hvordan uttaksområdet
skal settes i stand. Etablering av etterbruksfond er en del av driftskonsesjonen .

Lokalklima anses ikke som et relevant utredningstema.

Geoteknisk utredning anses ikke som et relevant utredningstema. Areal på toppen av
skråningen ned mot Begna bevares slik at eksisterende gangvei opprettholdes, og dermed
unngås eventuell utglidning.

B arn og unges interesser vil omtales under kap. 6.2 nærmiljø og friluftsliv.

Inngjerding av uttaksområdet vurderes av tilsynsmyndighet i henhold til Mineralloven.

10. Uttalelse fra Harry Dahl, udatert:

Føler at naboer og andre brukere av moen i liten grad blir hørt
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Det er lite fremtidsrettet areal - , miljø - og boligpolitikk å gå for et masseuttak på denne
moen som aldri kan erstattes.

Inntreden av NorStone AS på Sven Brun er det verst tenkelige prosjekt for beboerne
på Vågård

Ekstremvær og økt vind og nedbø r vil bli mer vanlig i fremtiden. At all skogen på
Hensmoen vil bli borte vil påvirke nærmiljøet over tid.

Dersom masseuttaket blir vedtatt, vil dette gi mistrivsel og livskvaliteten reduseres

Det er positivt at området rundt Vesletjern og Storetjern er ta tt ut av planprogrammet.

Det ønskes en bekreftelse fra kommunens politikere på om dette er et endelig vedtak.

Innebærer istandsetting av arealet etter endt grustak at det skal fraktes
overskuddsmasser fra andre regioner? Hva da med all transport som vil p åføre oss
store belastninger i form av støy, støv og CO2 - utslipp over flere år?

Dahl kommer med følgende kompromissforslag dersom politikerne velger å se bort fra alle
protester (kart vedlagt med nummerering 1 - 7):

1. En buffersone langs Vågårdsveien på 60 m. Det må legges gang/sykkelvei fra
Nymobakken til avkjørsel Vågård, Industriveien. Det må settes opp fysisk sikring og
støyskjerming, og skilt med fartsgrense og vikeplikt. Ingen flytting av kraftlinjer er
nødvendig. Det bør også være påbudt med presenning p å grusbilene, da steinsprut
og støv påvirker myke trafikanter.

2. Punkt 2 - 7: Foreslår en støy - , støvsone på 120/130 m langs Industriområdet. Ser at 80
m er foreslått, dette er etter min mening for lite, da jeg ønsker og ivareta stier som blir
benyttet daglig av beboere på Vågård og andre. Jeg vil også med dette bevare
Ingeborgstien, som også har en historisk bakgrunn. Videre vil jeg skjerme Vesletjern
for mulig uttapping av vann.

3. Her vises dagens godkjente uttaksområde, hvor kartet ikke viser den fulle størrel sen i
tydelig retning. Dette feltet er tegnet med svart strek, og det fremgår at dette ikke blir
noe lite område, selv med de begrensingene jeg har foreslått.

4. Så kommer mitt forslag til kompromiss, hvor Myrvang A/S og Nor Stone må være
villige til å reduse re en del på sine planer om Hensmoen. Har prikket opp en grense
med svart. Mitt ønske her er også å beholde den gamle fotballplassen samt skjerme
beboere på Hen, mot et eventuelt masseuttak av grus.

5. På kartet mot Hen og Hyttebyen foreslås en sikkerhetssone på 50 m, grunnet rasfare.
Da det ikke kan ses bort ifra rystelser i jorda, som dermed kan utløse et ras. Det går
også her en sti som naboer og andre turgåere bruker daglig.

6. Så ønsker jeg og ta med denne avstikkeren Vest - for den gamle fotballplassen, som
også har Myrvang A/S ønsker og ta ut grus i sitt forslag til masseuttak. Dette er etter
min mening ikke akseptabelt i det hele tatt. Jeg vil karakterisere dette som en ren
provokasjon ovenfor beboerne i dette området.

7. Punktet sammenfaller med punkt 2.
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Forslagsstillers kommentar:

Istandsetting innebærer å rydde området og å gjøre det sikkert og mindre eksponert ved å
revegetere skråningene. På grunn av den lange tidshorisonten må arealbruk etter endt
uttak/etterbruk avklares ved ny reguleringsplan på et senere tidspunkt, og dette vil bestemme
hvordan uttaksflaten skal istandsettes.

Areal for nåværende og fremtidig masseuttak er avsatt i kommuneplanen. Innenfor dette
arealet vil nødvendig areal for buffersoner avsettes. Endelig utforming vil avklares i løp et av
planarbeidet.

Den gamle fotballplassen er ikke lenger i bruk. Myrvang AS og tre andre bedrifter etablerte
på slutten av 1970 - tallet Hensmobanen, og driftet denne frem til kommunen overtok banen i
2011. Banen var tidligere mye brukt av idrettslag og bedriftene på Hensmoen, men har de
siste 10 årene vært lite i bruk. I dag blir deler av banen brukt som lagringsplass.

11. Uttalelse fra Roy Arild Heen og Beate Skollerud, dato 12.07.13:

Det bør/må lages nye stier/gangveier i området da det blir fjernet mange kilometer
med stier.

Sti/gangvei som går rundt dagens grustak må beholdes

Det bør lages skiløype som går fra Hen til Hallingby, helst fra Hallingby til Hønefoss.
Det går i dag skiløype fra Hallingby til Moplassen. Derifra bør det lages trasé til gam le
Hen - saga, videre over jordet og opp Tajegata til Storetjern. Skiløypa bør derfra gå til
Nymoen ved å følge grustak - kanten.
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Det må stilles støykrav på kveldene. Det foregår drift på kveldene, og dette anses
som unødvendig. I helgene må det være stille.

S tøyvoll mot bebyggelsen i Storetjernveien bør lages ganske høy. Bør det være støy -
og støvmåling nær bebyggelsen?

Det bør lages noen gapahuker/sitteplasser langs skiløyper/sti/gangvei

Eiendommene nærmest grustaket må få økonomisk kompensasjon for lavere pr is på
eiendommen og mye vanskeligere å selge.

Stille krav til uttaksdybde så dypt som mulig for å redusere tempoet på
arealødeleggelsene

Det bør være et samarbeid mellom naboer, grustak og kommune for en akseptabel
løsning

Bør det være noen åpne møter med naboene?

Alternativ 1 (grave rundt tjernene) har falt helt bort, og det er brev 30/5 - 2013 som er
gjeldene?

Forslagsstillers kommentar:

Tiltakshaverne har til hensikt å reetablere stier der grusuttaket fjerner viktige
tverrforbindelser. Tiltakshaverne ønske r å imøtekomme ønsket om å ha en sti/gangvei rundt
uttaksområdet som er åpen for allmenn ferdsel. Imidlertid er det flere merknader som
kritiserer disse stiene pga. påstander om manglende sikkerhet. Myrvang AS har satt opp
flere skilt for å imøtekomme denn e kritikken. Tiltakshaverne ønsker å finne løsninger som
gagner flest mulig.

Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor
gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv). Eventuelle nødvendige avbøtende
tilta k skal innarbeides i planforslaget.

Planarbeidet skal stille krav til uttaksdybde.

Tiltakshaverne ønsker en best mulig dialog med naboer, og vil invitere til åpne møter i løpet
av planarbeidet.

Alternativ 1 som beskrevet i forstudien ikke lenger er et akt uelt alternativ og er ikke en del av
denne planprosessen.

12. Uttalelse fra Berit og Jan Heen, dato 08.08.13:

Heen ønsker at merknadene fra Norges Miljøvernforbund (merknad nr. 15) og
Miljøvernforbundet Nærmiljøgruppen på Hensmoen (merknad nr. 14), samt d eres innspill av
10.12.2012 blir behandlet som en del av deres innspill til oppstart og høring av planprogram.

Referat fra innspill av 10.12.2012:

Vi bor i Storetjernveien 41 og er således sterkt påvirket av en eventuell utvidelse av
eksisterende grustak. Vår eiendom ligger i nær tilknytning til det området som grunneier/John
Myrvang AS og NorStone AS ønsker omregulert. Vi vil bli sterkt skadelidende dersom
området omreguleres i så stor grad som forslaget viser.



Sanduttak på Hensmoen - forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning 159

John Myrvang AS / NorStone AS Asplan Viak AS

De kontrakter som var tinglyst da vår eiendom ble etablert i 1977 gjaldt et avgrenset område.
Fra 1978 og frem til1995 ser det ut til at det har gått fra en festekontrakt, til en tinglyst
leie avtale og nå ønsker grunneier/John Myrvang AS og NorStone AS å utvide i enda større
grad. Vi finner grunn til å etterspørre informasjon om hvordan den tinglyste leieavtalen (fra
1995) ble formelt behandlet i kommunen.

Det stilles spørsmål til hvorvidt det er nødvendig å omregulere et så stort område, da det
fremgår av saken at området først vil være maks utnyttet om lag 80 år frem i tid. Det fryktes
at dersom man allerede omregulerer et så stort område på nåværende tidspunkt vil det være
særdeles vanskelig å endre en slik omregulering på et senere tidspunkt.

De to alternativer som er foreslått omregulert innebærer også at vi mister vårt primære
turområde, og på sikt vil bli utsatt for fare, støv og støy. Vi forutsetter at kommunen
behandler alternativene og setter begrensninger som i mye større grad ivaretar beboernes
interesser, særlig når det gjelder avstand til grustaket.

Referat fra innspill 08.08.2013:

Det vises til de økonomiske konsekvensene for deres eiendom dersom Heen Grustak
utvides. Det vises igj en til forhold/spørsmål vedrørende tinglysning og fornyelse av
festekontrakt med Myrvang, og det avventes tilbakemelding fra rådmannen på dette
spørsmål.

Buffersonen som er avsatt mot boligområdet på Hen er uakseptabelt med hensyn på støy og
støv.

Kommunen s manglende dokumentasjon om hvordan dette området har kommet inn i
kommuneplanen gjør det vanskelig å forholde seg til kommunens troverdighet. Det ønskes at
denne saken behandles på en måte av kommunen som gjør at Hen kan være et godt
boligområde i fremti den.

Forslagsstillers kommentar:

Tiltakshaver vil gå videre med regulering av alternativ 2 (areal i henhold til gjeldende
kommuneplan), og mener at resterende areal fortsatt gir gode muligheter for rekreasjon og
friluftsliv. Grustaket vil på sikt komme nær mere eiendommen, og tiltak for å sikre akseptable
støy - og støvforhold skal vurderes.

Vedrørende spørsmål om tinglysning og fornyelse av festekontrakt anbefaler tiltakshaverne
at det tas kontakt med kommunen.

Det vises for øvrig til forslagsstillers komm entarer til merknad 14 og 15.

13. Uttalelse fra Ole Kristian Simensen og Jorunn Dahl Simensen, dato 08.08.13:

Vi er berørt av industri, støy, støv, eksos og biltrafikk – og skal påføres enda mer. Det
er også planlagt vei fra Jevnaker; vi blir omringet av veier, industri, grustak og biler.

La oss beholde våre grønne lunger ; da kan vi gå tur uten å bruke bil. Hvis dette
grustaket kommer, må vi faktisk bruke bil for å gå tur uten trafikk rundt oss.
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Grunneier Sven Brun har hogd skog som ikke er ferdig vokst, har han gjort klart for
grustaket?

Våre boliger får nedsatt verdi. Kanskje får vi kompensasjon!

Vi bruker Vågårdsmoen/Hensmoen daglig, og flere med oss! Vi kan ikke se noe
positivt ved denne utvidelsen.

Spesielt i vestavær fyker det grus/støvskyer mot Hall bakkjordet, mot E16 og mot
Høgfoss. Dette blir ytterligere forsterket når grustaket kommer nærmere og ved
nedhugging av trær.

Andre momenter vedrørende Vågård som fremgår av skisse vedlagt innspillet:

Mer trafikk – Vågårdsveien - Industriveien - E16

Lite over sikt i krysset Hensmoen - E16

Har E16 med støy, eksos - får vei fra Jevnaker

Hvordan løse trafikkproblemet? Hvem betaler? Støy, støv, eksos

Nedsatt verdi på boligene

Hva med folk, barn og voksne som har allergi + de som kan få dette av økende støv
og forurensning

Eksisterende grustak; ca. 1,5 - 2 km i omkrets, ca. 30 m dypt

Vågårdsmoen/Hensmoen vår grønne lunge, bruk beina! Før: fine, små furunålstier på
kryss og tvers – stiene har sine navn og historier

Våren 2013: Første gang satt opp advarende skilt r undt eksisterende grustak

Skogseier Sven Brun har hogd skog som ikke er ferdig vokst. Kjekt for han som bor
innerst i bygda!

Skyte/øvingsfelt i Vågårdsåsen v/ Buttentjern, store sår i naturen, stier som er borte

I vestavær fyker det grus/støvskyer mot Hall bakkjordet, E16, Høgfoss. Det er lagt opp
en grusvoll mot Vågårdsveien ned mot Hallbakkhøgda – det kommer til å støve/føyke
enda mer. Forsterkes når dette kommer nærmere og ved nedhugging av skog.

Forslagsstillers kommentar:

Planarbeidet skal dokumentere at driften av masseuttaket kan gjennomføres innenfor
gjeldende lover og forskrifter (for eksempel støy, støv). Eventuelle nødvendige avbøtende
tiltak sk al innarbeides i planforslaget.

14. Uttalelse fra Norges Miljøvernforbund, Nærmiljøgruppa på Hen, Vågår d og
Nymoen, dato 14.01.13:
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Det bes om at dødislandskapet på Hensmoen blir ivaretatt for ettertiden gjennom
statlig vern av våtmarksområdet.

Gjennom allsidig bruk er skogen på Hensmoen av stor samfunnsmessig betydning:
drikkevannskilde (Storetjern), badep lass (Vesletjern), bær - og soppsanking,
orientering, rullestolvennlig tilgjengelighet, turgåing/trening, pedagogisk betydning,
by - og tettstedsnært.

Vern av Storetjern og Vesletjern er i tråd med St. meld 58 om Regjeringens
strategiske mål for arbeidet med vannforurensning og konvensjonen om biologisk
mangfold.

Området trues av nedbygging og har stort behov for vern og andre bevaringstiltak.
Hvis vern etter naturmangfoldloven skal være et redskap for å bevare biologisk
mangfold, må myndighetene satse sterkt også på små verneområder som dette.

Våtmarker er blant verdens mest truede økosystemer. De intakte lavlandsmyrene på
Hensmoen kan også være av høy entomologisk verdi.

Norge har et internasjonalt ansvar i å ta vare på landskap som åpner for forståelsen
av istidene.

Forslagsstillers kommentar:

Dødislandskapet med Storetjen og Vesletjern ligger utenfor planområdet. Kap. 6.3 Naturmiljø
er supplert med krav om kartlegging av vannmiljø og naturmangfold knyttet til Storetjern og
Vesletjern .

15. Uttalelse fra No rges Miljøvernforbund, dato 13.05.13:

Slik Norges Miljøvernforbund ser det, kan ikke Ringerike kommune redegjøre for
hvordan et LNF - område på hele 900 dekar, ble omdisponert til grusindustri i en
kommuneplan, uten at naboer og berørte engang er kjent med det.

Det vises til Forvaltningslovens § 11 om veiledningsplikt, og Miljøvernforbundet
krever at kommunen/fylkesmannen gir oss det innsyn og den veiledning man har krav
på.

Miljøvernforbundet krever at Ringerike kommune fremlegger begrunnelser for
tidliger e vedtak som skal tilfredsstille kravene som er fastsatt i Forvaltningslovens §§
24 og 25.

Det vises videre til Offentleglova §§ 3 og 11, og krever innsyn i alle relevante
dokumenter i saken. Eventuelt avslag på innsynskravet skal tilfredsstille kravene s om
er fastsatt i Offentleglova § 31.

Eksisterende grustak følger neppe reglene for oppbevaring av avfall/farlig avfall
(bil/maskinvrak forfaller inne på området). Grunnvannet står ikke dypt under grustaket
og avrenning kan medføre akutt forurensning.
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Uttakskanten er ikke sikret og utgjør en stor risiko for barna som ferdes langs
uttaksområdet.

Hele rekreasjonsområdet er tilrettelagt for handikappede og benyttes til
idrettsarrangementer for mennesker med nedsatt funksjonshemming. Det er satt opp
en «Lav vo» for ansatte i en vernet bedrift i området som benytter skogsområdet.

Forslagsstillers kommentar:

Spørsmål og krav vedrørende medvirkning og innsyn i relevante dokumenter om tidligere
kommuneplanprosess må rettes til kommunen.

Det er satt opp skilt lan gs hele uttakskanten, og tiltakshaverne vil følge de til enhver tid
gjeldene sikkerhetsforskrifter. Eventuell sikring av uttakskanten følges opp av
tilsynsmyndighet i henhold til Mineralloven.

16. Uttalelse fra Harry Dahl, dato 24.04.13:

Myrvang AS sitt ønske om å utvide uttaksområdet i området rundt Vesletjern og
Storetjern virker lite gjennomtenkt. Dette kan ødelegge drikkevannskilden (Storetjern)
for mange beboere på Hen. Det er en god del vadefugler her, spesielt på våren, og
området er et vakkert og attraktivt turmål. Det er ønskelig at Myrvang AS grustak
reduseres betraktelig, og hvor mesteparten tilbakeføres naturen. Det er ikke forenelig
med grustak midt inne i et boligområde.

NorStone AS sine planer om uttak av grus på Sven Brun sitt område medfø rer at
innbyggerne på Vågård blir fullstendig utestengt fra det som eventuelt blir igjen på
moen. Det vil også føre til trafikkmessige konsekvenser og støv langs Vågårdsveisa.

Vind fra vest fører til mye støv, og er sjenerende når man går tur forbi grusta ket til
Myrvang.

Vedlagt brevet er det et kart med markering av noen historiske traséer/punkter både i og
utenfor planområdet. Av disse kan nevnes: En gammel fotballplass, Mølleveien,
Ingeborgstien, viktig innfallsport til moen fra Vågård mm. Se kart nede nfor.
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Forslagsstillers kommentar:

Planområdet er avsatt til nåværende og fremtidig masseuttak, og tiltakshaverne vil ikke gå
videre med utvidelsesalternativet (alternativ 1) som ble skissert i forstudien.

For beboerne på Vågård vil det fortsatt være adko mst inn til friluftsområdet på Hensmoen via
buffersonen mellom industriområdet og uttaksområdet som er avsatt til LNF - område i
kommuneplanen.
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9 S AMMENSTILLING AV KON SEKVENSER

9.1 Sammenstilling av konsekvenser i tabell

T ema B eskrivelse av verdi, omfang og konsekvens
Landskap Verdi : Planområdet karakteriseres som et furumolandskap

som er vanlig i regionen. Området er i dag berørt av inngrep
med masseuttak, bebyggelse og veger. Dette gir noe
redusert landskapsverdi og bryter opp helheten i
landskapet : M iddel s til liten landskapsverdi.
Influensområdet: Middels verdi.
Omfang : For områdene som blir direkte berørt, vil tiltakets
dimensjon være dårlig tilpasset omgivelsene ved at de i
større grad deler opp en enhetlig terrengform (furumoen på
Hensmoen der det ikke er uttak i dag). Utvidelsen av
uttaksområdet vil i større grad bryte skalaen i landskapet.
Deler av planområdet og området rundt (industriområdet) er
allerede i dag preget av inngrep. Etter avbøtende tiltak slik
som revegetering av skråningene, vil uttaks området på sikt
gli inn som en naturlig del av den sko gkledde moen sett fra
avstand. Middels til stort negativt omfang for planområdet,
og lite netativt omfang for influensområdet.
Konsekvens : M iddels negativ konsekvens for planområdet
og li t en negativ konsekvens for influensområdet .

Nærmiljø og friluftsliv Verdi : Planområdet - og influensområdet vurderes å ha
middels til stor verdi. Dette begrunnes med at deler av
planområdet brukes ofte/av mange til turgåing, trening,
orientering, plukking av bær / sopp og til skiturer. Området er
særlig godt egnet til friluftsliv, og særlig tilrettelagt for
rullestol - og barnevognsbrukere. Områdene brukes hele
året. En del av planområdet er imidlertid ikke egnet til
friluftslivsaktiviteter (eksisterende masseutt ak), og dette
trekker verdien noe ned.
Omfang : Tiltaket vil få stort negativt omfang for friluftsliv i
selve planområdet da et viktig område for friluftsliv på sikt
går tapt. I influensområdet vil tiltaket få middels negativt
omfang for friluftsliv fordi tilgjengelig areal for friluftsliv på
Hensmoen gradvis reduseres i størrelse, og på sikt vil
påvirke bruken av området.
Konsekvens : Tiltaket vil gi stor negativ konsekvens for
planområdet og middels negativ konsekvens for
influensområdet.

Naturmiljø Verdi: Ingen naturtypelokaliteter eller rødlistear ter registrert i
planområdet. Liten verdi
Funn av 3 naturtypelokaliteter i influensområdet som er gitt
middels verdi (C - lokaliteten) og stor verdi (A - , og B -
lokaliteten)
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Omfang: I ngen naturtypelokaliteter eller forekomster av
rødlistearter blir berørt av t iltaket. P lanområdet har et visst
potensial for krevende arter, selv om ingen slike er funnet .
Lite negativt omfang.
Konsekvens: Arealbeslaget er stort, men berører ikke
verdisatte områder. Konsekvensgraden er vurdert som liten
negativ.

Naturressurser

Eg nethet, kvalitet
Varighet
Kvartærgeologiske
verdier

NGU beskriver forekomsten som meget viktig med
kvalitetsmessig meget gode masser både for veg - og
betongformål. Hensmoen er sammen med Kilemoen de
viktigste grusressursene i Ringerike kommune.
Forekomsten forsyner markeder langt ut over
kommunegrensen . Forekomsten er klassifisert som en
« nasjonal t viktig forekomst».
Ressursens varighet vil variere sterkt avhengig av
etterspørsel i markedet. Ved stipulert fremtidig
uttaksmengde vil NorStone AS ha en driftstid på 43 år og
Myrvang AS ha en estimert driftstid på 75 år .
Konsekvens kvartærgeologiske verdier: Framtidig uttak vil
ikke føre til utvidet inngrep i kanten av breelvdeltaet, og
eggen mot Begna vil stå igjen og dokumentere den naturlige
kanten av den opprinnelige deltaflaten mot vest.

Kulturminner og kulturmiljø Buskerud fylkeskommune gjennomført e arkeologisk
registrering høsten 2013. Planområdet ble undersøkt
visuelt. Det ble ikke funnet noen automatisk fredete
kulturminner innenfor planområde t , men 13 ikke fredete
arkeologiske minner med liten kulturhistorisk verdi . Liten
negativ konsekvens.

Forurensning Støv
Det registreres generelt lav konsentrasjon av mineralsk
støvnedfall i alle de 13 måleperiodene som til nå er
gjennomført. Maksimalt mi neralsk støvnedfall ligger lavere
enn 1/3 av utslippskravet.
Støy
Arbeidsområdet for de mobile og stasjonære støykildene
tilknyttet uttak og produksjon ved Heen Grustak ligger lavt i
terrenget. Den støyende aktiviteten som foregår her,
skjermes av omkringl iggende terreng.
Boligen på eiendom gnr/bnr 271/122 ligger tett opp til Heen
Grustak. Terrenget (buffersonen) mellom støykildene og
boligen gir tilstrekkelig støyreduksjon og boligen har
beregnede utendørs støynivåer under nedre grenseverdi for
gul støyso ne. Øvrig omkringliggende støyfølsom
bebyggelse ligger også utenfor de beregnede støysonene i
dagens situasjon og fremtidig situasjon.

Økt aktivitet i grustaket som følge av ytterligere en aktør
(NorStone) vurderes til å ha liten konsekvens for støy fra
s elve grustaket, men økt sjenanse som følge av støy fra
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flere lastebiler på Nymobakken er en sannsynlig
konsekvens. Ved boligen på eiendom gnr/bnr 271/122
beregnes en økning på ca. 2 dB i utendørs støynivå (LDEN)
som følge av trafikkøkningen. Boligen ligger utenfor gul
støysone .

Vanntema En planlagt utvidelse av massetaket med uttak inntil 2 m
over grunnvannsnivå vil ikke påvirke Vesletjern eller
Storetjern. Grunnvannet vil ikke påvirkes av masseuttaket,
og observasjoner av grunnvannsnivå indikerer tydelig at
Vesletjern ikke har kontakt med grunnvannet.

Det er ikke påvist grunnvann i grove masser eller med stor
mektighet under planlagt massetak.
Grunnvannsforekomsten under planlagt uttaksområde ser ut
til å være avgrenset til et tynt vannførende lag over fjell og
har der liten verdi som grunnvannsressurs.

Planlagt uttak av masser in ntil 2 m over grunnvannsnivå må
i framtiden baseres på dokumentasjon av grunnvannsnivå
ved etablering av nye observasjonsbrønner.
Sandlaget/tykkelsen på 2 m som vil stå urørt igjen over
grunnvannsnivået, gir tilstrekkelig beskyttelse av
grunnvannet.

Grunnvannsstrømmen under massetaket vil kunne strømme
mot nedenforliggende drikkevannskilder i Nymoen - området
og utgjøre en andel av grunnvannet som tas ut til
drikkevann for private vannforsyninger. Et gjenværende
sandlag på minst 2 m over grunnvann under massetaket, vil
gi tilstrekkelig beskyttelse også for de aktuelle
grunnvannskildene.

Transport og trafikk Nymobakken har i dag en veibredde på 6 meter, og
beregnet fremtidig ÅDT i 2035 er 350. Dette er en økning
med om lag 100 kjøretøy. Ifølge Håndbok N100 vil det ikke
være krav til eget tilbud for gang - og sykkeltrafikken på en
vei av denne typen (Sa3).

Tungtrafikken fra sandtakene må benytte krysset
Hensmoveien - E16 som adkomst fra hovedveinettet. Dette
krysset er i dag kanalisert. Kapasitetsberegni ngene av
fremtidig situasjon viser at det er en stor restkapasitet i
krysset. Det gjør at en med stor sikkerhet kan slå fast at det
ikke vil bli trafikkavviklingsproblemer i dette krysset i
fremtiden, selv om det viser seg at fremtidig trafikkmengde
er noe større enn det som er beregnet.

Samfunnsmessige
konsekvenser

Heen Grustak har i dag 1 9 årsverk . Selskapet forventer ikke
vesentlig økt uttakshastighet, og antall sysselsatte vil neppe
øke. Etablering av en ny grusprodusent vil trolig generere
4 - 5 nye å rsverk.
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NorStone AS og John Myrvang AS vil til sammen bidra med
skatteinntekter til kommunen fra de ansatte, bedrifts - og
eiendomsskatt fra bedriftene og kjøp av varer og tjenester til
vedlikehold.
Virksomheten e gir ikke noe stort og betydelig bidrag til
s ysselsettingen, men inngår i underskogen av små og
mellomstore bedrifter som samlet sett gir et stort bidrag til
verdiskapningen og skatteinntektene i regionen.
Det er tre industribedrifter på Hensmoen som drar fordel av
beliggenheten nær sandforekomsten. Disse bedriftene
sysselsetter til sammen ca. 250 personer. Uten fremtidig
drift i sandtaket kan disse virksomhetene bli tvunget til å
flytte til annen beliggenhet i nærheten av et annet sandtak.

Sikkerhet/i standsetting Reguleringsplanen har bestemmelser som sikre r at
masseuttaket avsluttes på en forsvarlig måte og etterlater et
landskap som tar hensyn til de naturgitte kvalitetene i
området .
Fremtidig arealbruk (etter endt drift av masseuttaket)
vurderes i kommuneplan og ny reguleringsplan når driften
nærmer seg slutten.

9.2 Avbøtende tiltak

T ema Avbøtende tiltak
Landskap

Revegetere skråninger underveis etter hvert som
bunnivå i uttaksområdet er nådd

Nærmiljø og friluftsliv
Omlegging av skogsbilvei er/turveier etter hvert
som uttaksområdet utvides slik at
tverrforbindelser opprettholdes lengst mulig.
Utslaking av skråninger etter ferdig uttak vil øke
tilgjengeligheten til området. Dette kan være
aktuelt å gjennomføre senere når etterbruken er
avklart.

Naturmil jø Ingen foreslåtte tiltak
Naturressurser Ingen foreslåtte tiltak
Kulturminner og kulturmiljø Ingen foreslåtte tiltak
Forurensning

Utføre s tøvmålinger for gbnr. 271/122 samtidig
med oppstart av grusuttak på gbnr. 92/2/2

Vanntema
Etablering av observasjonsbrønner for å
dokumentere grunnvannsnivå, og for å sikre
beskyttelse av grunnvannet (2 meter
overdekning)

Transport og trafikk Ingen foreslåtte tiltak
Samfunnsmessige
konsekvenser

Ingen foreslåtte tiltak

Sikkerhet/istandsetting Ingen foreslå tte tiltak
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Detaljregulering for HENSMOEN GRUSUTTAK

Liste over uttalelser

Nr . Navn Dato
1 Bane NOR 21.04.2017
2 Statens vegvesen 19.05.2017
3 Fylkesmannen i Buskerud 26.05.2017
4 Fylkesmannen i Buskerud 10.05.2017
5 Direktoratet for mineralforvaltning 01.06.2017
6 Buskerud Fylkeskommune – utviklingsavdelingen 02.06.2017
7 Mattilsynet , avd. Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres 19.01.2017
8 Ringerike kommune – byggesakskontoret 16.05.2017
9 Ringerike kommune - kommuneoverlegen 08.05.2017
10 Vågard Vel 22.05.2017
11 Norges miljøvernforbund 29.05.2017
12 Miljøvernforbundet Hønefoss 30.05.2017

17.10.17
13 Fossekallen IL orientering og Ringerike O - lag 04.06.2017
14 Miljøpartiet de grønne 08.06.2017
15 John Edvard Myrvang 19.05.2017
16 Øystein Nordbø 16.05.2017
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17 Ståle Johansen 29.05.2017
18 Per Arne Olsen 28.05.2017
19 Truls Krokvik 24.05.2017
20 Trond Solli 18.05.2017
21 Tove Emilsen 20.05.2017
22 Sølvi Fuglesang 04.05.2017
23 Steinar Hansen 24.05.2017
24 Ruth Djønne 23.05.2017
25 Olav Djønne 22.05.2017

17.10.2017
26 Olav Bråten 22.05.2017
27 Oddvar Thoen 23.05.2017
28 Mary Blikken Gravdahl 30.05.2017
29 Martin Alsmark 10.05.2017
30 Marte Pedersen 05.05.2017
31 Marit Kjemperud 20.05.2017
32 Line B. Lafton 01.05.2017
33 Lasse Myrvold 21.05.2017
34 Laila Høiensahl 08.05.2107
35 Kristian Strand 22.05.2017
36 Jørn Ivar Daae Johansen 22.05.2017
37 Jørn Fowler 18.05.2017
38 John Morten Karlsen 26.05.2017
39 John A. Pleym 21.05.2017
40 Jeanette Martinsen 22.05.2017
41 Ida Schørlien 04.05.2017
42 Ida Gjestvang 24.05.2017
43 Hilde Hatlestad 09.05.2017
44 Heidi Strand 19.05.2017
45 Harry Dahl 25.05.2017
46 Hanne S. Thoen 19.05.2017
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47 Hanne - Beate Høiby 04.05.2017
48 Guro Myrvold Funjem 18.05.2017
49 Gudrun Winstrup Bråten 20.05.2017
50 Eva Hagen 09.05.2017
51 Erik Ødegård 24.05.2017
52 Erik Mælingen 20.05.2017
53 Einar Rokseth 30.05.2017
54 Dag Bjørnstad 24.04.2017
55 Charlotte K. Solli 18.05.2017
56 Catrine Dalen 02.05.2017
57 Bodil Andreassen 19.05.2017
58 Bjørn Leifsen på vegne av Asbjørn Granheim 06.06.2017
59 Berit Haugli 18.05.2017
60 Anne Helen Bjerkeli 24.05.2017
61 Anne Brentebråten 23.05.2017
62 Nina Christensen Blakstvedt og Annar Blakstvedt 25.05.2017
63 Ann Kristing og Roy Haraldsen 20.05.2017
64 Anita Stenbeck 26.05.2017
65 Spenncon AS 07.06.2017

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar

1. BANE NOR

1. Utvidelse og drift av masseuttaket må ikke
skape negative endringer for jernbanen. Det
være seg endringer i avrenningsforhold
samt eventuelle rystelser/utglidinger mot
jernbanen.

1. Rystelser er ikke et aktuelt tema for
sand - og grusuttak fordi det ikke vil
foregå sprengning i uttaksområdet.
Planforslaget vil ikke berøre den
naturlige skråningen mellom uttaket
og jernbanen. Tilbakeføringsvinkelen i
skråningen inne i sandtaket på 30
gr ader er slakere enn naturlig skråning

Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller
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2. Konsekvensutredningen må således gjøre
rede for hvorledes utvidelse og drif t av
tiltaket skal gjennomføres uten at det
oppstår negative konsekvenser for
jernbanen».

på utsiden, og stabiliteten blir
opprettholdt.

2. Tiltaket vil ikke medføre
konsekvenser for jernbanen.

2. STATENS VEGVESEN

1. Trafikken på Nymobakken bør vurderes i
forhold til bruken som
gang/sykkelforbindelse til Hønefoss.

2. Uklart hva som tillates på område B1. Det
bør gis en avgrensning mot kommunal veg
og settes lav utnyttelsesgrad på området.

3. Forutsetter at trafikken i krysset med E16
ikke øker utover det som er beskrevet.

1. Det er ikke eget tilbud til myke
trafikanter i Nymobakken. For skole -
elever på Vågård er det om lag 6 km
til barne - og ungdomskolene og
elevene har rett til skoleskyss. Det er
likevel et mindre antall gående og
syklende som bruker Nymobakken.

Ifølge Håndbok N100 vil det ikke
være krav til eget tilbud for gang - og
sykkeltrafikken på en vei av denne
typen (Sa3).

2. Utnyttelse og bruk av B1 avklares
med Ringerike kommune.

1. All transport fra uttaksområde går nordover i
Nymobakken , veien for øvr ig benyttes av beboere og de
som ferdes til friluftsområde. Det vil i
rekkefølgebestemmelsene stilles krav om at det legges
kombinert turvei/driftsvei i bestemmelsesområde # 4.

2. Det fastsettes maksimal utnyttelsesgrad på B1 , samt
a vgrensning mellom B1 og kommunal vei Nymobakken . I
t illegg markeres det inn/utkjøring på område B1.

3. FYLKESMANNEN I BUSKERUD

1. Kommunen bør vurdere ulike krav som til
en viss grad kan kompensere for de
arealene som går tapt ved utvidelsen av
masseuttaket og at dette sikres gjennom
rekkefølgekrav i bestemmelsene, for
eksempel omlegging av viktige turveier
som blir berørt.

1. Innarbeiding av avbøtende tiltak i
rekkefølgebestemmelsene drøftes med
planmyndigheten.

2. Avklares med Ringerike kommune

3. Bestemmelse om at gjenværende
vegetasjon skal bevares i
grønnstruktursonen innarbeides.

1 . Hensmoen er klassifisert som B - område i kommunens
kartlegging. I disse områdene fremgår det at dersom det
åpnes opp for tiltak/reguleringsformål som forringer
områdets verdi som friluftsområde bør avbøtende tiltak
vurderes. I den kommunale rapporten frem går det at
merking av turstier, oversiktsskilt og mer informasjon ved
innfallsportene til området og parkeringsplasser og
opparbeiding av skiløyper er tiltak som vil kunne gjøre
området bedre. Kvalitetene til området er dets størrelse og
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2. Planområdet burde vært utvidet til å
omfatte hele arealet mot industriområdet i
nordøst slik at dette grøntområdet ble sikret
i planen. Dette ville o gså gjort det mulig å
regulere inn en turvei i planforslaget.

3. Vi anbefaler at bestemmelsene om
grøntstruktur blir supplert med krav om at
vegetasjonen skal bevares som en visuell
skjerming av uttaket.

4. Etterbruk: Fylkesmannen vil anbefale at
etterbruken fa stsettes til LNF - formål i
påvente av senere planavklaringer.

5. Reguleringsbestemmelser: Vi anbefaler at
det blir utarbeidet en bestemmelse som
stiller krav om utvidelsesretning, etappevis
istandsetting og vegetasjonsetablering og
ber kommunen om å sikre dett e i planen før
endelig vedtak.

6. Naturmangfold: Ber om at det blir gjort en
konkret vurdering i forhold til hver enkelt
paragraf i §§ 8 - 12 i naturmangfoldloven før
planforslaget blir lagt frem for endelig
vedtak.

4. Tiltakshaver registrerer at
fylkesmannen anbefaler at etterbruken
fastsettes som LNF inntil ny
kommuneplan viser annen
arealdisponering. Dette foreslår
tiltakshaver at avgjøres av kommunen
i senere planprosesser.

5. Tiltakshaver har behov for å ta ut
masser i hele uttaksområdets bredde
for å kunne blande ulike
korngrade ringer til markedet.

Forslag til presisering § 4:
Istandsetting og revegetering:
Etappevis istandsetting og
vegetasjonsetablering ved naturlig
innvandring igangsettes når laveste
uttaksdybde er nådd.

6. Konsekvensutredningen er supplert
med en konkret vur dering i forhold til
hver paragraf i §§ 8 - 12 i
naturmangfoldloven.

at det er et eksis terende godt stinett, som er tilrettelagt for
barnevogn.

Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie hensyn
til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legg e til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

Mange av de etterspurte avbøtende tiltakene ønskes
etablert utenfor planområdet. Dis se vil ikke kunne
forankres i plan. De avbøtende tiltakene som fremmes i
plan er m.a.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at området gradvis vil istandsettes og at i takt med
uttak vil andre deler av uttaket revegeteres og
tilbakeføres. D et vil da bli nytt tilgjengelig areal i takt
med at det tas ut masser innover i uttaksområde.
Det vil sikres at det etableres en voll mellom
uttaksområdet og turvei/driftsvei/friluftsområde for å
hindre støy, støv og innsyn.
Det vil i forslag til reguleri ngsbestemmelsene sikres
at det gjennomføres støvmålinger innen et år etter
planvedtak samt når grusuttaket passerer grensen
mellom nårværende og fremtidig masseuttak (jf.
Kommuneplanens arealdel)
Det vil i forslag til bestemmelse sikres at
Nymobakken skal regelmessig renses for sand/støv
som forårsakes av utkjøring av sand/grus, det skal
også regelmessig opprensing av grøfter.



6

Det vil legges inn forslag om a t d en eller de som har
utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2
skal innen et år etter vedt ak er fattet , sette i gang en
prosess for å etablere parkeringsplass som gjør
fri l uftsområde lettere tilgjengelig for besøkende.
Det er lagt inn krav om etablering av t urvei/driftsvei,
som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei
skal legges i beste mmelsesområde # 4. Denne skal
opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr.
92/2/2.
Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det
etableres støyskjermer i form av grushauger i
forbindelse med bruk av knusever ket.

2. Område er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF -
område og vil sikres i overordnet plan.

3. Det vil legges inn bestemmelse om at vegetasjon
be vares s om en visuell skjerming .

4. Det vil stilles rekkefølgekrav om at e tterbruken skal
fastsett e s i overordnet plan . Det skal ved neste revisjon av
kommuneplanens arealdel tas stilling ti l om området skal
tilbakeføres til LNF - område.

5. Det vil stilles som krav i bestemmelsene at vegetasjon
skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og
i etapper f or å forhindre støvflukt. Det skal sikres at det
revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå
for de enkelte delene av uttaksområde.

6. Konse k vensutredningen skal være supplert i forhold til
hver paragraf i §§ 8 - 12 , Tilstrekkelig kommentert fra
forslagstiller.
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4. FYLKESMANNEN I BUSKERUD
1. Svarbrev til Miljøvernforbundet Hønefoss

vedr. anmodning om lovlighetskontroll
vedr. kommunens fremgangsmåte i
arealplanleggingen av Hensmoen.

2. Fylkesmannen behandlet en henvendelse
om lovlighetskontroll av kommunestyrets
vedtak av 27. oktober 1994. Fylkesmannen
konkluderte i brev av 28. november 2013 at
det ikke foreligger grunnlag for å iverksette
lovlighetskontroll som eget tiltak etter
kommuneloven §59 nr. 5. vi er ikke kjent
med at det foreligger forhold som tilsier en
ny vurdering av vår tidligere konklusjon.

Ikke relevant for plansaken Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller

5. DIREKTORATET FOR
MINERALFORVALTNING

1. Hensiktsmessig å utarbeide en felles
driftsplan

2. Det er svært viktig at tiltakshaverne
samarbeider om utnyttelse av ressursen slik
at det ikke står igjen en grusrygg langs
eiendomsgrensen

3. Mener det er vanskelig å kombinere
driftsveg og turveg

4. Vurdere om vollen bør anlegges mellom
turveg og en eventuell driftsveg istedenfor
mellom grustak og turveg/driftsveg

1. Felles driftsplan utarbeides

2. Tas til etterretning

3. Tiltakshaver ønsker å opprettholde
den valgte løsningen med kombinert
driftsveg og turveg på grunn av at
vegen vil bli lite brukt som driftsveg.

1. Følgende bestemmelse innarbeides i reguleringsplan:
Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene
271/8 og 92/2 innenfor uttaksområde BRU1 og BRU2 skal
søke om driftskonsesjon i henhold til Mineralloven. Det
skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i
reguleringsplanen er angitt som BRU1 og BRU2.

2. - 3. Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller

4. Det er gjort en vurdering av forholdet. Grunnet lite
trafikk på driftsveg er rådmann av den oppfatning at
turvei/driftsveg kan komb ineres og at denne veien
skjermes mot grusuttaket.
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6. BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
UTVIKLINGSAVDELINGEN

Planen berører ikke automatisk fredete eller nyere
tids kulturminner.

Tas til etterretning Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller

7. MATTILSYNET
Mattilsynet har sett på forslag til reguleringsplan
og enige om er at det er gjort et grundig og
omfattende arbeid med denne. Faren for
forurensning av drikkevannskilder er godt utredet
og det er ikke er påvist fare for forurensning. I
ROS analysen har de iverksatt tiltak mht
forurensning fra maskiner, drivstoff mv.
Mattilsynet ser ikke behov for ytterligere
utredninger i den sammenheng.

Tas til etterretning Mattilsynet fikk oversendt materiale i forkant av høring og
offentlig ettersy n og har ovenfor Ringerike kommune
kommentert planforslaget i e - post datert 19.01.17.

8. RINGERIKE KOMMUNE
BYGGESAKSKONTORET

Rådgiver vann og miljø

Vi viser til forurensningsloven § 40
Beredskapsplikt. Reguleringsbestemmelse § 4
Bebyggelse og anlegg, råstoffutvinning (BRU1,
BRU2), bør nevne at det kreves særskilt utstyr i
beredskap på stedet, for å hindre/begrense ev.
forurensning videre til grunnen/grunnvannet

Det innarbeides en bestemmelse om at
særskilt utstyr skal foreligge for å
begrense skade ved eventuelle
uønskede hendelser.

Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller .

9. RINGERIKE KOMMUNE
KOMMUNEOVERLEGEN

Det henvises til forslagsstillers
kommentar til merknad nr. 2.

All transport fra uttaksområde går nordover i
Nymobakken, veien for øvrig benyttes av beboere og de
som ferdes til friluftsområde. Det vil i
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Forutsetter at barnas skolevei blir tilfredsstillende
trafikksikre og at turstier i området ved omlegging
blir tilrettelagt med universell utforming.

rekkefølgebestemmelsene stilles krav om at det legges
kombinert turvei/driftsvei i bestemmelsesområde # 4

10. VÅGÅR D VEL

1. Grustaket reduserer bokvaliteten,
friluftsområdene og er en belastning for
nærmiljøet på Nymoen, Vågård og Hen

2. Hogst av skogen har ført til økte støy - og
støvplager på byggefeltet Sørflaten.
Problemene vil øke ved utvidelse av
massetaket

3. Forslag til avbøtende tiltak:

- Stasjonært steinknuseranlegg støyer utover
store områder og må bygges inn

- Grunnvannet under Hensmoen er i dag
kilden til flere private brønner, og må
beskyttes mot forurensning. Rutiner for
statlig/kommunalt tilsyn må innarbeides i
driftsplanen. Dybden på uttaket må ikke
påvirke beskyttelsen av
grunnvannsmagasinet

- Driftsplanen må synliggjøre hvordan
grustaket skal driftes uten at den går utover
samfunns interessene for området

- Driften må begrenses til normal arbeidstid
på hverdager (08.00 - 16.00)

Forslagsstiller ønsker dialog med
naboskapet slik at gjennomføring av
planforslaget blir til minst mulig
ulempe.

Innarbeiding av avbøtende tiltak i
rekkefølgebestemmelsene drøftes med
planmyndigheten:

Innbygging av steinknuseanlegg: Det
er korte perioder hvor det knuses
stein. Knuseverket kan støyskjermes
ved etablering av grushauger.

Vannstand og kvalitet i Vesletjern vil
ikke påvirkes jf.
konsekvensutredningen.

Forslagsstiller vil utarbeide en
bestemmelse om at gjenværende
vegetasjon skal bevares i
grønn struktursonen (se svar merknad
3)

Forslagsstiller ønsker å opprettholde
driftstider som foreslått i
reguleringsbestemmelsene for å kunne
levere sand til blant annet Unicon og
Spenncon.

Det foreslås en bestemmelse for å
begrense støv ihht § 30 i

1. Rådmann verdsetter at forslagstiller ønsker god
dialog med naboskapet, slik at planforslaget blir
minst mulig til ulempe.

2. Det fremgår av reguleringsbestemmelse at Støy og
støvutslipp fra virksomheten skal ligge innenfor
rammer beskrevet i kapittel 30 i
forurensingsforskriften eller senere forskrifter som
gjøres gjeldende.

3. Det fremgår av reguleringsbestemmelse at Støy og
støvutslipp fra virksomheten skal ligge inne nfor
rammer beskrevet i kapittel 30 i
forurensingsforskriften eller senere forskrifter som
gjøres gjeldende.

Mange av de etterspurte avbøtende tiltakene ønskes
etablert utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne
forankres i plan. De avbøtende tiltakene som fremmes i
plan er m.a.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at området gradvis vil istandsettes og at i takt med
uttak vil andre deler av uttaket revegeteres og
tilbakeføres. Det vil da bli nytt tilgjengelig areal i takt
med at det tas ut masser innover i uttaksområde.
Det vil sikres at det etableres en voll mellom
uttaksområdet og turvei/driftsvei/friluftsområde for å
hindre støy, støv og innsyn.
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4. Utslipp av støv og støy må bli tatt hånd om
ved etablering av vegetasjon opp mot
bruddet

5. Støv fra området må dempes med aktiv
fukting av masser og tørre finmasser må
lagres skjermet slik at de ikke skal avgi støv

6. Det må utarbeides en etterbruksplan.
Lokalbefolkningen må få vite hva slags
etterbruk en tenker seg.

forurensi ngsforskriften.
Nymobakken og driftsveger skal
hyppig feies/vannes for å hindre
støvspredning

Tiltakshaver mener at etterbruk for
området bør avgjøres av kommunen i
senere planprosesser.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at det gjennomføres støvmålinger innen et år etter
planvedtak samt når grusuttaket passerer grensen
mellom nårværende og fremtidig masseuttak (jf.
Kommuneplanens arealdel)
Det vil i forslag til bestemmelse sikres at
Nymobakken skal regelmessig renses for sand/støv
som forårsakes av utkjøring av sand/grus, det skal
også regelmessig opprensing av grøfter.
Det vil legges inn forslag om a t d en eller de som har
utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2
skal innen et år ette r vedtak er fattet , sette i gang en
prosess for å etablere parkeringsplass som gjør
fri l uftsområde lettere tilgjengelig for besøkende.
Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det
etableres støyskjermer i form av grushauger i
forbindelse med bruk av k nuseverket.
Bestemmelsene sikrer at turvei/driftsvei, som en
forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal
legges i bestemmelsesområde # 4. Denne skal
opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr.
92/2/2. Det skal i tillegg etableres driftsveg/turveg
og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter rundt
uttaksområdet. Terrengvollen skal ha maks.
helning 30 grader og skal revegeteres ved naturlig
innvandring. Avdekkingsmassene fra
uttaksområdet skal i størst mulig grad brukes.

( En planlagt utvidelse av massetaket med uttak
inntil 2 m over grunnvannsnivå vil ikke påvirke
Vesletjern eller Storetjern. Grunnvannet vil ikke
påvirkes av masseuttaket og observasjoner av
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grunnvannsnivå indikerer tydelig at Vesletjern ikke
har kontakt med grunnvannet.
Det er ikke påvist grunnvann i grove masser eller
med stor mektighet under pla nlagt massetak.
Grunnvannsforekomsten under planlagt
uttaksområde ser ut til å være avgrenset til et tynt
vannførende lag over fjell og har der liten verdi
som grunnvannsressurs.
Planlagt uttak av masser inntil 2 m over
grunnvannsnivå må i fremtiden baser es på
dokumentasjon av grunnvannsnivå ved etablering
av nye observasjonsbrønner. Sandlaget/tykkelsen
på 2 m som vil stå urørt igjen over
grunnvannsnivået, gir tilstrekkelig beskyttelse av
grunnvannet.
Grunnvannsstrømmen under massetaket vil kunne
strømme mot nedenforliggende drikkevannskilder i
Nymoen - området og utgjøre en andel av
grunnvannet som tas ut til drikkevann for private
vannforsyninger )

Driftsplan kvalitet s sikres av Dirmin . Ringerike
kommune er uttalepart til driftstillatelser.

Følgende drifts tider er utarbeidet i henhold til
T1442/2016.

4. Det vil stilles krav i reguleringsbestemmelsene
omkring etablering av vegetasjon.

5. Det sikres i reguleringsbestemmelsene at grustaket
skal ha installert vanningsanlegg for å dempe støv.
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Nymobakken og drif tsvei er skal i tillegg hyppig
feies/vannes for å hindre støvspredning .

6. Det vil stilles rekkefølgekrav om at e tterbruken
skal fastsett e s i overordnet plan . Det skal ved neste
revisjon av kommuneplanens arealdel tas stilling ti l
om området skal tilbakeføres til LNF - område.

11. NORGES MILJØVERNFORBUND
1. Hensmoen en av de mest populære

friluftsområdene i Ringerike.
2. Asfalt og betongbransjen må over til 100 %

tilslag av knust fjell slik som i Sverige.
3. Forventer at Ringerike kommu ne reduserer

uttaksområdet betraktelig i samsvar med
Miljøvernforbundets tidligere foreslått
arealgrense som gikk ved skogsbrynet som
vist på side 7 i vedlagte rapport.

Knust fjell: Tiltakshavers oppfatning
er at det i mange tiår fremover vil
være behov fo r natursand i bygge - og
anleggsbransjen.

Innspill til kommunens
arealdisponering og forslag om
arealreduksjon av uttaksområdet må
avgjøres av Ringerike kommune. Det
er kommunen som er planmyndighet.

1. Ringerike kommune har i kommuneplanens arealdel
avsat t arealet til råstoffutvinning. Formålet har vært kjent
og vedtatt i kommuneplanens arealdel siden 1991.

2. Ringerike kommune er enige i at det bør oppmuntres til
en bærekraftig bruk av ikke - fornybarressurs herunder
sand/grus. Ringerike kommune vil dessverre ikke kunne
vurdere alternativer til asfalt og betongbransjen i denne
konkrete saken.

3. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnyttig av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av områd e avsatt til
råstoffutvinning.

12. MILJØVERNFORBUNDET
HØNEFOSS

1. Redegjørelse for alternative lokaliseringer
ikke er innarbeidet i planen.

2. Det er ikk e dokumentert behov for to
mass euttak på Hensmoen.

Alternative lokaliseringer må
fastsettes av Ringerike kommune på
kommuneplannivå. Forslagsstiller
forholder seg til det planområdet som
er avsatt til masseuttak i
kommuneplanen.

1. Temautredningen og kommuneplan danner grunnlag for
vurdering av alternative uttaksområde. Temautredning for
masseforvaltning ble i forbindelse med revisjon av
kommuneplan utarbeidet for å bl.a. gi oversikt over
eksisterende masseuttak, produksjon av pukk m m. Videre
skulle temautredningen gi kunnskapsgrunnlag for å
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3. Lokaliseringen i det populære
friluftsområdet på Hensmoen er i sterk
konflikt med regionale og lokale
friluftsinteresser.

4. Usikkerheten knyttet til tjerna og
grunnvannet er i strid med føre - var -
prinsippet, se rapport (2017) fra Dag
Hongve, limnolog Dr. Philos.

5. Myrvang har utvidet uttaket og anlagt veier
uten godkjen ning. Turskilt og
Miljøvernforbundets grensepåler havnet
inne i området for masseuttak.

6. Skeptiske til høringsinnspill fra Myrang AS
om tilrettelegging for en mørtelfabrikk på
Hensmoen.

7. Norstone må finne et alternativt uttakssted.
8. Myrvang må legge en pl an for avslutning

av videre uttak av grus på Hensmoen. I
mellomtiden må driften i grustaket kun
foregå mellom 0800 – 1600 på hverdager.
Stengt i helger og på helligdager. For å
skåne omgivelsene mot støy, må
sorteringsanlegget bygges inn.

UTTALELSE DATERT 17.10.17

1. Ta nødvendige hensyn og utrede
uavhengig av konsulent.

2. Planområdet kan ligge i tjernas
nedbørsfelt, og grustakutvidelsene vil
dermed kunne medføre store negative
konsekvenser for vannene. Forslaget

Ar ealet er avsatt i kommuneplanen.
Den som har avtale med grunneier til
å ta ut grusen, kan søke om
driftskonsesjon i henhold til
mineralloven.

Vannstand og kvalitet i Vesletjern vil
ikke påvirkes jf.
konsekvensutredningen.
Grunnvannsforekomsten under
planl agt uttaksområde har liten verdi
som grunnvannsressurs. Et
gjenværende sandlag på minst 2 m
over grunnvannsstand er sikret med
bestemmelse.

John Myrvang har driftskonsesjon for
det arealet som er satt av i
kommuneplanen til eksisterende
uttaksområde. Det te arealet er større
enn dagens driftsområde.

Tiltakshaver mener at etterbruk for
området bør avgjøres av kommunen i
senere planprosesser.

Forslagsstiller ønsker å opprettholde
driftstider som foreslått i
reguleringsbestemmelsene for å kunne
levere sand t il blant annet Unicon og
Spenncon.

anbefale hvilke areal som burde settes av for uttak,
produksjon eller deponi i kommuneplanen, gi
vurderingskriterier for aktuelle områder for uttak og
produksjon.

Kommuneplanens arealdel skal avkl are sikre
ressurstilgang på byggeråstoffer for framtidige behov, ved
å sette av tilstrekkelige arealer til råstoffutvinning samt
sikre byggeråstoffer for framtidige generasjoner ved å
unngå direkte og indirekte nedbygging av verdifulle
ressurser. Alternati ve lokaliseringer anses å være avklart
på kommuneplannivå.

2. Dokumentert behov for masseuttak , nasjonalt viktig
ressurs.

3. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunns interesser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

4. Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller .

5. Det vises til brev fra Ringerike kommune, datert
03.06.16 , der det vises til befaring på gnr. 271/8 26.05.16.
I etterkant av denne befaringen er forholdet rettet opp jfr.
e - post fra Ringerike kommune til Fylkesmannen 08.06.16.
Saken er avsluttet.

6. Ringerike kommune har tatt stilling til innspill om
etablering av mørtelfabrikk: Innenfor områd et for
råstoffutvinning BRU1 ønskes en åpning for tilrettelegging
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strider dermed med føre - var - prinsippet i
natu rmangfoldloven.

3. Ønske om å se nærmere på forslag om
etablering av geo - park.

Innbygging av steinknuseanlegg: Det
er korte perioder hvor det knuses
stein. Knuseverket kan støyskjermes
ved etablering av grushauger.
Sorteringsanlegg gir ikke støy over
grenseverdier.

av mørtelfabrikk eller ny betongstasjon som har en
byggehøyde på ca. 3 0 meter. Rådmann vil stille seg
positive til etablering av mørtelfabrikk i område BRU1.
Det vil måtte ses nærmere på hvo rdan Ringerike kommune
i plan sikrer at konsekvensene av dette blir i varetatt på en
samfunnstjenlig måte, da bl.a. med hensyn til det visuelle
uttrykket; plassering samt vurdering av høyde. Det vil
utarbeides et rekkefølgekrav om at før rammetillatelse ka n
gis skal det foreligge utredninger omkring m.a.
konsekvenser for trafikk, støy, støv, hensiktsmessig
plassering etc.

7. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnyttig av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

8. Følgende driftstider er utarbeidet i henhold til
T1442/2016:
Driftstider for anlegget ved normal drift mandag – fredag
07.00 - 15.30. Lørdag k l. 06.00 – 14.00. Ved utvidet drift
06.00 – 22.00 (to skift; kl. 06.00 – 14.00 / 14.00 – 22.00)
tillates ikke knusing inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og
Forurensningsforskriften kap. 30 definerer kveldperioden
fra kl. 19.00 – 23.00.

SVAR PÅ UTTALELSE DATERT 17.10.17
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1. Konsekvensutredningen utarbeidet av Aspln viak
tilfredsstiller de krav som er gjeldende.

2. Ringerike kommune forholder seg til
konsekvensutredningen. Kommunen gjør ikke
egne utredninger omkring tema som inngår i
konsekvensutredningen. Asplan Viak legger vekt
på at tjerna ikke vil bli påvirket. Dag Hongve
motsetter seg ikke målingene av grunnvannet.
Det vil bli gjort kontinuerlige observasjoner i
brønner på samme måte som Kilemoen; Dette
sjekkes opp med Jostein Nybråten når det gjelder
Nybyen vannverk.
Detaljplan for Hensmoen grusuttak viser i sin
konsekvensutredning til grundige undersøkelser
og vurderinger om masseuttaket vil kunne gi
medføre negative konsekvenser for Storetjern og
Vesletjern. Utdrag fra planbeskrivelsen viser til
at Storetje rn og Vesletjern er undersøkt ved flere
tilfeller. Det er utført sondeborringer i
løsmassene med massebeskrivelser og boringer
gjennom løsmasser og videre i fjell (vann - og
energiboringer). For å kunne dokumentere
grunnvannsnivå i området mellom masseuttak et
og Vesletjern er det etablert to
observasjonsbrønner sør for Vesletjern.
Undersøkelsesboringene gir svar på risiko for
påvirkning av Vesletjern og Storetjern,
løsmassenes egenskaper med tanke på
beskyttelse av underliggende grunnvann, og
behovet for ume ttet sone over
grunnvannsmagasinet etter uttak av masser.
Boringene gir også dybde til fjell og tykkelsen på
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vannførende lag i løsmasser over fjell i
borpunktene.
Observasjonene av grunnvannsnivå, viser at
grunnvannet ligger i størrelsesorden 10 m under
bu nnen av Vesletjern. Vesletjern er et såkalt
hengende vannspeil og det fremgår av
konsekvensutredningen at grunnvannet og
grunnvannsnivå i løsmassene under tjernområdet
ikke vil påvirke Vesletjern eller myrområdene
rundt.
Det vil være behov for fremtidige b oringer for
registrering av grunnvann, fjelldyp og
informasjon om massenes sammensetning som
grunnlag for ressursvurdering og uttaksdybde.
Dette skal sikres i reguleringsbestemmelsene.

3. Geopark er noe som Ringerike kommune stiller
seg positive til, men det er dessverre ikke noe
kommunen vil kunne ta initiativ til. Geopark og
Landskapsvernområde anses å ikke være en
motsetning til driften på Hensmoen. Arealet
rundt Vesletjern og Storetjern vil ikke bli berørt
av tiltaket.

4. FOSSEKALLEN IL ORIENTERING
OG RINGERIKE O - LAG

1. Fremhever områdets betydning for
orienteringsidretten og områdets verdi for
idrett og friluftsliv generelt for
befolkningen på Ringerike

2. Ett av områdene som Ringerike O - lag og
Fossekallen bruker mest.

Det er Ringerike kommune som setter
krav om rekkefølgebestemmelser,
avbøtende tiltak og istandsetting i
forbindelse med behandling av
planforslaget.

Forslag til presisering §4:
Istandsetting og revegeter ing:
Etappevis istandsetting og

1 - 3. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.
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3. Stiller spørsmålstegn ved hvorfor det ikke
er satt strengere krav om
rekkefølgebestemmelser, avbøtende tiltak
og istandsetting.

4. Etappevis utbygging må vurderes
5. Stier og turveger må erstattes også innenfor

planområdet etter hvert som disse går tapt.
6. Ønsker å få avklart om investeringer som er

gjort i moderne orienteringskart vil bli
refundert.

vegetasjonsetablering ved naturlig
innvandring igangsettes når laveste
uttaksdybde er nådd.

Mange av de etterspurte avbøtende tiltakene ønskes
etablert utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne
forankres i plan. De avbøtende tiltakene som fremmes i
plan er m.a.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at området gradvis vil istandsettes og at i takt med
uttak vil andre deler av uttaket revegeteres og
tilbakeføres. Det vil da bli nytt tilgjengelig areal i takt
med at det tas ut masser innover i uttaksområde.
Det vil sikres at det et ableres en voll mellom
uttaksområdet og turvei/driftsvei/friluftsområde for å
hindre støy, støv og innsyn.
Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at det gjennomføres støvmålinger innen et år etter
planvedtak samt når grusuttaket passerer gre nsen
mellom nårværende og fremtidig masseuttak (jf.
Kommuneplanens arealdel)
Det vil i forslag til bestemmelse sikres at
Nymobakken skal regelmessig renses for sand/støv
som forårsakes av utkjøring av sand/grus, det skal
også regelmessig opprensing av grøf ter.
Det vil legges inn forslag om a t d en eller de som har
utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2
skal innen et år etter vedtak er fattet , sette i gang en
prosess for å etablere parkeringsplass som gjør
fri l uftsområde lettere tilgjengelig for b esøkende.
Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det
etableres støyskjermer i form av grushauger i
forbindelse med bruk av knuseverket.
Bestemmelsene sikrer at turvei/driftsvei, som en
forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal
legges i beste mmelsesområde # 4. Denne skal
opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
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driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr.
92/2/2. Det skal i tillegg etableres driftsveg/turveg
og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter rundt
uttaksområdet. Terrengvollen skal h a maks.
helning 30 grader og skal revegeteres ved naturlig
innvandring. Avdekkingsmassene fra
uttaksområdet skal i størst mulig grad brukes.

4. Det fremgår av svar til Fylkesmannen fra forslagstiller
at tiltakshaver har behov for å ta ut masser i hele
utta ksområdets bredde for å kunne blande ulike
korngraderinger til markedet. Det tillegges krav i
reguleringsbestemmelse § 2.1.11 : Vegetasjon skal
etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og evt.
etapper for å forhindre støvflukt. Det skal sikres at det
revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå i
uttaksområdet for de enkelte delene av uttaksområdet.
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5. Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres at
området gradvis vil istandsettes og at i takt med uttak vil
andre deler av utt aket revegeteres og tilbakeføres. Det vil
da bli nytt tilgjengelig areal i takt med at det tas ut masser
innover i uttaksområde. Stier vil kunne etableres her.
Bestemmelsene sikrer at turvei/driftsvei, som en
forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei sk al legges i
bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved
utvidet/tildeling av ny driftskonsesjon for henholdsvis
gnr.271/8 og gnr. 92/2/2. Det skal i tillegg etableres
driftsveg/turveg og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter
rundt uttaksområdet. Ter rengvollen skal ha maks. helning 30
grader og skal revegeteres ved naturlig innvandring.
Avdekkingsmassene fra uttaksområdet skal i størst mulig grad
brukes.

6. Investeringer som er gjort i moderne orienteringskart vil
ikke kunne bli refundert av kommunen . Dette er et
privatrettslig forhold som må løses mellom grunneier og
organisasjonen som har hatt utgifter. Dette er dessverre
ikke noe kommunen vil kunne refundere.

5. MILJØPARTIET DE GRØNNE
1. Planavgrensning samsvarer ikke med

arealgrense i kommuneplanen
2. Ved å vurdere eksisterende uttaksområde

sammen med det fremtidige blir
områdeverdien i planområdet mht landskap
og friluftsliv underestimert.

3. Savner nærperspektiver i
landskapsutredningen.

Planavgrensning: Tiltakshaver mottok
ingen merknader på
planavgrensningen da
planprogrammet var på høring.
Nordlige deler av planområdet er
redusert i forhold til kommuneplanen.

Verdivurdering av landskap og
friluftsliv er gjennomført i henhold til
et av de mest brukte

1. Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller
2. Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller
3. Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller
4. Se svar til Miljøvernforbundet pkt. 3
5. Se svar til Miljøvernforbundet pkt. 7
6. Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller
7. Avbøtende tiltak er oppsummert under svar til

Vågård vel pkt. 3
8. Disse to arealkrevende prosjektene er ikke i

motsetning til Hensmoen Grusuttak.
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4. Friluftsinteressene er svært viktige. Det er
langt flere mennesker som har nytte av
området enn de få arbeidsplassene det
dreier seg om (Myrvang 19, NorStone 5)

5. En ny tiltakshaver bør ikke slippe til i
området.

6. Konsesjon er gitt for 24 år fremover. Dette
er tilstrekkelig driftshorisont.

7. Tiltakshaver bør få en liste over avbøtende
tiltak og arealbegrensninger som
kommunen finner nødvendig for å sikre
miljø - og samfunnshensyn

8. To andre arealkrevende prosjekter er også
aktuelle på Hensmoen og krever utredning;
1) landskapsvernområde rundt Store - og
Lilletjern og 2) Geopark

9. De t bør settes klarere prinsipper for
etterbruken

10. Bærekraftig bruk av grusressurser bør
komme til en avklaring tilsvarende den som
har funnet sted i Sverige.

metodeverktøyene for
konsekvensutredninger – håndbok
V712.

Arealet er avsatt i kommuneplanen.
Den som har avtale med grunneier til
å ta ut grusen, kan søke om
driftskonsesjon i henhold til
mineralloven.

Bergindustri er en langsiktig næring ,
og tiltakshaver er av den oppfatning at
den gitte konsesjonen på 24 år er en
kort driftshorisont.

Tiltakshaver mener at etterbruk for
området bør avgjøres av kommunen i
senere planprosesser.

Knust fjell: Tiltakshavers oppfatning
er at det i mange tiår f remover vil
være behov for natursand i bygge - og
anleggsbransjen.

9. Det vil stilles rekkefølgekrav om at e tterbruken
skal fastsett e s i overordnet plan . Det skal ved neste
revisjon av kommuneplanens arealdel tas stilling ti l
om området skal tilbakeføres til LNF - område.

10. Viser til NGUs grus - og pukkdatabase.
Forekomsten på Hensmoen vurderes som nasjonalt
viktig. Ringerike kommune er enige i at det bør
oppmuntres til en bærekraftig bruk av ikke -
fornybarressurs herunder sand/grus.

6. JOHN EDVARD MYRVANG
1. Ønsker å øke arealet på BRU 1 og endre

bestemmelsene slik at det kan legges til
rette for bygging av mørtelfabrikk i
fremtiden.

2. I reguleringsbestemmelsene pkt. 4b og 4g
mener vi at doble tanker burde holde

3. I reguleringsbestemmelsen pkt.5 bør det
brukes 40 meter mønehøyde/gesimshøyde

4. Innspill til reguleringsbestemmelsene pkt 9
om støvmålinger

Forslagsstillers innspill drøftes med
kommunen

1. Ringerike kommune har tatt stilling til innspill om
etablering av mørtelfabrikk: Innenfor området for
råstoffutvinning BRU1 ønskes en åpning for
tilrettelegging av mørtelfabrikk eller ny
betongstasjon som ha r en byggehøyde på ca. 30
meter. Rådmann vil stille seg positive til etablering
av mørtelfabrikk i område BRU1. Det vil måtte ses
nærmere på hvordan Ringerike kommune i plan
sikrer at konsekvensene av dette blir i varetatt på en
samfunnstjenlig måte, da bl .a. med hensyn til det
visuelle uttrykket; plassering samt vurdering av
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høyde. Det vil utarbeides et rekkefølgekrav om at før
rammetillatelse kan gis skal det foreligge
utredninger omkring m.a. konsekvenser for trafikk,
støy, støv, landskapsvirkning med he nsiktsmessig
plassering etc.

2. Reguleringsbestemmelse vil endres.

3. Mønehøyde i område B1, opprettholder
mønehøyde på 30 m.

4.Reguleringsbestemmelse vedrørende støvmåling
vil lyde som følger: Støvmålinger for gnr. 271, bnr.
122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i
henhold til forurensningsforskriften kapittel 30.
Støvmåling for gnr. 271, bnr. 241 skal utføres når
grustaket passerer grensen mellom nåværende og
fremtidig masseuttak; x - akse 6676200 (UYM32).

7. ØYSTEIN NORDBØ
Bekrefter at klage på vedtak om masseuttak
Hensmoen som ble oversendt før 1. gangs vedtak
opprettholdes.
Klagens innhold:

1. Begrunnelseskravet i plan - og
bygningsloven er ikke ivaretatt. Det
påpekes at det ikke er nevnt i vedtaket
hvordan innkomne uttalelser har vært
vurdert, ref. møteprotokoll.

Ikke kommentert av forslagsstiller 1. Vurdering av de enkelte uttalelsene i samband med
høring etter oppstart. Alle uttalelsene er vurdert og
svart ut av forslagstiller og rådmann. I
saksframlegget som danner grunnlag for
behandling i hovedutvalget for miljø - og
arealforvaltningen og formannskapet trekkes noen
av uttalelsene frem, det gjøres for øvrig
oppmerksom på i saksframlegget at oppsummering
av in nsendte merknader ved oppstart, m ed
rådmannens kommentar følger saken som vedlegg.

2. Avbøtende tiltak er oppsum mert under svar til
Vå gård vel pkt. 3
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2. Det etterspørres avbøtende tiltak og at det
er et rikspolitisk krav når man bygger ned
barns friareal.

3. Påpekes at behovet for hensynet til
byggeråstoff blir vektlagt sterkere enn
innbyggernes interesser.

4. De t påpekes også at det er begått brudd på
saklighetsprinsippet i norsk forvaltning ved
å påpeke at næringsvirksomheter er
avhengig av drift i Hensmoen grusuttak, og
at disse kan bli tvunget til å flytte sine
virksomheter uten fremtidig drift av
sandtaket.

3. Se svar til innspill nr. 11, Miljøvernforbundet
Hønefoss, pkt. 3 . Der fremgår det at Ringerike
kommune må avveie to tungtveiende interesser.

4. Da gjelder brudd på saklighetsprinsippet, er dette
noe som kan sees nærmere på. Ringerike kommune
trakk frem fakta om at noen av bedriftene har
etablert seg på Hensmoen som følge av
tilgjengelighet av sand - og grusforekomster. Om
dette var noe kommunen skulle latt være å
kommentere kan rådmannen være enig i.

8. STÅLE JOHANSEN
1. Viser til §10 i Naturmangfoldloven.

Etterlyser derfor en utredning av
konsekvensene av den samlede
belastningen de to planlagte
masseuttakene på Hensmoen vil føre med
seg, f.eks. må betydningen av at dette er
barns nærmiljø tas med i betraktning samt
hvilken be lastning området blir påført fra de
andre industribedriftene på Hensmoen. Det
er ikke kun effekten på det avgrensede
området man må se på, men hvordan
tiltaket virker inn på hele økosystemet på
Hensmoen

2. Uttak av masser kan påvirke vannstanden
og vannkvalit eten i grunnvannet og
surhetsgraden m.m. i Vesletjern, og da må
man også vurdere hva tiltaket medfører av
konsekvenser for livet i og rundt tjernet

Konsekvensutredningen er supplert
med en konkret vurdering i forhold til
hver paragraf i §§ 8 - 12 i
naturman gfoldloven.

Vannstand og kvalitet i Vesletjern vil
ikke påvirkes jf.
konsekvensutredningen.
Grunnvannsforekomsten under
planlagt uttaksområde har liten verdi
som grunnvannsressurs. Et
gjenværende sandlag på minst 2 m
over grunnvannsstand er sikret med
best emmelse.

1. Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller

2. En planlagt utvidelse av massetaket med uttak
inntil 2 m over grunnvannsnivå vil ikke påvirke
Vesletjern eller Storetjern. Grunnvannet vil ikke
påvirkes av masseuttaket og observasjoner av
grunnvannsnivå indikerer tydelig at Vesletjern ikke
har kontakt med grunnvannet.
Det er ikke påvist grunnvann i grove masser eller
med stor mektighet under planlagt massetak.
Grunnvannsforekomsten under planlagt
uttaksområde ser ut til å være avgrenset til et tynt
vannførende lag over fjell og har der liten verdi
som grunnvannsressurs.
Planlagt uttak av masser inntil 2 m over
grunnvannsnivå må i fremtiden baseres på
dokumentasjon av grunnvannsnivå ved etablering
av nye observasjonsbrønner. Sandlaget/tykkelsen
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på 2 m som vil stå urørt igjen over
grunnvannsnivået, gir tilstrekkelig besky ttelse av
grunnvannet.
Grunnvannsstrømmen under massetaket vil kunne
strømme mot nedenforliggende drikkevannskilder i
Nymoen - området og utgjøre en andel av
grunnvannet som tas ut til drikkevann for private
vannforsyninger.

Det er viktig at grunnvannet un der planlagt
masseuttak beskyttes mot forurensning. Uttak av
sand inntil 2 m over grunnvannsnivå er sikret med
bestemmelse i reguleringsplanforslaget. Håndtering
og forebyggende tiltak ved lagring av drivstoff,
kjemikalier og oljeprodukter ivaretas også i
forurensingsforskriften kap. 18.

9. PER ARNE OLSEN
1. Masseuttakene på Hensmoen er

ødeleggende for svært mange mennesker,
og spørsmålet om alternative uttakssteder er
høyst relevant all den tid dette ikke ble
belyst da Hensmoen ble satt av til
masseuttak i kommuneplanens arealdel.
Dette må kommunen ta opp på
kommuneplannivå slik Asplan Viak foreslo
i planprogrammet.

2. Problemstillinger knyttet til
grunnvannsnivå og be tydningen av
økosystemet som helhet er ikke tilstrekkelig
utredet. Norsk institutt for vannforskning
(NIVA) må utrede konsekvensene av så

Forslagsstiller forholder seg til det
planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen.

Alternative uttakssteder og
arealformål i kommuneplanen må
fastsettes av Ringerike kommune.

Vannstand og kvalitet i Vesletjern
inkl. myrområdet vil ikke påvirkes jf.
konsekvensutredningen.

1. Revidert arealdel av komm uneplan foreslår på lik
linje som gjeldende kommuneplan formål
råstoffutvinning. Det er derfor ikke mulig å
regulere området til andre formål slik det henvises
til.

2. Se svar til innspill nr. 16, Ståle Johansen, pkt. 2
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store masseuttak nær et våtmarksområdet
med grytehullstjern.

10. TRULS KROKVIK
1. Ringerike kommune plikter at areal - og

ressursbruken blir til størst mulig gavn for
den enkelte og for samfunnet. Videre drift
av grustaket samt etablering av nok et
grustak kan verken kalles samfunnsmessig
forsvarlig eller bærekraftig.

2. Ringerike kommune må sørge for
igangs etting av en etterbruksplan for
området

Etterbruk av området må fastsettes av
Ringerike kommune. Se også svar i
merknad 3 om etterbruk

1. Se svar til innspill nr. 17, Per Arne Olsen, pkt. 1

2. Det vil stilles rekkefølgekrav om at e tterbruken
skal fastsett e s i overordnet plan . Det skal ved neste
revisjon av kommuneplanens arealdel tas stilling ti l
om området skal tilbakeføres til LNF - område.

11. TROND SOLLI
1. Forventer at Ringerike kommune følger

opp Folkehelsemeldingen 2012 - 2030 som
ble vedtatt av kommunestyret 21.02.13, og
ivaretar Hensmoen som friluftsområde

Se merknad 19 1. Se svar til merknad 19

12. TOVE EMILSEN
1. Betydningen av å utøve friluftsliv i

nærmiljøet er en samfunnsverdi som er
langt større enn to grusuttak med begrenset
levetid.

2. Ringerike kommune kan ikke velge å se
bort fra de nasjonale målene om at alle skal
ha mulighet til å drive friluftsliv i
nærmiljøet.

3. Hensmoen må derfor settes av til friluftsliv
i den nye kommuneplanen, og videre utt ak
av grus på Hensmoen må stanses.

Forslagsstiller erkjenner at Hensmoen
er et viktig rekreasjons - og
friluftsområde, men forholder seg til
det planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Det vil
fortsatt være tilgjengelig areal for å
utøve friluftsliv på Hensmoen som
ikke er en del av planforslaget.

Arealformål i kommuneplanen
fastsettes av Ringerike kommune.

Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie hensyn
til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regio nale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket. Friluftsliv og ver d ien satt på område har
vært en del av totalvurderingen i plansaken. Områdene
omkring dødisgropene og de geologisk interessante
områdene ivaretas.

Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller
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13. SØLVI FUGLESANG
1. Videre uttak av grus på Hensmoen er ikke

bærekraftig utvikling:
2. NGU påpeker at knust fjell er fremtidens

byggemateriale fordi vi har så lite igjen av
naturgrus og fordi naturgrusen er en
naturlig ledningsevne for vann. Hensmoen
er dessuten et "meget verneverdig område"
ifølge NGU.

3. Hensmoen er et viktig naturområde og
populært friluftsområde som må vernes

Knust fjell: Tiltakshavers oppfatning
er at det i mange tiår fremover vil
være behov for natursand i bygge - og
anleggsbransjen.

1. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnyttig av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

2. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

Ringerike ko mmune er enige i at det bør oppmuntres til en
bærekraftig bruk av ikke - fornybarressurs herunder
sand/grus. Ringerike kommune vil dessverre ikke kunne
vurdere alternativer til asfalt og betongbransjen i denne
konkrete saken.

3 . Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunn sinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket. Friluftsliv og verd ien satt på område har
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vært en del av totalvurderingen i plansaken. Områdene
omkring dødisgropene og de geologisk interess ante
områdene ivaretas.

14. STEINAR HANSEN
1. Det står ingenting i planforslaget om

avbøtingstiltak i Nymobakken (slik som
angitt i planprogrammet), som er skoleveg
til barna på Vågård. Selv om barna som bor
her har tilbud om skoleskyss, er denne
vegen mye brukt av barna, som må ferdes
her når de sykler til skolen og når de skal
besøke sine skolekamerater på Nymoen.

2. Ikke forsvarlig å øke trafikken ytterligere
uten å etablere gang - og sykkelveg.

3. Konklusjon: Ringerike kommune må stille
krav til forslagsstillerne om å bekoste gang -
og sykkelveg langs veien fra utkjøringen til
Vågård og fram til masseuttakene.

Det er ik ke eget tilbud til myke
trafikanter i Nymobakken. For skole -
elever på Vågård er det om lag 6 km
til barne - og ungdomskolene og
elevene har rett til skoleskyss. Det er
likevel et mindre antall gående og
syklende som bruker Nymobakken.

Ifølge Håndbok N100 vil det ikke
være krav til eget tilbud for gang - og
sykkeltrafikken på en vei av denne
typen (Sa3).

1. - 3. All transport fra uttaksområde går nordover i
Nymobakken, veien for øvrig benyttes av beboere og de
som ferdes til friluftsområ de. Det vil i
rekkefølgebestemmelsene stilles krav om at det legges
kombinert turvei/dri ftsvei i bestemmelsesområde # 4, som
vil gå parallelt med Nymobakken.

15. RUTH DJØNNE
1. Tiltak med sikte på å begrense ulempene

for omgivelsene må fastsettes i
reguleringsplanen, og kommunen må derfor
stille krav om å asfaltere driftsvegene for å
begrense støv, kreve støyvoll i form av
vegetasjon (og ikke dumping av kvist slik
som nå er gjort).

2. Forlanger maks driftstid på hverdager kl.
0800 - 1600 og stengt i hel ger og på "røde
dager"

Forslagsstiller ønsker å opprettholde
driftstider som foreslått i
reguleringsbestemmelsene for å kunne
levere s and til blant annet Unicon og
Spenncon.

Arealet er avsatt i kommuneplanen.
Den som har avtale med grunneier til
å ta ut grusen, kan søke om
driftskonsesjon i henhold til
mineralloven.

1. Det fremgår av reguleringsbestemmelse at Støy og
støvutslipp fra virksomheten skal ligge innenfor rammer
beskr evet i kapittel 30 i forurensingsforskriften eller
senere forskrifter som gjøres gjeldende.

2. Følgende driftstider er utarbeidet i henhold til
T1442/2016:

Driftstider for anlegget ved normal drift mandag – fredag
07.00 - 15.30. Lørdag kl. 06.00 – 14.00. Ved utvidet drift
06.00 – 22.00 (to skift; kl. 06.00 – 14.00 / 14.00 – 22.00)
tillates ikke knusing inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og



27

3. Istandsetting av tidligere uttatte områder,
som opparbeides til parkeringsplasser for
turfolket. På den måten vil vi få redusert
biltrafikk inne på moen.

4. NorStone må vurdere alternative
uttaksområder. Parallelle masseuttak på
Hensmoen strider med kommunens
samfunnsplan om en bærekraftig
masseforvaltning.

Etablering av parkeringsplasser til
turfolket i tidligere uttatte områder er
vanskelig å kombinere med planlagt
drift inne i uttaksområdet.

Forurensningsforskri ften kap. 30 definerer kveldperioden fra
kl. 19.00 – 23.00.
3. Tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.

4. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

16. OLAV DJØNNE
1. Strider mot nasjonal politikk om å ivareta

og utvikle god tilgang til friluftslivsområder
2. Professor Børge Johannsen Wigum mener

vi i fremtiden må over på 100 % knust
tilslag.

3. Etablering av ytterlig et grustak til på
Hensmoen strider med kommunens
samfunnsplan om en bærekraftig
masseforvaltning.

4. Avslutt grusuttaket innenfor området avsatt
til nåværende masseuttak i
kommunep lanen, og legg til rette for å
komme i gang med alternativ slik Professor
Wigum sier. Da bevarer vi industrien,
arbeidsplassene og sannsynlig enda flere
arbeidsplasser på Ringerike.

Forslagsstiller erkjenner at Hensmoen
er et viktig rekreasjons - og
friluftsområde, men forholder seg til
det planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Det vil
fortsatt være tilgjengelig areal for å
utøve friluftsliv på Hensmoen som
ikke er en del av planforslaget.

Innspill til kommunens
arealdisponering og forslag om
arealreduksjon av uttaksområdet må
avgjøre s av Ringerike kommune. Det
er kommunen som er planmyndighet.

Knust fjell: Tiltakshavers oppfatning
er at det i mange tiår fremover vil

1. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

2. Viser til NGUs grus - og pukkdatabase. Forekomsten på
Hensmoen vurderes som nasjonalt viktig. Ringerike
kommune er enige i at det bør oppmuntres til en
bærekraftig bruk av ikke - fornybarressurs herunde r
sand/grus.

3. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
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UTTALELSE FRA 17.10.2017

1. Utredning av alternativ lokalisering
2. Den samlede belastningen til Hensmoen

er nådd.
3. Å ta ut grus på Hensmoen rett ved flere

boligfelt er et dårlig alternativ sett opp
mot Eggemoen.

være behov for natursand i bygge - og
anleggsbransjen.

uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

4. Ringerike kommune er enige i at det bør oppmuntres til
en bærekraftig bruk av ikke - fornybarressurs herunder
sand/grus. Ringerike kommune vil dessverre ikke kunne
vurdere alternativer til asfalt og betongbransjen i denne
konkrete saken.

SVAR PÅ UTTALELSE FRA 17.10 .2017

1. - 3. Temautredningen og kommuneplan danner grunnlag
for vurdering av alternative uttaksområde. Temautredning
for masseforvaltning ble i forbindelse med revisjon av
kommuneplan utarbeidet for å bl.a. gi oversikt over
eksisterende masseuttak, produksjon av pukk mm. Videre
skulle temautredningen gi kunnskapsgrunnlag for å
anbefale hvilke areal som burde settes av for uttak,
produksjon eller deponi i kommuneplanen, gi
vurderingskriterier for aktuelle områder for uttak og
produksjon.

Kommuneplanens arealdel skal avk lare sikre
ressurstilgang på byggeråstoffer for framtidige behov, ved
å sette av tilstrekkelige arealer til råstoffutvinning samt
sikre byggeråstoffer for framtidige generasjoner ved å
unngå direkte og indirekte nedbygging av verdifulle
ressurser. Alternat ive lokaliseringer anses å være avklart
på kommuneplannivå .
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Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie hensyn
til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å le gge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

4. OLAV BRÅTEN
1. Ringerike kommune må redusere

planområdet betraktelig, samt kun tillate ett
grusuttak hvor levetiden må settes til maks
20 år til.

2. Dette vil avverge at det sløses med
grusmassene til f.eks. fyllmasse og føre til
at asfalt - og betongbransjen må bruke pukk
i større skala enn i dag.

3. Den foreslåtte detaljreguleringen strider
med alt som heter bærekraft og
samfunnsnytte.

Forslagsstiller forholder seg til det
planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Innspill
til kommunens arealdisponering og
forslag om arealreduksjon av
uttaksområdet må avgjøres av
Ringerike kommune. Det er
kommunen som er planmyndighet.

1. Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

2. Ringerike kommune er enige i at det bør oppmuntres til
en bærekraftig bruk av ikke - fornybarressurs herunder
sand/grus. Ring erike kommune vil dessverre ikke kunne
vurdere alternativer til asfalt og betongbransjen i denne
konkrete saken.

3. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunde r sikre ressurser og
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uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

5. ODDVAR THOEN
1. Krever at økologisk kompensasjon, også

kalt fysisk kompensasjon for
naturmangfold, blir brukt i denne saken

2. Kompensasjonen innebærer at tiltakshaver
gjennomfører konkrete tiltak med positive
konsekvenser for naturmangfoldet utenfor
området som tiltaket beslaglegger. Disse
positive konsekvensene skal oppveie, eller
kompensere for, de negative konsekvensene

3. Økologisk kompensasjon skal sikre at et
tiltak unngår et netto tap av viktig
naturmangfold.

4. Hensmoen er et verneverdig dødislandskap,
og en redegjørelse på hva som skal
kompenseres forventer jeg derfor blir nøye
ut redet av Fylkesmannen i Buskerud.

Planen påvirker ikke dødisgropene
Vesletjern og Storetjern. Det er ikke
påvist naturtypelokaliteter innenfor
planområdet.

Ryggen/skråningen i vest ned mot
Begna blir bevart, men tiltaket
innebærer inngrep i kvartærgeologi sk
landskap.

1. Det er ikke kjente naturverdier som blir berørt av
tiltaket.

2. Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller

6. MARY BLIKKEN GRAVDAHL
1. Høringssvar som omhandler følgende tema:

Friluftsliv/bokvalitet, grunnvannsforekomst
og vannsikring, arbeidsplasser med
vinkling mot bærekraftig utvikling.

2. Konklusjon: Hen grusuttak avvikles
innenfor det området som nåværende
kommuneplan hjemler. Parallelt undersøkes
og legges til rette for alternative prosjekter,
bruk av pukk, retro, tre.

Forslagsstiller erkjenner at Hensmoen
er et viktig rekreasjons - og
friluftsområde, men forholder seg til
det planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Det vil
fortsatt være tilgjengelig areal for å
utøve friluftsliv på Hensmoen som
ikke er en del av planforslaget.

Tiltakshaver mener planforslagets
konsekve nsutredning svarer på
utredningskrav gitt i planprogrammet.

1. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

2 . Ringerike kommune er enige i at det bør oppmuntres til
en bærekraftig bruk av ikke - fornybarressurs herunder
sand/grus og alternative prosjekter. Ringerike kommune
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3. Masseuttaket e r ikke bærekraftig, og
kommer i konflikt med regionale og lokale
friluftsinteresser.

4. NorStones etablering antas ikke å ha
samfunnsmessig gevinst, og ikke
bærekraftig virksomhet.

Ingen sektormyndigheter har fremmet
innsigelse til høringsforslaget.

Innspill til kommunens
arealdisponering må avgjøres av
Ringerike kommune. Det er
kommunen som er planmyndighet.

Knust fjell: Ti ltakshavers oppfatning
er at det i mange tiår fremover vil
være behov for natursand i bygge - og
anleggsbransjen.

To parallelle masseuttak: Arealet er
avsatt i kommuneplanen. Den som har
avtale med grunneier til å ta ut grusen,
kan søke om driftskonsesjon i henhold
til mineralloven.

vil dessverre ikke kunne vurdere alternativer til asfalt og
betongbransjen i denne konkrete saken.

3. Viser til NGUs grus - og pukkdatabase. Forekomsten på
Hensmoen vurderes som nasjonalt viktig. Ringe rike
kommune er enige i at det bør oppmuntres til en
bærekraftig bruk av ikke - fornybarressurs herunder
sand/grus.

4. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

7. MARTIN ALSMARK
1. Mest populære friluftsområdet nær

Hønefoss ifølge kommunens egen
undersøkelse.

2. Naturinngrepet til Myrvang AS ødelegger
folks lyst og mulighet til å drive friluftsliv.

3. Planområdet må derfor reduseres til å kun
gjelde konsesjonsområdet.

Se merknad 30 1. Hensmoen er klassifisert som B - område i kommunens
kartlegging. I disse områdene fremgår det at dersom det
åpnes opp for tiltak/reguleringsformål som forringer
områdets verdi som friluftsområde bør avbøtende tiltak
vurderes. I den kommunale rapporten fremgå r det at
merking av turstier, oversiktsskilt og mer informasjon ved
innfallsportene til området og parkeringsplasser og
opparbeiding av skiløyper er tiltak som vil kunne gjøre
området bedre. Kvalitetene til området er dets størrelse og
at det er et eksiste rende godt stinett, som er tilrettelagt for
barnevogn.
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Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie hensyn
til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

Mange av de etterspurte avbøtende tiltakene ønskes
etablert utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne
forankres i plan. De avbøtende tiltakene som fremmes i
plan er m.a.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene
sikres at området gradvis vil istandsettes og at i
takt med uttak vil andre deler av uttaket
revegeteres og tilbakeføres. Det vil da bli nytt
tilgjengelig areal i takt med at det tas ut masser
innover i uttaksområde.
Det vil sikres at det etableres en voll mellom
uttaksområdet og turvei/driftsvei/friluftsområde for
å hindre støy, støv og innsyn.
Det vil i forslag til regulering sbestemmelsene
sikres at det gjennomføres støvmålinger innen et år
etter planvedtak samt når grusuttaket passerer
grensen mellom nårværende og fremtidig
masseuttak (jf. Kommuneplanens arealdel)
Det vil i forslag til bestemmelse sikres at
Nymobakken skal re gelmessig renses for sand/støv
som forårsakes av utkjøring av sand/grus, det skal
også regelmessig opprensing av grøfter.
Det vil legges inn forslag om a t d en eller de som
har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og
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92/2 skal innen et år etter vedtak er fattet , sette i
gang en prosess for å etablere parkeringsplass som
gjør fri l uftsområde lettere tilgjengelig for
besøkende.
Det er lagt inn krav om etablering av
t urvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende
turvei/driftsvei skal legges i bestemm elsesområde
# 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling
av ny driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og
gnr. 92/2/2.
Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det
etableres støyskjermer i form av grushauger i
forbindelse med bruk av knuseverket.

2. Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.

3. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering , at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnyttig av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.
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8. MARTE PEDERSEN
1. Kartlegging av bynære friluftsområder viste

med tydelighet at Hensmoen er av stor
verdi. Derfor er det svært viktig at
Ringerike kommune verdsetter dette
populære friluftsområdet og reduserer
planområdet som er avsatt til masseuttak.

2. Som en grunnleggende forutsetning i
kommunens forvaltning av friluftsområder,
må denne være i tråd med kommunens
overordnede mål om å sikre miljøet og
skape en bærekraftig utvikling.

3. To parallelle masseuttak er ikke
bærekraftig. Ergo må større deler av
Hensmoen settes av til friluftsliv i den nye
kommuneplanen.

Forslagsstiller erkjenner at Hensmoen
er et viktig rekreasjons - og
friluft sområde, men forholder seg til
det planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Det vil
fortsatt være tilgjengelig areal for å
utøve friluftsliv på Hensmoen som
ikke er en del av planforslaget.

Innspill til kommunens
arealdisponering og forsla g om
arealreduksjon av uttaksområdet må
avgjøres av Ringerike kommune. Det
er kommunen som er planmyndighet.

To parallelle masseuttak: Arealet er
avsatt i kommuneplanen. Den som har
avtale med grunneier til å ta ut grusen,
kan søke om driftskonsesjon i hen hold
til mineralloven.

1. - 2. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

3 . Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bære kraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forsl ag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

9. MARIT KJEMPERUD
1. Hensmoen er et viktig rekreasjons - og

friluftsområde. Egnet til orientering og
terreng som sikrer tilgjengelighet også for
eldre og barn.

2. Ringerike kommune må sørge for å ivareta
Hensmoen, slik at også våre etterkommere

Forslagsstiller erkjenner at Hensmoen
er et viktig rekreasjons - og
friluftsområde, men forholder seg ti l
det planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Det vil
fortsatt være tilgjengelig areal for å
utøve friluftsliv på Hensmoen som
ikke er en del av planforslaget.

1. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstriden de interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette r ammer for videre drift av
masseuttaket.
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kan få nyte rekreasjonsområdet som ligger i
kort avstand til Hønefoss.

2 . Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere milj ø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

10. LINE B. LAFTON
1. Området har stor verdi for friluftslivet.
2. På denne bakgrunn må større deler av

Hensmoen bevares for ettertiden, og det
planlagte området som er foreslått til
masseuttak må minimeres kraftig.

Forslagsstiller erkjenner at Hensmoen
er et viktig rekreasjons - og
friluftsområde, men forholder seg til
det planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Det vil
fortsatt være tilgjengelig areal for å
utøve friluftsliv på Hensmoen som
ikke er en del av planforslaget.

Innspill til kommunens
arealdisponering og forslag om
arealreduksjon av uttaksområdet må
avgjøres av Ringerike kommune. Det
er kommunen som er planmyndighet.

1. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regiona le og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

2 . Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksi sterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.
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11. LASSE MYRVOLD
1. Videre uttak av grus på Hensmoen er ikke

forenelig med områdets store verdi som
friluftsområde.

2. Planområdet må begrenses, og Myrvang AS
må lage en plan for avslutning av videre
uttak når grensen for konsesjonsområdet er
nådd.

Se svar i merknad 32 1. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressu rser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

2 . Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

12. LAILA HØIENSAHL
1. Beboerne i nærmiljøet rundt grustaket som

bærer kostnadene ved forringet verdi av
eiendommene og miljømessige ulemper i
form av støy - og støvplager.

2. De høye raskantene kan utgjøre en
sikkerhetsrisiko. Åskammen mot Ådalselva
er veldig smal, og det bør legg es inn som
premiss at denne sikres mot ras, men

Samfunnsutvikling og arealutvikling
kan medføre ulemper og fordeler for
naboskap. Tiltakshaver har forståelse
for at grunneier opplever risiko for
forringet eiendomsverdi. Planforslaget
er i tråd med gjeldende kommuneplan,
og konsekvensutredningen viser at
tiltaket kan gjennomføres innenfor
krav gitt i lover og forskrifter.

Punkt 1 - 3 er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.

4. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår de t av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnyttig av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.
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samtidig bevares som tursti da stien her er
bindeledd mellom Nymoen og Hensmoen,
og veldig mye brukt.

3. Utslipp av steinstøv må tas hånd om ved å
etablere vegetasjon opp mot krateret.

4. Det er ikke bærekraftig å tillate to parallelle
grusuttak i dette populære friluftsområdet,
tett innpå boliger. Videre varighet på
eksisterende grusuttak må derfor reduseres
til maks 10 år. Dessuten må forurenser selv
betale for miljøkostnadene gjennom
tilstrekkelig med avbøtings tiltak.

Planforslaget vil ikke berøre den
naturlige skråningen mellom uttaket
og Ådalselva/Begna.
Tilbakeføringsvinkelen i skråningen
inne i sandtaket på 30 grader er
slakere enn natur lig skråning på
utsiden, og stabiliteten blir
opprettholdt. Sti som forbinder
Nymoen og Hensmoen vil bli
opprettholdt.

Forslagsstiller vil utarbeide en
bestemmelse om at gjenværende
vegetasjon skal bevares i
grønnstruktursonen (se svar merknad
3). Det fore slås en bestemmelse for å
begrense støv ihht § 30 i
forurensingsforskriften.
Nymobakken og driftsveger skal
hyppig feies/vannes for å hindre
støvspredning

Forslagsstiller forholder seg til det
planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen.

Inn spill til kommunens
arealdisponering og forslag om
arealreduksjon av uttaksområdet må
avgjøres av Ringerike kommune. Det
er kommunen som er planmyndighet.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

13. KRISTIAN STRAND Se svar i merknad 30 1. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
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1. Strider mot nasjonale mål og
friluftspolitikk.

2. Ringerike kommune må ivareta
innbyggernes interesser og stanse den
stadige nedbyggingen av dette populære
friluftsområdet.

mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

2. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioritere s fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

14. JØRN IVAR DAAE JOHANSEN
1. Som helsefremmende aktivitet er

friluftslivet på Hensmoen svært viktig for
samfunnet vårt,

2. Hensmoen må derfor fredes som natur - og
turmiljø ved at kommunen sørger for at det
enorme arealet som er avsatt som
masseuttak i arealplanen blir betydelig
minsket.

Se svar i merknad 30 1. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avve ie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket. Hensmoen er et viktig rekreasjons - og
friluftsområde, men forholder seg til det planområdet som
er avsatt til masseuttak i kommuneplanen. Det vil fortsatt
være tilgjengelig areal for å utøve friluftsliv på Hensmoen
som ikke er en del av planforslaget.

2. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
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bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksi sterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

15. JØRN FOWLER
1. Nærmiljøet er en stadig viktigere arena for

fysisk aktivitet, og friluftsaktiviteter som
sykling, turgåing og bading utøves av
mange her på Hensmoen.

2. Oppfordrer kommunen om å redusere
planområdet betraktelig og sikre resten av
Hensmoen mot naturødeleggelser.

Se svar i merknad 31 1. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre na sjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

2. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område a vsatt til
råstoffutvinning.

16. JOHN MORTEN KARLSEN
1. Forventer at kommunen legger frem

relevante og realistiske alternativer.

Forslagsstiller forholder seg til det
planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen.

1. Temautredningen og kommuneplan danner g runnlag for
vurdering av alternative uttaksområde. Temautredning for
masseforvaltning ble i forbindelse med revisjon av
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Spørsmålet er om det er valgt beste
lokalisering av to masseuttak som skal
drive parallelt i sårbar og verneverdig natur
i nærmiljøet til våre barn.

Alternative uttakssteder og
arealformål i kommuneplanen må
fastsettes av Ringerike kommune.

kommuneplan utarbeidet for å bl.a. gi oversikt over
eksisterende masseuttak, produksjon av pukk mm. Videre
skulle temautredningen gi kun nskapsgrunnlag for å
anbefale hvilke areal som burde settes av for uttak,
produksjon eller deponi i kommuneplanen, gi
vurderingskriterier for aktuelle områder for uttak og
produksjon.

Kommuneplanens arealdel skal avklare sikre
ressurstilgang på byggeråstof fer for framtidige behov, ved
å sette av tilstrekkelige arealer til råstoffutvinning samt
sikre byggeråstoffer for framtidige generasjoner ved å
unngå direkte og indirekte nedbygging av verdifulle
ressurser. Alternative lokaliseringer anses å være avklart
på kommuneplannivå

17. JOHN A. PLEYM
1. Protesterer på at nesten hele friluftsområdet

på Hensmoen skal omdisponeres til to
enorme masseuttak.

2. Hvorfor tømme Hensmoen for naturgrus før
markedet går over til pukk?

3. Hvorfor la innbyggerne sitte igjen med
miljøregninga i form av et månekrater?

4. Hvorfor ødelegge nedslagsfeltet til
grunnvannet under Hensmoen?

5. Hvorfor tillate grusuttak i et verneverdig
dødislandskap?

6. Hvorfor ødelegge nærmiljøet til barn og
unge i flere generasjoner framover?

Knust fjell: Tiltak shavers oppfatning
er at det i mange tiår fremover vil
være behov for natursand i bygge - og
anleggsbransjen.

Se for øvrig forslag sstillers
kommentar i merknad 30

1. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for vider e drift av
masseuttaket. Hensmoen er et viktig rekreasjons - og
friluftsområde, men forholder seg til det planområdet som
er avsatt til masseuttak i kommuneplanen. Det vil fortsatt
være tilgjengelig areal for å utøve friluftsliv på Hensmoen
som ikke er en d el av planforslaget.

2. Viser til NGUs grus - og pukkdatabase. Forekomsten på
Hensmoen vurderes som nasjonalt viktig. Ringerike
kommune er enige i at det bør oppmuntres til en
bærekraftig bruk av ikke - fornybarressurs herunder
sand/grus.
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3. Hensmoen er et viktig rekreasjons - og friluftsområde,
men forholder seg til det planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Det vil fortsatt være
tilgjengelig areal for å utøve friluftsliv på Hensmoen som
ikke er en del av planforslaget.

4. En planlagt utv idelse av massetaket med uttak inntil 2 m
over grunnvannsnivå vil ikke påvirke Vesletjern eller
Storetjern. Grunnvannet vil ikke påvirkes av masseuttaket
og observasjoner av grunnvannsnivå indikerer tydelig at
Vesletjern ikke har kontakt med grunnvannet.

Det er ikke påvist grunnvann i grove masser eller med stor
mektighet under planlagt massetak.
Grunnvannsforekomsten under planlagt uttaksområde ser
ut til å være avgrenset til et tynt vannførende lag over fjell
og har der liten verdi som grunnvannsressurs .
Planlagt uttak av masser inntil 2 m over grunnvannsnivå
må i fremtiden baseres på dokumentasjon av
grunnvannsnivå ved etablering av nye
observasjonsbrønner. Sandlaget/tykkelsen på 2 m som vil
stå urørt igjen over grunnvannsnivået, gir tilstrekkelig
besk yttelse av grunnvannet.
Grunnvannsstrømmen under massetaket vil kunne
strømme mot nedenforliggende drikkevannskilder i
Nymoen - området og utgjøre en andel av grunnvannet som
tas ut til drikkevann for private vannforsyninger.

Det er viktig at grunnvannet under planlagt masseuttak
beskyttes mot forurensning. Uttak av sand inntil 2 m over
grunnvannsnivå er sikret med bestemmelse i
reguleringsplanforslaget. Håndtering og forebyggende
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tiltak ved lagring av drivstoff, kjemikalier og oljeprodukter
ivaretas også i forurensingsforskriften kap. 18

5 . Dødislandskapet vil ikke berøres av uttaksområdet

6. Hensmoen er klassifisert som B - område i kommunens
kartlegging. I disse områdene fremgår det at dersom det
åpnes opp for tiltak/regulering sformål som forringer
områdets verdi som friluftsområde bør avbøtende tiltak
vurderes. I den kommunale rapporten fremgår det at
merking av turstier, oversiktsskilt og mer informasjon ved
innfallsportene til området og parkeringsplasser og
opparbeiding av s kiløyper er tiltak som vil kunne gjøre
området bedre. Kvalitetene til området er dets størrelse og
at det er et eksisterende godt stinett, som er tilrettelagt for
barnevogn.

18. JEANETTE MARTINSEN
1. Sorteringsanlegg og knuseanlegg må

bygges inn
2. Etablere gang - sykkelvei langs

Nymobakken
3. Kompensasjon for tap av friluftsområder

ved etablering av p - plasser, sette opp
infotavler om dødislandskapet og istidens
historie

4. Redusere planområdet. Grytehullstjerne er
helt avhengig av nedbørsfelt som er langt
større enn det planforslaget legger opp til,
ref. Elgmork 1974.

Det er Ringerike kommune som setter
krav om rekkefølgebestemmelser,
avbøtende tiltak og istandsetting i
forbindelse med behandling av
planforslaget.

Vedr. GS - veg langs Nymobakken; se
svar i m erknad 2.

Forslagsstiller forholder seg til det
planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen.

Innbygging av steinknuseanlegg: Det
er korte perioder hvor det knuses
stein. Knuseverket kan støyskjermes

1. Det innarbeides avbøtende tiltak i
rekkefølgebestemmelsene:
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ved etablering av grushauger.
Sorteringsanlegg gir ikke støy over
grenseverdier.

Vannstand og kvalitet i Vesletjern vil
ikke påvirkes jf.
konsekvensutredningen.

Støyskjermer skal etableres i form av grushauger i
forbindels e med bruk av knuseverket .

2. Det innarbeides avbøtende tiltak i
rekkefølgebestemmelsene:

Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende
turvei/driftsvei skal legges i bestemmelsesområde # 4.
Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
drifts konsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr. 92/2/2 .

3. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket. Friluftsliv og verd ien satt på område har
vært en del av totalvurderingen i plansaken. Områdene
omkring dødisgropene og de geologisk interessante
områdene ivaretas.

4. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnyttig av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.
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19. IDA SCHØRLIEN
1. Verneverdige naturområde og populært

friluftsområde som brukes daglig i
nærmiljøet

2. Verken framtidsrettet eller bærekraftig.
3. Ringerike kommune må stille krav om

tiltak som skjermer miljø og natur; vridning
fra grus til pukk.

4. Kan ikke akseptere at to grustak skal drive
parallelt

Forslagsstiller erkjenner at Hensmoen
er et viktig natur, - rekreasjons - og
friluftsområde, men forholder seg til
det planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Det vil
fortsatt være tilgjengelig areal for å
utøve friluftsliv på Hensmoen som
ikke er en del av planforslaget.

Det er Ringerike kommune som setter
krav om rekkefølgebestemmelser,
avbøtende tiltak og istandsetting i
forbindelse med behandling av
planforslaget.

To parallelle masseuttak: Arealet er
avsatt i kommuneplanen. Den som har
avtale med grunneier til å ta ut grusen,
kan søke om drift skonsesjon i henhold
til mineralloven.

1 . Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket. Hensmoen er et viktig rekreasjons - og
friluftsområde, men forholder seg til det planområdet som
er a vsatt til masseuttak i kommuneplanen. Det vil fortsatt
være tilgjengelig areal for å utøve friluftsliv på Hensmoen
som ikke er en del av planforslaget.

2 . Ringerike kommune er enige i at det bør oppmuntres til
en bærekraftig bruk av ikke - fornybarressurs h erunder
sand/grus og alternative prosjekter.

3. Viser til NGUs grus - og pukkdatabase. Forekomsten på
Hensmoen vurderes som nasjonalt viktig. Ringerike
kommune er enige i at det bør oppmuntres til en
bærekraftig bruk av ikke - fornybarressurs herunder
sand/ grus. Ringerike kommune vil dessverre ikke kunne
vurdere alternativer til asfalt og betongbransjen i denne
konkrete saken.

4. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.
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Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

20. IDA GJESTVANG
1. Hensmoen er ett av de mest populære

turområdene nær Hønefoss, og det må
etableres buffersoner rundt og mellom
masseuttakene av såpass stor størrelse at det
går an å gå tur her uten å bli sjenert av støy
og utsyn mot det ødelagte landskapet.

2. Minner om at a vbøtingstiltak er et
rikspolitisk krav når man bygger ned barn
og unges nærmiljø, og

a. forventer derfor at dette blir tatt
hensyn til.

Forslagsstiller erkjenner at Hensmoen
er et viktig rekreasjons - og
friluftsområde, men forholder seg til
det planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Det vil
fortsatt være tilgjengelig areal for å
utøve friluftsliv på Hensmoen som
ikke er en del av planforslaget.

Det er Ringerike kommune som setter
krav om rekkefølgebestemmelser,
avbøtende tiltak og istandse tting i
forbindelse med behandling av
planforslaget.

1. - 2. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å l egge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

Hensmoen er et viktig rekreasjons - og friluftsområde, men
forholder seg til det planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Det vil fortsatt være
tilgjengelig areal for å utøve friluftsliv på Hensmoen som
ikke er en del av planforslaget.

Mange av de etterspurte avbøtende tiltakene ønskes
etablert utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne
forankres i plan. De avbøtende tiltakene som fremmes i
plan er m.a.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at området gradvis vil istandsettes og at i takt med
uttak vil andre deler av uttaket revegeteres og
tilbakeføres . Det vil da bli nytt tilgjengelig areal i takt
med at det tas ut masser innover i uttaksområde.
Det vil sikres at det etableres en voll mellom
uttaksområdet og turvei/driftsvei/friluftsområde for å
hindre støy, støv og innsyn.
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Det vil i forslag til regul eringsbestemmelsene sikres
at det gjennomføres støvmålinger innen et år etter
planvedtak samt når grusuttaket passerer grensen
mellom nårværende og fremtidig masseuttak (jf.
Kommuneplanens arealdel)
Det vil i forslag til bestemmelse sikres at
Nymobakken sk al regelmessig renses for sand/støv
som forårsakes av utkjøring av sand/grus, det skal
også regelmessig opprensing av grøfter.
Det vil legges inn forslag om a t d en eller de som har
utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2
skal innen et år etter v edtak er fattet , sette i gang en
prosess for å etablere parkeringsplass som gjør
fri l uftsområde lettere tilgjengelig for besøkende.
Det er lagt inn krav om etablering av t urvei/driftsvei,
som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei
skal legges i be stemmelsesområde # 4. Denne skal
opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr.
92/2/2.
Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det
etableres støyskjermer i form av grushauger i
forbindelse med bruk av knuse verket.

21. HILDE HATLESTAD
1. Kommunen kan ikke dokumentere hvordan

Hensmoen havnet i kommuneplanen som
masseuttak

2. At Ringerike kommune bygger videre på
denne ulovligheten er brudd på
menneskerettighetene.

Kommuneplanhistorikk – innspill RK 1. Loven har ikke tilbakevirkende kraft. De t arealavklarte
området som ligger inne i kommuneplan h ar vært avklart i
mange kommuneplaner.Alt kommuneplanarbeid følges opp
av Fylkesmannen. Fylkesmannen kontrollerer at arbeidet
skjer i tråd med gjeldende lovverk. En plan kan ikke vedtas
om arbeidet ikke er gjort i henhold til gjeldende lovverk. Det
er derfor ikke grunn til å tro at lovverk ikke er hensyntatt i
arbeidet. Ringerik e kommune har i notat datert 19.04.13
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3. Planforslaget må trekkes tilbake og
Myrvang AS må pålegges å lage en
avslutningsplan.

sak 12/3201 laget en oppsummering av føringer for
kommuneplanarbeid i plan - og bygningsloven fra 1985 og
fra 2008. Videre er det her laget en oppsummering av
Ringerike kommune sine overordnede arealplaner fra
Generalpl an vedtatt 1972 og frem til kommuneplanens
arealdel vedtatt 2007. Av dette notatet fremgår det at
Hensmoen grusuttak har ligget inne som masseuttak siden
høring av den første kommuneplanen som kom i 1991,
høring i 1989. Det eldste vedtatte plankartet der o mrådet
ligger inne som masseuttak er i kommunedelplankartet for
Hønefossområdet som er vedtatt i 27.10 94. I sakspapirene
kan en se at planen har vært ute på høring hos kommunale
etater og råd, andre lokale offentlige etater/instanser,
fylkeskommunale og s tatlige etater, lokale
næringslivsorganisasjoner og offentlige institusjoner,
nabo - og samarbeidskommuner, politiske partier og
ungdomslag, velforeninger, landbrukets organisasjoner,
diverse lag og foreninger. Det foreligger også
avisannonser hvor det oppl yses om at forslag er ute på
høring. Kommuneplan for Ringerike er vedtatt tre ganger
siden 1994. Dette var 24.06.99, 26.06.03 og 30.08.07.
Området avsatt til masseuttak på Hensmoen ligger inne i
disse tre planene som en oppfølging av planen vedtatt i
1994.

2. Ringerike kommune er av den oppfatning av loven følges i
denne saken.

3. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
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friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv are aldisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Rin gerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

22. HEIDI STRAND
1. De foreslåtte masseuttakene på Hensmoen

er ikke i samsvar med nasjonal politikk om
å ivareta og utvikle god tilgang til
friluftslivsområder, og planene må stanses.

Innspill til kommunens
arealdisponering må avgjøres av
Ringerike kommune.

Se for øvrig forslagsstillers
kommentar i merknad 31

1 . Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende i nteresser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette ramme r for videre drift av
masseuttaket.

Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
s amfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.
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Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

23. HARRY DAHL
1. De tre mest kjente furumoene som brukes

flittig til rekreasjonsområde er under stort
utbyggingspress.

2. Hensmoen har størst befolkningsgrunnlag
og må vernes som friluftsområde.

3. Trivsel der folk bor er viktig.
4. Det må tenkes nytt når det gjelder

byggeråstoff, det må satses mer på uttak av
fjell, og sand/grus som ikke utvinnes av
fjell bør avgiftsbelegges.

5. Planforslaget legger opp til for lang
driftstid. Myrvang bør avslutte innen 25 år.

6. Norstone bør ikke etableres. Blokkerer
adkomst til friluftsområder fra Sørflaten

7. Vågardsveie n er blitt utrygg for myke
trafikanter.

8. Ringerike kommune må legge til rette for at
folk skal kunne drive et aktivt friluftsliv
med gode rekreasjonsmuligheter i sitt
nærmiljø.

Se svar i merknad 31

Knust fjell: Tiltakshavers oppfatning
er at det i mange tiår fremover vil
være behov for natursand i bygge - og
anleggsbransjen.

Adkomst til friluftsområdet på
Hensmoen vil være tilgjengelig fra
avsatt LNF - område i kommuneplanen
mellom industriområdet og
ut taksområdet som har en bredde på
ca. 80 meter.

Bergindustri er en langsiktig næring,
og tiltakshaver er av den oppfatning at
den gitte konsesjonen på 24 år er en
kort driftshorisont.

To parallelle masseuttak: Arealet er
avsatt i kommuneplanen. Den som har
avtale med grunneier til å ta ut grusen,
kan søke om driftskonsesjon i henhold
til mineralloven.

1 . – 3. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
fril uftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

4 . – 5. Ringerike kommune er enige i a t det bør oppmuntres
til en bærekraftig bruk av ikke - fornybarressurs herunder
sand/grus og alternative prosjekter.

Viser til NGUs grus - og pukkdatabase. Forekomsten på
Hensmoen vurderes som nasjonalt viktig. Ringerike
kommune er enige i at det bør oppmuntres til en
bærekraftig bruk av ikke - fornybarressurs herunder
sand/grus. Ringerike kommune vil dessverre ikke kunne
vurdere alternativer til asfalt og betongbransjen i denne
konkrete saken.

6. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.
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Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffu tvinning.

7 . All transport fra uttaksom råde går nordover i
Nymobakken. Det vil i rekkefølgebestemmelsene stilles
krav om at det legges kombinert turvei/driftsvei i
bestemmelsesområde # 4.

8. Hensmoen er et viktig natur - rek reasjons - og
friluftsområde. Deta ljplanen forholder seg til det
planområdet som er avsatt til masseuttak i
kommuneplanen. Det vil fortsatt være tilgjengelig areal for
å utøve friluftsliv på Hensmoen som ikke er en del av
planforslaget. Viser til pkt. 1.

24. HANNE S. THOEN
1. Ringerike kommune må snarest sørge for at

området blir satt av til friluftsliv i det
pågående arbeidet med å utarbeide ny
arealplan.

2. Hensmoen er ett av områdene som
Ringerike O - lag og Fossekallen bruker
mest. Hensmoen er nærmiljøet til flere
lokalsamfunn som bruker området til lek,
bading, riding, jogging og turgåing.

Innspill til kommunens
arealdisponering må avgjøres av
Ringerike kommune.

Se for øvrig forslagsstillers
kommentar i merknad 31.

1 . Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende i nteresser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette ramme r for videre drift av
masseuttaket.

2 . Mange av de etterspurte avbøtende tiltakene ønskes
etablert utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne
forankres i plan. De avbøtende tiltakene som fremmes i
plan er m.a.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at området gradvis vil istandsettes og at i takt med
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uttak vil andre deler av uttaket revegeteres og
tilbakeføres. Det vil da bli nytt tilgjengelig areal i takt
med at det tas ut masser innover i uttaksområde.
Det vil sikres at det et ableres en voll mellom
uttaksområdet og turvei/driftsvei/friluftsområde for å
hindre støy, støv og innsyn.
Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at det gjennomføres støvmålinger innen et år etter
planvedtak samt når grusuttaket passerer gre nsen
mellom nårværende og fremtidig masseuttak (jf.
Kommuneplanens arealdel)
Det vil i forslag til bestemmelse sikres at
Nymobakken skal regelmessig renses for sand/støv
som forårsakes av utkjøring av sand/grus, det skal
også regelmessig opprensing av grøf ter.
Det vil legges inn forslag om a t d en eller de som har
utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2
skal innen et år etter vedtak er fattet , sette i gang en
prosess for å etablere parkeringsplass som gjør
fri l uftsområde lettere tilgjengelig for b esøkende.
Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det
etableres støyskjermer i form av grushauger i
forbindelse med bruk av knuseverket.
Bestemmelsene sikrer at turvei/driftsvei, som en
forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal
legges i beste mmelsesområde # 4. Denne skal
opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr.
92/2/2. Det skal i tillegg etableres driftsveg/turveg
og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter rundt
uttaksområdet. Terrengvollen skal h a maks.
helning 30 grader og skal revegeteres ved naturlig
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innvandring. Avdekkingsmassene fra
uttaksområdet skal i størst mulig grad brukes.

25. HANNE - BEATE HØIBY
1. Ringerike kommune må sørge for å utnytte

potensialet friluftslivet på Hensmoen har
som helsefremmende aktivitet framfor å
godkjenne den foreslåtte reguleringsplanen.
Dette kan gjøres ved å frede Hensmoen
som natur - og turmiljø.

Likelydende svar som merknad 30 . 1. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette ramm er for videre drift av
masseuttaket.

Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

26. GURO MYRVOLD FUNJEM
1. Viser til forskning som viser

sammenhengen mellom bolignære
rekreasjonsområder/grøntområder og helse.

2. De psykososiale og helsemessige følgene
av at Hensmoen ødelegges som
friluftsområde må utredes bedre.

3. Forslag om at John Myrvang AS får
fortsette drift a v grustaket på Hen i en

Forslagsstiller forholder seg til at det
regulerte arealet er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Se svar
i merknad 3 0 .

Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie hensyn
til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
r ette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.
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periode på 10 år. I denne perioden må
industrien som trenger grusen søke
kunnskap om alternativer for videre drift og
at avbøtingstiltak igangsettes omgående.

Mange av de etterspurte avbøtende tiltakene ønskes
etablert utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne
forankres i plan. De avbøtende tiltakene som fremmes i
plan er m.a.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at området gradvis vil istandsettes og at i takt med
uttak vil andre deler av uttaket revegeteres og
tilbakeføres. Det vil da bli nytt tilgjengelig areal i takt
med at det tas ut masser innover i uttaksområde.
Det vil sikres at det etableres en voll mellom
uttaksområdet og turvei/driftsvei/friluftsområde for å
hindre støy, støv og innsyn.
Det vil i forslag til reguleringsbest emmelsene sikres
at det gjennomføres støvmålinger innen et år etter
planvedtak samt når grusuttaket passerer grensen
mellom nårværende og fremtidig masseuttak (jf.
Kommuneplanens arealdel)
Det vil i forslag til bestemmelse sikres at
Nymobakken skal regelme ssig renses for sand/støv
som forårsakes av utkjøring av sand/grus, det skal
også regelmessig opprensing av grøfter.
Det vil legges inn forslag om a t d en eller de som har
utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2
skal innen et år etter vedtak er fattet , sette i gang en
prosess for å etablere parkeringsplass som gjør
fri l uftsområde lettere tilgjengelig for besøkende.
Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det
etableres støyskjermer i form av grushauger i
forbindelse med bruk av knuseverket.
Bestemmelsene sikrer at turvei/driftsvei, som en
forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal
legges i bestemmelsesområde # 4. Denne skal
opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
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driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr.
92/2/2. Det skal i till egg etableres driftsveg/turveg
og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter rundt
uttaksområdet. Terrengvollen skal ha maks.
helning 30 grader og skal revegeteres ved naturlig
innvandring. Avdekkingsmassene fra
uttaksområdet skal i størst mulig grad brukes.

2. Hensmoen er et viktig natur - rek reasjons - og
friluftsområde. Detaljplanen forholder seg til det
planområdet som er avsatt til masseuttak i
kommuneplanen. Det vil fortsatt være tilgjengelig areal for
å utøve friluftsliv på Hensmoen som ikke er en del av
pl anforslaget. Viser til pkt. 1.

3. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

27. GUDRUN WINSTRUP BRÅTEN
1. Hensmoen er av stor samfunnsmessig

betydning. Tapet samfunnet vil lide dersom
ytterligere grus blir tatt ut på Hensmoen,
kan ikke kompenseres med avbøtende
tiltak.

2. Videre drift av grustaket samt etablering av
nok et grustak er verken samfunnsmessig
forsvarlig eller bærekraftig.

Det regulerte arealet er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen.

Kommunens som planmyndighet gjør
avveininger vedrørende kommunens
arealdisponeringer.

Etterbruk av området må fastsettes av
Ringerike kommune. Se også svar i
merknad 3 om etterbruk .

1. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunns interesser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.
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3. Ringerike kommune bør sørge for at
arbeidet med en etterbruksplan for området
blir igangsatt snar est.

Mange av de etterspurte avbøtende tiltakene ønskes
etablert utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne
forankres i plan. De avbøtende tiltakene som fremmes i
plan er m.a.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at området gradvis vil istandsettes og at i takt med
uttak vil andre deler av uttaket revegeteres og
tilbakeføres. Det vil da bli nytt tilgjengelig areal i takt
med at det ta s ut masser innover i uttaksområde.
Det vil sikres at det etableres en voll mellom
uttaksområdet og turvei/driftsvei/friluftsområde for å
hindre støy, støv og innsyn.
Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at det gjennomføres støvmålinger i nnen et år etter
planvedtak samt når grusuttaket passerer grensen
mellom nårværende og fremtidig masseuttak (jf.
Kommuneplanens arealdel)
Det vil i forslag til bestemmelse sikres at
Nymobakken skal regelmessig renses for sand/støv
som forårsakes av utkjøri ng av sand/grus, det skal
også regelmessig opprensing av grøfter.
Det vil legges inn forslag om a t d en eller de som har
utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2
skal innen et år etter vedtak er fattet , sette i gang en
prosess for å etablere parke ringsplass som gjør
fri l uftsområde lettere tilgjengelig for besøkende.
Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det
etableres støyskjermer i form av grushauger i
forbindelse med bruk av knuseverket.
Bestemmelsene sikrer at turvei/driftsvei, som en
for lengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal
legges i bestemmelsesområde # 4. Denne skal
opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
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driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr.
92/2/2. Det skal i tillegg etableres driftsveg/turveg
og terrengvoll med ma ks. høyde 1,5 meter rundt
uttaksområdet. Terrengvollen skal ha maks.
helning 30 grader og skal revegeteres ved naturlig
innvandring. Avdekkingsmassene fra
uttaksområdet skal i størst mulig grad brukes.

2. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
gru sressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.
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3. Det vil stilles rekkefølgekrav om at e tterbruken skal
fastsett e s i overordnet plan . Det skal ved neste revisjon av
kommuneplanens arealdel tas stilling ti l om området skal
tilbakeføres til LNF - område.

28. EVA HAGEN
1. Ringerike kommune plikter å ta hensyn til

naturverdiene og at Hensmoen er svært
viktig som arena for å fremme trivsel og
helse i lokalmiljøet. Hensmoen må derfor
beholdes som friområde, og Myrvang AS
må bli pålagt å avslutte videre uttak av grus
når grensen for området det er gitt
konsesjon for er nådd.

Det regulerte arealet er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen.

Kommunens som planmyndighet gjør
avveininger vedrørende kommunens
arealdisponeringer.

Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie hensyn
til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre na sjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

Hensmoen er et viktig natur, - rekreasjons - og
friluftsområde, men forholder seg til det planområdet som
er avsatt til masseuttak i kommuneplanen. Det vil fortsatt
v ære tilgjengelig areal for å utøve friluftsliv på Hensmoen
som ikke er en del av planforslaget.

Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.
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Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

29. ERIK ØDEGÅRD
1. Når det ikke finnes konsekvensutredning

fra kommuneplanens arealdel, skal
alternative uttakssteder være med i
planprogrammet. Dette fremgår ikke i
planprogrammet.

2. Ringerike kommune kan ikke dokumentere
hvordan områdene ble avsatt til masseuttak
i kommeplanens arealdel.

3. Ber om en redegjørelse på hvorfor
tiltakshaverne slipper unna plikten til å
utrede alternative lokaliseringer for
masseuttakene på Hensmoen.

Arealdisponeringer besluttes av
kommunen som er planmyndighet.

Tiltakshaver forholder seg til at
masseuttaket på Hensmoen er avsatt i
kommuneplanen

RK kommentere
kommuneplanhistorikk

1. Temautrednin gen og kommuneplan danner grunnlag for
vurdering av alternative uttaksområde. Temautredning for
masseforvaltning ble i forbindelse med revisjon av
kommuneplan utarbeidet for å bl.a. gi oversikt over
eksisterende masseuttak, produksjon av pukk mm. Videre
sk ulle temautredningen gi kunnskapsgrunnlag for å
anbefale hvilke areal som burde settes av for uttak,
produksjon eller deponi i kommuneplanen, gi
vurderingskriterier for aktuelle områder for uttak og
produksjon.

Kommuneplanens arealdel skal avklare sikre
re ssurstilgang på byggeråstoffer for framtidige behov, ved
å sette av tilstrekkelige arealer til råstoffutvinning samt
sikre byggeråstoffer for framtidige generasjoner ved å
unngå direkte og indirekte nedbygging av verdifulle
ressurser. Alternative lokaliser inger anses å være avklart
på kommuneplannivå.
2 . Loven ha r ikke tilbakevirkende kraft. D e t arealavklarte
området som ligger inne i kommuneplan h ar vær t avklart i
mange kommuneplaner . Alt kommuneplanarbeid følges opp
av Fylkesmannen. Fylkesmannen kontrollerer at arbeidet
skjer i tråd med gjeldende lovverk. En plan kan ikke vedtas
om arbeidet ikke er gjort i henhold til gjeldende lovverk. Det
er derfor ikke grunn til å tro at lovverk ikke er hensyntatt i
arbeidet. Ringerike kommune har i notat dater t 19.04.13
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sak 12/3201 laget en oppsummering av føringer for
kommuneplanarbeid i plan - og bygningsloven fra 1985 og
fra 2008. Videre er det her laget en oppsummering av
Ringerike kommune sine overordnede arealplaner fra
Generalplan vedtatt 1972 og frem til kommuneplanens
arealdel vedtatt 2007. Av dette notatet fremgår det at
Hensmoen grusuttak har ligget inne som masseuttak siden
høring av den første kommuneplanen som kom i 1991,
høring i 1989. Det eldste vedtatte plankartet der området
ligger inne som mass euttak er i kommunedelplankartet for
Hønefossområdet som er vedtatt i 27.10 94. I sakspapirene
kan en se at planen har vært ute på høring hos kommunale
etater og råd, andre lokale offentlige etater/instanser,
fylkeskommunale og statlige etater, lokale
næri ngslivsorganisasjoner og offentlige institusjoner,
nabo - og samarbeidskommuner, politiske partier og
ungdomslag, velforeninger, landbrukets organisasjoner,
diverse lag og foreninger. Det foreligger også
avisannonser hvor det opplyses om at forslag er ute p å
høring. Kommuneplan for Ringerike er vedtatt tre ganger
siden 1994. Dette var 24.06.99, 26.06.03 og 30.08.07.
Området avsatt til masseuttak på Hensmoen ligger inne i
disse tre planene som en oppfølging av planen vedtatt i
1994.

3. På kommuneplan nivå er det arealavklart med
myndigheter hvor ut t aksområ d e ne skal ligge . Se mer pkt. 1

30. ERIK MÆLINGEN Arealdisponeringer besluttes av
kommunen som er planmyndighet.

1. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig



60

1. Avsette området til friluftsliv i arealplanen
framfor å åpne opp for radering av
turområdet slik planforslaget legger opp til.

2. Kommunen må stanse videre uttak av grus
på Hensmoen utover det området som
Myrvang AS har fått konsesjon på.

Tiltakshaver forholder seg til at
masseuttaket på Hensmoen er avsatt i
kommuneplanen

mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunns interesser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

Mange av de etterspurte avbøtende tiltakene ønskes
etablert utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne
forankres i plan. De avbøtende tiltakene som fremmes i
plan er m.a.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at området gradvis vil istandsettes og at i takt med
uttak vil andre deler av uttaket revegeteres og
tilbakeføres. Det vil da bli nytt tilgjengelig areal i takt
med at det tas ut masser innover i uttaksområde.
Det vil sikres at det et ableres en voll mellom
uttaksområdet og turvei/driftsvei/friluftsområde for å
hindre støy, støv og innsyn.
Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at det gjennomføres støvmålinger innen et år etter
planvedtak samt når grusuttaket passerer gre nsen
mellom nårværende og fremtidig masseuttak (jf.
Kommuneplanens arealdel)
Det vil i forslag til bestemmelse sikres at
Nymobakken skal regelmessig renses for sand/støv
som forårsakes av utkjøring av sand/grus, det skal
også regelmessig opprensing av grøf ter.
Det vil legges inn forslag om a t d en eller de som har
utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2
skal innen et år etter vedtak er fattet , sette i gang en
prosess for å etablere parkeringsplass som gjør
fri l uftsområde lettere tilgjengelig for b esøkende.
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Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det
etableres støyskjermer i form av grushauger i
forbindelse med bruk av knuseverket.
Bestemmelsene sikrer at turvei/driftsvei, som en
forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal
legges i beste mmelsesområde # 4. Denne skal
opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr.
92/2/2. Det skal i tillegg etableres driftsveg/turveg
og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter rundt
uttaksområdet. Terrengvollen skal h a maks.
helning 30 grader og skal revegeteres ved naturlig
innvandring. Avdekkingsmassene fra
uttaksområdet skal i størst mulig grad brukes.

2. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
miner alressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttake t.

Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av e ksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.
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Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

Det vil stilles rekkefølgekrav om at e tterbruken skal
fastsett e s i overordnet plan . Det skal ved neste revisjon av
kommuneplanens arealdel tas stilling ti l om området skal
tilbakeføres til LNF - område.

31. EINAR ROKSETH
1. Planområdet må reduseres til å gjelde

maks det området som direktoratet for
mineralforvaltning har gitt konsesjon
på.

2. Norstone/Myrvang må bli pålagt å
utrede alternative uttakssteder.

3. Avbøtende tiltak er et rikspolitisk krav
når man bygger ned barns friarealer,
men det står ingenting i planforslaget
om avbøtingstiltak for barna. Ringerike
kommune må sørge for at dette faktisk
blir fulgt opp, og jeg foreslår følgende
avbøtingstiltak, som et minimumskrav
for å bøte på tapene til
lokalbefolkningen:

Etablering av badebrygge i
Storetjern, som ikke lenger er en
drikkevannskilde
Gapahuk og/eller sittebenker ved
Vesletjern og Storetjern samt langs

Tiltakshaver forholder seg til at
masseuttaket på Hensmoen er avsatt i
kommuneplanen

Alternative uttakssteder og
arealformål i kommuneplanen må
fastsettes av Ringerike kommune.

Storetjern er fremd eles en
drikkevannskilde.

Ringerike kommune er grunneier til
den tidligere fotballbanen nord for
E16. Banen har ikke vært brukt som
fotballbane på flere år og Ringerike
kommune leier ut arealet ut til
Spenncon . Fotballbanen ligger utenfor
planområdet.

Det er Ringerike kommune som setter
krav om rekkefølgebestemmelser,
avbøtende tiltak og istandsetting i
forbindelse med behandling av
planforslaget.

1. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnyttig av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt f orslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

2. Temautredningen og kommuneplan danner grunnlag for
vurdering av alternative uttaksområde. Temautredning for
masseforvaltning ble i forbindelse med revisjon av
kommunep lan utarbeidet for å bl.a. gi oversikt over
eksisterende masseuttak, produksjon av pukk mm. Videre
skulle temautredningen gi kunnskapsgrunnlag for å
anbefale hvilke areal som burde settes av for uttak,
produksjon eller deponi i kommuneplanen, gi
vurderings kriterier for aktuelle områder for uttak og
produksjon.

Kommuneplanens arealdel skal avklare sikre
ressurstilgang på byggeråstoffer for framtidige behov, ved
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stiene slik at de eldre kan ta seg en
hvilepause
Søppelkasser ved begge tjern
Informasjonsskilt langs turstiene om
det særegne dødislandskapet samt
navneskilt med historien bak de
gamle navnene t il de ulike stiene,
f.eks. Ingeborgstien og Mølleveien
Sette av parkeringsplasser i de
delene av grustaket som ikke lenger
er i bruk
Ruste opp fotballplassen på Hen, og
som nå ligger inne i planområdet
Åpne dager i grustaket hvor
geologer kan formidle istidshistorie
og vise frem de ulike lagene i
bruddkantene

å sette av tilstrekkelige arealer til råstoffutvinning samt
sikre byggeråstoffer for framtidige generasjoner ved å
unngå direkte og indirekte nedbygging a v verdifulle
ressurser. Alternative lokaliseringer anses å være avklart
på kommuneplannivå.

3. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinter essene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

Mange av de etterspurte avbøtende tiltakene øn skes
etablert utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne
forankres i plan. De avbøtende tiltakene som fremmes i
plan er m.a.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at området gradvis vil istandsettes og at i takt med
uttak vil andre deler av uttaket revegeteres og
tilbakeføres. Det vil da bli nytt tilgjengelig areal i takt
med at det tas ut masser innover i uttaksområde.
Det vil sikres at det etableres en voll mellom
uttaksområdet og turvei/driftsvei/friluftsområde for å
hindre støy, støv og innsyn.
Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at det gjennomføres støvmålinger innen et år etter
planvedtak samt når grusuttaket passerer grensen
mellom nårværende og fremtidig masseuttak (jf.
Kommuneplanens arealdel)
Det vil i forslag til bestemmelse sikres at
Nymobakken skal regelmessig renses for sand/støv
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som forårsakes av utkjøring av sand/grus, det skal
også regelmessig opprensing av grøfter.
Det vil legges inn forslag om a t d en eller de som har
utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2
skal innen et år etter vedtak er fattet , sette i gang en
prosess for å etablere parkeringsplass som gjør
fri l uftsområde lettere tilgjengelig for besøkende.
Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det
etableres støyskj ermer i form av grushauger i
forbindelse med bruk av knuseverket.
Bestemmelsene sikrer at turvei/driftsvei, som en
forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal
legges i bestemmelsesområde # 4. Denne skal
opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftsk onsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr.
92/2/2. Det skal i tillegg etableres driftsveg/turveg
og terrengvoll med maks. høyde 1,5 meter rundt
uttaksområdet. Terrengvollen skal ha maks.
helning 30 grader og skal revegeteres ved naturlig
innvandring. Avdek kingsmassene fra
uttaksområdet skal i størst mulig grad brukes.

32. DAG BJØRNSTAD
1. Usikkerheten knyttet til

grunnvannsmagasinet under planområdet
strider med føre - varprinsippet.

2. Planområdet må derfor reduseres
betraktelig, også med tanke på en
bærekraftig utvikling som tar sikte på å
ivareta naturressursene uten å ødelegge
natur og miljø slik planforslaget legger opp
til.

Grunnvannsforekomsten under
planlagt uttaksområde har liten verdi
som grunnvannsressurs. Et
gjenværende sandlag på minst 2 m
over grunnva nnsstand er sikret med
bestemmelse.

Arealdisponeringer besluttes av
kommunen som er planmyndighet.

1. Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller

2. Av kommuneplanens samf unnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnyttig av eksisterende uttak skal
pri oriteres fremfor å åpne nye områder.
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Tiltakshaver forholder seg til at
masseuttaket på Hensmoen er avsatt i
kommuneplanen

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

33. CHARLOTTE K. SOLLI
1. Hensmoen er et populært friluftsområde for

beboerne i nærmiljøet, og derfor må
Hensmoen settes av til friluftsliv framfor å
tillate videre masseuttak.

2. Vi har nasjonale føringer som skal ivareta
aktivitetsmulighetene til våre barn.
Ringerike kommune kan vel ikke akseptere
planer som går på tvers av disse?

Se svar i merknad 3 2 1 . Hensmoen er klassifisert som B - område i kommunens
kartlegging. I disse områdene fremgår det at dersom det
åpnes opp for tiltak/reguleringsformål som forringer
områdets verdi som friluftsområde bør avbøtende tiltak
vurderes. I den kommunale rapporten f remgår det at
merking av turstier, oversiktsskilt og mer informasjon ved
innfallsportene til området og parkeringsplasser og
opparbeiding av skiløyper er tiltak som vil kunne gjøre
området bedre. Kvalitetene til området er dets størrelse og
at det er et ek sisterende godt stinett, som er tilrettelagt for
barnevogn.

Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie hensyn
til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å l egge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

Mange av de etterspurte avbøtende tiltakene ønskes
etablert utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne
forankres i plan. De avbøtende tiltakene som fremmes i
plan er m.a.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at området gradvis vil istandsettes og at i takt med
uttak vil andre deler av uttaket revegeteres og
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tilbakeføres . Det vil da bli nytt tilgjengelig areal i takt
med at det tas ut masser innover i uttaksområde.
Det vil sikres at det etableres en voll mellom
uttaksområdet og turvei/driftsvei/friluftsområde for å
hindre støy, støv og innsyn.
Det vil i forslag til regul eringsbestemmelsene sikres
at det gjennomføres støvmålinger innen et år etter
planvedtak samt når grusuttaket passerer grensen
mellom nårværende og fremtidig masseuttak (jf.
Kommuneplanens arealdel)
Det vil i forslag til bestemmelse sikres at
Nymobakken sk al regelmessig renses for sand/støv
som forårsakes av utkjøring av sand/grus, det skal
også regelmessig opprensing av grøfter.
Det vil legges inn forslag om a t d en eller de som har
utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2
skal innen et år etter v edtak er fattet , sette i gang en
prosess for å etablere parkeringsplass som gjør
fri l uftsområde lettere tilgjengelig for besøkende.
Det er lagt inn krav om etablering av t urvei/driftsvei,
som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei
skal legges i be stemmelsesområde # 4. Denne skal
opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr.
92/2/2.
Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det
etableres støyskjermer i form av grushauger i
forbindelse med bruk av knuse verket.

34. CATRINE DALEN Grunnvannsforekomsten under
planlagt uttaksområde har liten verdi

1. Tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller
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1. Naturgrusen på Hensmoen må ivaretas for å
sikre nåværende og fremtidig generasjoner
vannforsyning.

2. To grustak er ikke akseptabelt med tanke på
at pukk er framtidens byggemateriale.
Pukkverk kan legges på steder uten
konflikter ved å bruke tunneldrift.

som grunnvannsressurs. Et
gjenværend e sandlag på minst 2 m
over grunnvannsstand er sikret med
bestemmelse.

Pukk istedenfor naturgrus:
Tiltakshavers oppfatning er at det i
mange tiår fremover vil være behov
for natursand i bygge - og
anleggsbransjen.

35. BODIL ANDREASSEN
1. Planene strider mot det nasjonale målet om

å legge til rette for at personer som i dag er
fysisk inaktive kommer i aktivitet.
Hensmoen må derfor ivaretas som
friluftsområde gjennom kommunens egen
arealplanlegging, og vide re uttak av grus
må begrenses betraktelig.

Se svar i merknad 31 1 . Hensmoen er klassifisert som B - område i kommunens
kartlegging. I disse områdene fremgår det at dersom det
åpnes opp for tiltak/reguleringsformål som forringer
områdets verdi som friluftsomr åde bør avbøtende tiltak
vurderes. I den kommunale rapporten fremgår det at
merking av turstier, oversiktsskilt og mer informasjon ved
innfallsportene til området og parkeringsplasser og
opparbeiding av skiløyper er tiltak som vil kunne gjøre
området bedre . Kvalitetene til området er dets størrelse og
at det er et eksisterende godt stinett, som er tilrettelagt for
barnevogn.

Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie hensyn
til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.
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Mange av de etterspurte avbøtende tiltakene ønskes
etablert utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne
forankres i plan. De avbøtende tiltakene som fremmes i
plan er m.a.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at området gradvis vil istandset tes og at i takt med
uttak vil andre deler av uttaket revegeteres og
tilbakeføres. Det vil da bli nytt tilgjengelig areal i takt
med at det tas ut masser innover i uttaksområde.
Det vil sikres at det etableres en voll mellom
uttaksområdet og turvei/drifts vei/friluftsområde for å
hindre støy, støv og innsyn.
Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at det gjennomføres støvmålinger innen et år etter
planvedtak samt når grusuttaket passerer grensen
mellom nårværende og fremtidig masseuttak (jf.
K ommuneplanens arealdel)
Det vil i forslag til bestemmelse sikres at
Nymobakken skal regelmessig renses for sand/støv
som forårsakes av utkjøring av sand/grus, det skal
også regelmessig opprensing av grøfter.
Det vil legges inn forslag om a t d en eller de so m har
utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2
skal innen et år etter vedtak er fattet , sette i gang en
prosess for å etablere parkeringsplass som gjør
fri l uftsområde lettere tilgjengelig for besøkende.
Det er lagt inn krav om etablering av t urve i/driftsvei,
som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei
skal legges i bestemmelsesområde # 4. Denne skal
opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr.
92/2/2.
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Det vil i forslag til bestemmelsene sikres a t det
etableres støyskjermer i form av grushauger i
forbindelse med bruk av knuseverket.

36. BJØRN LEIFSEN PÅ VEGNE AV
ASBJØRN GRANHEIM

1. Eiendommen blir inneklemt av
masseuttaket som vil forrige eiendommens
verdi og vanskeliggjøre salg.

2. Uttakene må primært holde seg unna
eiendommen der det ikke tas ut grus i dag.
Sekundært bør eiendommen innløses
dersom kommunen aksepterer at driverne
får gjennomslag for å ta ut grus helt inntil
eiendommen slik planen viser.

3. Planen fjerner eiendommens ti lgang til
friluftsområder.

4. All trafikk til/fra uttaket kjører foran
eiendommen til Granheim. Utkjøring av
betong og grus starter fra kl 0500 med en
topp frem til kl. 0800. Tidsrommet 0500 -
0700 blir i støyretningslinjen definert som
«natt». Planene forutse tter at også trafikken
fra Norstone skal gå foran eiendommen slik
at støybildet forverres ytterligere.

5. Støyutredningen er mangelfull. Planen kan
derfor ikke behandles før saken er belyst på
en tilstrekkelig måte. Det påpekes at
vurdering om støv er høyst usikker

Henviser til befaring og møte
30. mai:

Det foreslås at
grønnstruktur/buffersone mot
uttaket utvides noe nord for
eiendommen, noe som vil øke
avstand til NorStones uttak.

Overdekningsmasse foreslås
lagt opp i voll mellom
uttaksskråning og bolig –
høyde, utforming og
beplantning av voll vil kunne
ses nærmere på i samband med
utforming plan, 2. gangs
behandling.

Trase som i dag ligger vest for
gnr. 271/122, benyttes i
samband med drift, i all
hovedsak ved utkjøring av
overdekningsmasse/klargjøring
av uttaksområde. Denne
traseen forslås stengt med b om
og skal kun benyttes av
Myrvang/NorStone til det
formål den i dag har, ikke til
utkjøring av sand/grus.

1. 30 mai 2017 ble det avholdt en befaring med fokus på
Hensmoen grusuttak og konsekvenser for grunneiendom
gnr. 271/122. Tilstede var representanter for NorStone AS,
John Myrvang AS, Asplan Viak samt Ringerike
kommune. Avbøtende tiltak referert i svar fra forslagstiller
vil tas inn i plan en.

2. - 3. Grønnstruktur/buffersone mot uttaket er utvidet noe
nord for eiendommen, noe som vil øke avstand til
NorStones uttak .

4. Granheim påpeker ulempene med støv fra
Nym obakken. Følgende bestemmelse foreslås:
Nymobakken skal regelmessig renses for sa nd/støv som
forårsakes av utkjøring av sand/grus, det skal også
regelmessig opprensing av grøfter.

5. Det skal sikres hensiktsmessig plassering av støvmåler i
tråd med reguleringsbestemmelse.
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6. Dersom støy - og støvbelastningen blir verre
enn forutsatt, forutsettes det at Granheim
kan få sin eiendom innløst.

Asbjørn Granheim påpeker
ulempene med støv fra
Nymobakken. Her foreslås det
at veien regelmessig renses for
sand/støv som forårsakes av
utkjøring av sand/grus, og at
det vurderes gjøres en
opprensing av grøfter.

Det foreslås å sees nærmere på
plassering av støvmålere.

Det forslås at området avsatt til
grønnstruktur/buffersone nord
for eiendommen ikke hugges.

Vedrørende støy:

Det er svært begrenset og
unntaksvis trafikk på natt til
Spenncon/Unicon.
Nattperioden er ikke
dimensjonerende.

Kildeplasseringene er valgt for
å ivareta ugunstigste plassering
mht. støy.

Støy som følge av avdekking
foregår sjelden og på dagtid.

37. BERIT HAUGLI
1. Friluftsliv er svært viktig for en stadig

større del av den norske befolkningen, og

Forslagsstiller erkjenner at Hensmoen
er et viktig rekreasjons - og
friluftsområde, men forholder seg til

1 . Hensmoen er klassifisert som B - område i kommunens
kartlegging. I disse områdene fremgår det at dersom det
åpnes opp for tiltak/reguleringsformål som forringer
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Ringerike kommune kan ikke utelukkende
se på de bedriftsøkonomiske gevinstene,
men også ta med i regnskapet at Hensmoen
gir store fysiske og psykiske gevinster for
alle som bruker friluftsområdet.

det planområdet som er avsatt til
masseuttak i kommuneplanen. Det vil
fortsatt være tilgjengelig areal for å
utøve friluftsliv på Hensmoen som
ikke er en del av planforslaget.

områdets verdi som friluftsområde bør avbø tende tiltak
vurderes. I den kommunale rapporten fremgår det at
merking av turstier, oversiktsskilt og mer informasjon ved
innfallsportene til området og parkeringsplasser og
opparbeiding av skiløyper er tiltak som vil kunne gjøre
området bedre. Kvaliteten e til området er dets størrelse og
at det er et eksisterende godt stinett, som er tilrettelagt for
barnevogn.

Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie hensyn
til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

Mange av de etterspurte av bøtende tiltakene ønskes
etablert utenfor planområdet. Disse vil ikke kunne
forankres i plan. De avbøtende tiltakene som fremmes i
plan er m.a.

Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at området gradvis vil istandsettes og at i takt med
uttak vil andre deler av uttaket revegeteres og
tilbakeføres. Det vil da bli nytt tilgjengelig areal i takt
med at det tas ut masser innover i uttaksområde.
Det vil sikres at det etableres en voll mellom
uttaksområdet og turvei/driftsvei/friluftsområde for å
h indre støy, støv og innsyn.
Det vil i forslag til reguleringsbestemmelsene sikres
at det gjennomføres støvmålinger innen et år etter
planvedtak samt når grusuttaket passerer grensen
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mellom nårværende og fremtidig masseuttak (jf.
Kommuneplanens arealdel)
De t vil i forslag til bestemmelse sikres at
Nymobakken skal regelmessig renses for sand/støv
som forårsakes av utkjøring av sand/grus, det skal
også regelmessig opprensing av grøfter.
Det vil legges inn forslag om a t d en eller de som har
utvinningsrett til d e to eiendommene 271/8 og 92/2
skal innen et år etter vedtak er fattet , sette i gang en
prosess for å etablere parkeringsplass som gjør
fri l uftsområde lettere tilgjengelig for besøkende.
Det er lagt inn krav om etablering av t urvei/driftsvei,
som en forlen gelse av eksisterende turvei/driftsvei
skal legges i bestemmelsesområde # 4. Denne skal
opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr.
92/2/2.
Det vil i forslag til bestemmelsene sikres at det
etableres støyskjerm er i form av grushauger i
forbindelse med bruk av knuseverket.

38. ANNE HELEN BJERKELI

1. Det politiske målet om å bevare bynære
friluftsområder (St.meld. nr. 39 2000 - 2001;
St. meld. nr.23 2001 - 2002) blir ikke
overholdt dersom to aktører skal få ta ut
verdifulle naturressurser på bekostning av
områdets enorme natur - og friluftsverdier.

2. Forvente r at Ringerike kommune stanser
Norstones planer om etablering av nytt
gr usuttak på Hensmoen, samt at Myrv ang

Se svar i merknad 30 1 . - 2. Ringerike har i denne aktuelle saken måtte avveie
hensyn til to motstridende interesser; Nasjonalt viktig
mineralressurs og de regionale og lokale
friluftsinteressene. Hensikten med planen er å legge til
rette for at området skal ivareta miljø - og
samfunnsinteresser og sikre nasjonalt viktige sand - og
grusressurser, samt sette rammer for videre drift av
masseuttaket.

Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
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AS blir pålagt å lage en plan for avslutning
av eksisterende grusuttak.

uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnytti n g av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

39. ANNE BRENTEBRÅTEN
1. Ringerike kommune må halvere

planområdet, og avsette resterende halvdel
til LNF i den nye kommuneplanen.

2. Det må utarbeides be stemmelser om et øvre
tak på årlig uttak. Med et øvre tak på 200
000 tonn vil bedriftene på Hensmoen
fortsatt få den massen de trenger i
overgangsfasen til 100 prosent pukk som
tilslag i asfalt og betong, som sammen med
tre er framtidas byggemateriale.

Arealdisponeringer og rammer for
driften besluttes av kommunen som er
planmyndighet.

Tiltakshaver forholder seg til at
masseuttaket på Hensmoen er avsatt i
kommuneplanen

1. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnyttig av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

2.
40. NINA CHRISTENSEN OG ANNAR

BLAKSTVEDT
1. Kun Myrvang drive grusuttak for å skåne

friluftsområdet
2. Grusuttak hos Sven Brun må legges på

vent. Hvis Norstone gis konsesjon, må man
starte fra syd og ta ut grus fra den siden
Myrvang driver fra i dag.

3. Mangelfull redegjørelse av Hensmoens
betydning for miljøet.

4. Grus må tas ned til regulert høyde
suksessivt slik at revegetering kan starte
tidligst mulig i fra syd.

To parallelle masseuttak: Arealet er
avsatt i kommuneplanen. Den som har
avtale med grunneier til å ta ut grusen ,
kan søke om driftskonsesjon i henhold
til mineralloven.

Det anbefales ikke at grus tas ned til
regulert høyde suksessivt fordi høye
stuffer utgjør en sikkerhetsmessig
risiko i driftsperioden.

Arealdisponeringer og rammer for
driften besluttes av kommunen som er
planmyndighet.

1 . - 2. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del
5, effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnyttig av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

3. Konsekvensutredningen skal i tilstrekkelig grad ha
vurdert Hensmoens betydning for miljøet.
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5. Etterbruken bør prioriteres til friluftsformål.
6. Reguleringsplanen sier ingen ting om

verdiforringelse av eiendommene på
Nymoen , Vågård og Hen.

7. Mellom Risesletta og oppkjøringen til
Almemoen (2 km) er det ikke gangvei. Hvis
det blir økt aktivitet på Hensmoen, vil det
også trolig bli økt trafikk langs E16 fra
Nymoen og ned mot Hønengata.
Strekningen er svært farlig for myke
trafikanter. Dette bør derfor i nn som et
punkt i reguleringsplanen. Kommune og
fylke bør gi denne strekningen høyeste
prioritet når nye gangveier skal planlegges i
regionen.

Hensmoens betydning for nærmiljøet
er belyst gjennom
konsekvensutredningen.

Etterbruk av området må fastsettes i
samarbeid med Ringerike kommune.
Se også svar om etterbruk i merknad
3.

Samfunnsutvikling og arealutvikling
kan medføre ulemper og fordeler for
naboskap. Tiltakshaver har forståelse
for at grunneier opplever risiko for
forringet eiendomsverdi. Planforslaget
er i tråd med gjeldende kommuneplan,
og konsekvensutredningen viser at
tiltaket kan gjennomføres innenfor
krav gitt i lover og forskrifter.

Innspill RK om trafikkforholdene

4. Det vil stilles som krav i bestemmelsene at vege tasjon
skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og
i etapper for å forhindre støvflukt. Det skal sikres at det
revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå
for de enkelte delene av uttaksområde.

5. Det vil stilles rekkefølgekrav om at e tterbruken skal
fastsett e s i overordnet plan . Det skal ved neste revisjon av
kommuneplanens arealdel tas stilling ti l om området skal
tilbakeføres til LNF - område.

6. Planen løser ikke u t noe erstatningskrav til
omkri n g liggende eiendommer.

7. Det f orutsetter at trafikken i krysset med E16 ikke øker
utover det som er beskrevet.

41. ANN KRISTING OG ROY
HARALDSEN

To masseuttak er ikke forenelig med den
nasjonale målsettingen om å legge til rette
for friluftsliv og andre uteaktiviteter i
hverdagen. Ringerike kommune kan derfor
ikke tillate at så s tore områder av
Hensmoen ødelegges som
rekreasjonsområde slik planene med de to
parallelle grustakene legger opp til.

Se svar i merknad 31 Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnyttig av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.



75

42. ANITA STENBECK
1. Tiltakshaverne må bekoste gang - og

sykkelvei langs Nymobakken før Norstone
etablerer et nytt grustak pga. økt trafikk

2. Tiltakshaverne må dekke kostnadene
dersom vannkvaliteten i Vesletjern og
Storetjern forringes pga. masseuttakene

3. Det må kreves etappevis istandsettelse og
etterbruken må settes av til friluftsområde

4. I de istandsatte områdene må tiltakshaver
bli pålagt å et ablere f.eks. akebakker
og/eller lysløyper

5. Planområdet må reduseres slik at kun det
reelle behovet bedriftene på Hensmoen har
for naturressurser blir dekket.

Tiltakshaver forholder seg til at
masseuttaket på Hensmoen er avsatt i
kommuneplanen

Det er Ring erike kommune som setter
krav om rekkefølgebestemmelser,
avbøtende tiltak og istandsetting i
forbindelse med behandling av
planforslaget.

Forslag til presisering §4:
Istandsetting og revegetering:
Etappevis istandsetting og
vegetasjonsetablering ved natur lig
innvandring igangsettes når laveste
uttaksdybde er nådd.

Etterbruk av området må fastsettes i
samarbeid med Ringerike kommune.
Se også svar om etterbruk i merknad
3.

1. Det innarbeides avbøtende tiltak i
rekkefølgebestemmelsene:

Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende
turvei/driftsvei skal legges i bestemmelsesområde # 4.
Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny
driftskonsesjon for henholdsvis gnr.271/8 og gnr. 92/2/2 .

2. En planlagt utvidelse av massetaket med uttak inntil 2 m
over grunnvannsnivå vil ikke påvirke Vesletjern eller
Storetjern. Grunnvannet vil ikke påvirkes av masseuttaket
og observasjoner av grunnvannsnivå indikerer tydelig at
Vesletjern ikke har kontakt med grunnvannet.

Det er ikke påvist grunnvann i grove mass er eller med stor
mektighet under planlagt massetak.
Grunnvannsforekomsten under planlagt uttaksområde ser
ut til å være avgrenset til et tynt vannførende lag over fjell
og har der liten verdi som grunnvannsressurs.
Planlagt uttak av masser inntil 2 m over grunnvannsnivå
må i fremtiden baseres på dokumentasjon av
grunnvannsnivå ved etablering av nye
observasjonsbrønner. Sandlaget/tykkelsen på 2 m som vil
stå urørt igjen over grunnvannsnivået, gir tilstrekkelig
beskytt else av grunnvannet.
Grunnvannsstrømmen under massetaket vil kunne
strømme mot nedenforliggende drikkevannskilder i
Nymoen - området og utgjøre en andel av grunnvannet som
tas ut til drikkevann for private vannforsyninger.

Det er viktig at grunnvannet unde r planlagt masseuttak
beskyttes mot forurensning. Uttak av sand inntil 2 m over
grunnvannsnivå er sikret med bestemmelse i
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reguleringsplanforslaget. Håndtering og forebyggende
tiltak ved lagring av drivstoff, kjemikalier og oljeprodukter
ivaretas også i fo rurensingsforskriften kap. 18

3. Det vil stilles som krav i bestemmelsene at vegetasjon
skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og
i etapper for å forhindre støvflukt. Det skal sikres at det
revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå
for de enkelte delene av uttaksområde.

4. Akebakke eller tilsvarende må av sikkerhetsmessige
grunner vente til uttaksområdene er sikret.

5. Av kommuneplanens samfunnsdel fremgår det av del 5,
effektiv arealdisponering, at Ringerike skal ha en
bærekraftig masseforvaltning, herunder sikre ressurser og
uttaksområder for fremtidig behov samt redusere miljø - og
samfunnsbelastning: utnyttig av eksisterende uttak skal
prioriteres fremfor å åpne nye områder.

Ringerike kommune vil fremme alternativt forslag til
vedtak, med reduksjon på inntil 1/3 av område avsatt til
råstoffutvinning.

43. SPENNCON AS
1. Spenncon Hønefoss sysselsetter i dag 240

medarbeidere og er Ringerikes største
private bedrift. Spenncon Rail AS
sysselsetter 40 personer, og har siste året
investert i en ny fabrikk til 136 millioner
kroner.

2. Heen Grustak er leverandør til Spenncon og
Spenncon Rail. Gruskvaliteten er blant
landets beste.

Tiltakshaver mener at planforslaget
legger godt til rette for kommentarene
fra Spenncon.

1. - 5 . Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller.

6. Tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. Viser videre
til forslag til reguleringsbestemmelse § 2.1.10 der det
fremgår at det ikke tillates støyende aktivitet Leve ning
<50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og
Forurensningsforskriften kap. 30 definerer kveldsperioden
fra kl. 19.00 – 23.00. Følgende avvik tillates utenom
normal driftstid: Strøsand til strøing av offentlig vegnett
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3. Viktig at planen som nå skal vedtas har
lang forutsigbarhet slik at vi kan gjøre
investeringer og vite at vi har en lokal
leverandør av sand og grus i lang tid
fremover.

4. Ikke sette begrensninger på årlig uttak. En
slik begrensning vil virke prisdrivende og
svekke vår konkurransekraft

5. Viktig at leverandøren kan sty re
uttaksretninger i grustaket slik at vårt tilslag
har en jevn kvalitet.

6. Leverandøren må kunne uttransportere
varer hele døgnet slik at vi kan produsere
med 3 skift slik som vi har gjort frem til i
dag.

samt til vannlekkasje og nødarbeid k an hentes 7 dager i
uka døgnet rundt. Leveranse av sand til asfalt - og
betongproduksjon.

Nymobakken har i dag en veibredde på 6 meter, og beregnet fremtidig ÅDT er 300 (jfr. kapittel 6.1 0 .3). Ifølge Håndbok N100 vil det ikke være krav til eget tilbud
for gang - og sykkeltrafikken på en vei av denne typen
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Miljøvernforbundet Hønefoss

Ringerike kommune - Lovlighetskontroll - arealplan Hensmoen -
anmodning om lovlighetskontroll

Vi viser til brev av 8.mai 2017 der det bes om kontroll av kommunens fremgangsmåte i areal-
planleggingen av Hensmoen.

Etter kommuneloven § 59 nr. 5 er Fylkesmannen gitt myndighet til på eget initiativ å ta en
avgjørelse opp til lovlighetskontroll.

Fylkesmannen behandlet i sak 13/6326 en henvendelse om lovlighetskontroll av
kommunestyrets vedtak av 27.oktober 1994. I vårt brev av 28 november 2013 ble det
konkludert med at det ikke foreligger grunnlag for å iverksette lovlighetskontroll av eget tiltak
etter kommuneloven § 59 nr. 5. Vi er ikke kjent med at det foreligger forhold som tilsier en
ny vurdering av vår tidligere konklusjon.

Som kjent pågår det reguleringsplanarbeid for Hensmoen. Planforslaget er lagt ut til offentlig
ettersyn med høringsfrist 30. mai 2017 . Innspill og merknader kan sendes kommunen innen
denne fristen.

Etter at høringsperioden er ute, skal kommunen vurdere og ta stilling til innkomne merknader,
før reguleringsplanen vedtas. Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan
påklages, jf plan- og bygningslovens § 12-12, 3.ledd.

Med hilsen

Bente Nyegaard Fjell
avdelingsdirektør

Eli Kristin Nordsiden

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss



Per Arne Olsen
Sørflaf'teien2T
3516 Hønefoss

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks L23 Sentrum
3502 Hønefoss

Per Arne Olsen

ã) /rn o-þt', A

28.05.2017

INNSPILL TIL HØRING AV DETALIREGULERING AV MASSEUTTAK HENSMOEN

Masseuttakene på Hensmoen er ødeleggende for svært mange mennesker, og spørsmålet om

alternative uttakssteder er høyst relevant all den tid dette ikke ble belyst da Hensmoen ble satt

av til masseuttak i kommuneplanens arealdel. Dette må kommunen ta opp på kommuneplannivå

slik Asplan Viak foreslo i planprogrammet.

I store inngrepssaker som dette vil kunnskapskravet være omfattende , og problemstillinger

knyttet til grunnvannsnivå og betydningen av økosystemetet som helhet er ikke tilstrekkelig

utredet.

Konklusjon: Norsk institutt for vannforskning (NIVA) må utrede konsekvensene av så store

masseuttak nær et våtmarksområdet med grytehullstjern.

Med hilsen

Dokid:
17045308
(14/286-77)
Uttalelse

r



Ståle Johansen

Sødlatveien 35

3516 Hønefoss

Ringerike kommune

Areal- og byplankontoret

Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

lnnspill til sak 379 Grustak Hensmoen

2017-05-29

Dokid:
17045307
(14t286-76)
Uttalelse

Viser til S 10 i Naturmangfoldloven: En pàvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den

samlede belastning som Økosystemet er eller vil bli utsatt for.

Etterlyser derfor en utrednig av konsekvensene av den samlede belastningen de to planlagte

masseuttakene på Hensmoen vilføre med seg

F.eks. må betydningen av at dette er barns nærmiljø tas med i betrakning samt hvilken

belastning området blir påført fra de andre industribedriftene på Hensmoen. Det er ikke kun

effekten på det avgrensede området man må se på, men hvordan tiltaket virker inn på hele

økosystemet på Hensmoen

Uttak av masser kan påvirke vannstanden og vannkvaliteten i grunnvannet og surhetsgraden

m.m. i Vesletjern, og da må man også vurdere hva tiltaket medfører av konsekvenser for

livet i og rundt tjernet.

Med vennlig hilsen

Ståle Johansen

s/tu b



Anito Stenbeck
Sørflotveien 35
351ó Hønefoss

Ringerike kommune
Areol- og byplonkontorei
Postboks

,l23
SenTrum

3502 Hønefoss

26. Moi 2017

Dokid;
17045985
(14/286_s7\
Uttalelse '

Grustok Hensmoen sok 379

Dersom plonene om to enorme mosseuttok i ncermiljøet vórt reoliseres, vil dette

skope store lidelser og top for lokolbefolkningen.

Ettersom dei er hjemlet i lovverket of kostnodene ved miljøforringelse skol bceres ov

tiltokshover, forventer jeg of kommunen stiller følgende vilk,år før eventuell tillolelse

blir gitt:

Tillokshoverne mð bekoste gong - og sykkelvei longs Nymobokken før

Norstone etoblerer et nyit grustok pgo. økt trofikk

Tiltokshoverne mô dekke kostnodene dersom vonnkvoliteten i Vesletjern

og Storetjern foninges pgo mosseuttokene

Det mð kreves etoppevis istondseftelse og etterbruken mð seites ov til

frilufsomrðde

I de istondsotte omrôdene mô tillokshover bli pðlogi ð etoblere f.eks.

okebokker og/eller lysløyper som ovbøtingsiiltok for Ö bøte pð top ov

borns ncermiljø som grodvis blir forringet dersom det foresl,åiïe forslogel blir

reolisert

Plonomrðdet mð redusers til def minimole, slik oi kun det reelle behovei

bedrifiene pÔ Hensmoen hor for noturressursen blir dekket.

Med vennlig hilsen

Anito Stenbeck

a

o

a

a

o

t

[L-\-14("5þ, tb<cl L



Ann Kristing og Roy Haraldsen

Sørflatveien 20

3516 Hønefoss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Dokid:
17045118
(14t286-66)
Uttalelse

2017-05-20

Detaljregulering Hensmoen

Det er ikke alle som har muligheter til å dra langt for å utøve friluftsliv i hverdagen

For de fleste av oss er mangelen på fritid et stort hinder. For barna og de eldre er

liten mobilitet en viktig grunn til at nærmiljøet må ivaretas av kommunen som

rekreasjonsområde.

To masseuttak er ikke forenelig med den nasjonale målsettingen om å legge til rette

for friluftsliv og andre uteaktiviteter i hverdagen.

Ringerike kommune kan derfor ikke tillate at så store områder av Hensmoen

ødelegges som rekreasjonsområde slik planene med de to parallelle grustakene

legger opp til.

Til beste for miljø og samfunn må derfor Ringerike kommune sørge for å stanse

videre uttak av grus i løpet av noen få år.

Med hilsen

Ann Kristin Haraldsen

A ^- kn 'I-^ d o" l Jç*
Roy Haraldsen



Nymoen 25. mai 2017

Uttalelse om Planforslag Hensmoen Grusuttak

Forslag om at kun en forslagsstiller får drive grusuttak
For å ta vare på Hensmoen som friluftsområde i størst mulig grad og så lenge som mulig, gis Myrvang
mulighet til å drive videre i det foreslått regulerte området til Erik C. H e en. Dette for å sikre de
arbeids plasser som Myrvang allerede ha r, samt bedriften e i distriktet som har sand og stein som
råstoff i sin produksjon som for eksempel Spenncon , Spenncon Rail, Unicom og Asak . På
informasjonsmøtet 9. mai ble det opplyst om at dette dreier seg om ca. 300 arbeidsplasser.

Det foreslåtte grusuttaket hos Sven Brun, som ønskes drevet av Norstone legges på vent, inntil
Myrvang har avsluttet sin virksomhet på eiendommen til H e en. Flere årsaker til dette:

- Området Hensmoen som friluftsområde vil bli skånet mer ved at det er kun en som driver.
- Hvis Norstone slipper til på området til Brun, kan de IKKE få starte opp i det nordøstre

hjørnet, nærmest Vågård. Dette vil umiddelbart (fra første spadetak) ødelegge store deler av
friluftsområdet, ved at det blir to grusuttak på Hensmoen . Dette vil derfor raskt føre til at
st ore deler av Hensmoen ikke le n ger kan benyttes til friluftsaktiviteter.

- Ved ikke å gi konsesjon til Norstone, vil man ikke sette noen eksisterende arbeidsplasser i
distriktet i far e. Diss e blir ivaretatt av Myrvang. Norstone vil sysselsette 4 - 5 årsverk (op plyst i
møtet 9. mai). Dette k an ikke rettferdiggjøre de voldsomme ødeleggelse ne som blir påført
Hensmoen og som vil umiddelbart ramme miljøet og de friluftsaktiviteter som utøves på
Hensmoen i dag .

- G rusressursene på Hensmoen vil vare lenger, og lar fremtidige generasjoner nyte godt av
denne verdifulle ressursen. Hvis det i fremtiden blir knapphet på grus på Østlandet, vil grusen
på Hensmoen være mye mer verdt enn den er i dag. Dette vil være VI N N - VI N N for miljøet,
brukere av Hens moen, beboere i nærm iljøet samt fremtidige generasjoner til grunneier og
driver e .

- Når grusuttaket hos He e n er ferdig tatt ut og revegetert, kan det åpnes for å ta ut grus fra
eiendommen til Brun.

- Hvis Norstone skal gis konsesjon til å drive grusuttak på eiendommen til Brun, MÅ Norstone i
så fall starte fra syd og ta ut grus fra den siden Myrvang driver fra i dag .

Miljø
Reguleringsplanen vektlegger i alt for liten grad hvor viktig Hensmoen er for miljøet.
For befolkningen og miljøet er det svært viktig at det er gode rekre asjonsmuligheter i nærhet til der
folk bor. Stiene på Hensmoen er lette og fine å gå på. Det er lite stor stein oppe i dagen, slik at
stisystemene kan brukes av rullestolbrukere og andre som har problemer med å forflytte der det er
ulendt og mye stein. Noe som i større grad er tilfelle både på Eggemoen og Kihlemoen.
Det er mange forskjellige brukere av Hensmoen til mange ulike aktiviteter. Eksempelvis observerte vi
første uken etter påske følgende aktiviteter innenfor det planlagte reguleringsområdet:
Orien teringsløp (mandag), Hundeklubb trening (onsdag) og Sykkeltrening for unge barne syklister
(fredag).

Etterbruk
Driver av grusuttaket må gjennom driftstiden sette av midler som skal benyttes til revegetering og
etterbruk. Beregningsformelen for hva som går inn i etterbruksfond et må være offentlig.
Driver plikter å starte revegetering så snart et område av grusuttaket er ferdig tatt ut. Man skal ikke
vente med revegetering før hele grusuttaket er ferdig .
Driver plikter å ta ut grus ned til regulert høyde suks essivt som han driver innover moen. Dette for å
kunne starte revegetering tidligst mulig i fra syd.



Etterb r u ken bør prioriteres til friluft formål. Noen e ksempler på dette kan være:
- Gjøre skråningen fra dagens mo og ned i bunnen av uttaket mindre bratt enkelte steder, som

gjør det mulig å ha stier mellom topp og bunn.
- Lage høyder og variasjon av landskapet i bunnen av uttaket.
- Ball løkke .
- Lysløype .
- Lage kunstige småvann med høydeforskjell er med bekk er mellom, hvor det kan settes ut

ørret som får gytemuligheter i bekkesystemene mellom vannene.
- Naturlig revegetering av skog og undervegetasjon.
- +++

Verdiforringelse av Eiendommer
Reguleringsplanen sier ingen ting om verdiforringelse av eiendommene på Nymoen, V ågård og Hen.
Når eiendommer legges ut f or salg i disse områdene i dag, er tur - /frilufts - mulighetene i nærområdet
et viktig salgs argument. Dette blir neppe et godt salgsargument i fremtiden, hvis det åpnes for å
drive slik reguleringsplanen beskriver.

Gangvei Risesletta – oppkjøring Almemoen
Me llom Risesletta og oppkjøringen til Almemoen er det ikke gangvei. Dette er en strekning på
knappe 2 kilometer.
Hvis det blir økt aktivitet på Hensmoen, vil det også trolig bli økt trafikk langs E16 fra Nymoen og ned
mot Hønengata. Dette er ikke omtalt i re guleringsplanen.
Denne strekningen av E16 er svært farlig for myke trafikanter. Strekningen har uoversiktlige sving er
og det er svært mye tungtransport og personbiltrafikk der allerede i dag. Dette bør derfor inn som et
punkt i reguleringsplanen.
Kommune o g Fylke bør allerede nå gi denne strekningen høyeste prioritet når nye gangveier skal
planlegges i regionen. (Ref. uttal el ser om at en gangvei fra Vesterntoppen til Klæ kken ønskes
prioritert av myndighetene . En strekning som allerede har bred veiskulder på deler av strekningen , er
mer oversiktlig og har langt mindre tungtransport enn det langs E16 fra Nymoen til « Gummikrysset» i
Hønengata ) .

Med vennlig hilsen

Nina Christensen Blakstvedt Annar Blakstvedt

Vår adresseinfo:
Nymofaret 9
3516 Hønefoss

Telefon: 97 53 91 20

Epost: annarb@hotmail.no
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Anne Brentebråten
Sørflatveien 21
3516 Hønefoss
Dato:23/5-I7 Dokid:

17045828
(14l286-88)
Uttalelse

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Hørinq av planforslaq om to masseuttak på Hensmoen

Forventer med dette at Ringerike kommune halverer planområdet, og sørger for at den

resterende halvdelen blir avsatt til landbruk- natur- og fritid i den nye kommuenplanen.

Ringerike kommune plikter å forholde seg til den vedtatte samfunnsdelen, og det må sørges

for at det utarbeides bestemmelser om et øvre tak på årlig uttak. På den måten unngår vi at

det sløses med naturgrusen. Med et øvrig tak på grusuttak på 200 tusen tonn vil bedriftene

på Hensmoen fortsatt få den massen de trenger i overgangsfasen til 100 prosent pukk som

tilslag i asfalt og betong, som sammen med tre er framtidas byggemateriale.

Når uttaket halveres kan også planområdet halveres. Dermed vil grusuttak på Hensmoen

får like lang levetid som planforslaget legger opp til.

Med hilsen

a

Anne Brentebråten

I



Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Anne Helen Bjerkeli
SørflaWeien 52
3516 Hønefoss

Dokid:
17045974
(14t286-e3)
Uttalelse

24ls-17

Vedr. detaljregulering av Hensmoen - 379

Planforslaget er i strid med nasjonal miljØpol¡t¡kk.

Det politiske målet om å bevare bynære friluftsområder (St.meld. nr. 39 2000-2001;

St. meld. nr.23 2001-2002) blir ikke overholdt dersom to aKører skal få ta ut

verdifulle naturressurser fra Hensmoen på bekostning av områdets enorme natur- og

friluftsverdier,

Grønne områder i og nær byene er viKige for byfolks trivsel og identitet.

Undersøkelsen fra 20L4 viste at friluftsområdet på Hensmoen brukes mye av mange

mennesker.

Den nasjonale satsingen på folkehelse har bidratt til å sette de bynære

friluftsområdene ytterligere på dagsorden. Defor foruenter jeg at Ringerike

kommune stanser Norstones planer om etablering av nytt grusutakk på Hensmoen,

samt at Myruang AS blir pålagt å lage en plan for avslutning av eksisterende

grusuttak.

Med vennlig hilsen

Anne Helen Bjerkeli



Berit Haugli

Sørflatveien 18

3516 Hønefoss

M OTTATT 23 }4AI2fJI7

Ringerike kommune

Areal- og byplankontoret

Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss 18. Mai 2417

lnnspill til detaljregulering Hensmoen

Jeg motsetter meg forslaget om å tømme store delere av det populære

fril uftsområdet for naturressurser.

Friluftsliv er svært viktig for en stadig større del av den norske befolkningen, og

Ringerike kommune kan ikke utelukkende se på de bedriftsøkonomiske gevinstene,

men også ta med i regnskapet at Hensmoen gir store fysiske og psykiske gevinster

for alle som bruker friluftområdet.

Med hilsen

ør; / rf*u fü ' /

Dokid:
17043565
(14t286-61)

Berit Haugli

Høringsinnsp¡ll d€laljrEguler¡ng
Hensmoen
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REGULERINGSPLAN HENSMOEN GRUSTAK. UTTALELSE.

Jeg viser til denne plansaken, der jeg på vegne av Asbjørn Granheim, eier av
gnr 271, bnr 122.

Granheim er fra kommunen gitt en svarfrist til 8.6. 2017.

Granheim og hans familie blir med foreliggende plan forslag liggende in-
neklemt mellom Nymobakken og uttakene. Han er derfo r sterkt utsatt av de
tiltak planen vil forårsake. Det gjelder både mht

omgivelser,
tilgang til friområder,
støy,
luftforurensning.

Disse forhold er her nærmere forklart:

Omgivelser.

Med omgivelser mener en i denne sammenhengen at eie ndommen blir avgrenset
fra omkringliggende arealer, slik at den blir et is olert område tett inntil uttakene
og vegen, både funksjonelt og visuelt. I dag er eie ndommen også i noen grad pre-
get av det samme, men den nye planen fjerner kontak ten til andre nyttbare area-
ler. Denne inneklemtheten vil forringe eiendommens verdi betydelig og vanske-
liggjøre et ordinært salg i fremtiden.

At en i plansammenheng vil tillate en løsning der d ette huset skal bestå, er en for-
undret over. Uttakene må derfor primært holde seg u nna eiendommen der det ik-
ke er tatt ut grus i dag. Sekundært bør eiendommen innløses dersom kommunen
aksepterer at driverne får gjennomslag for å ta ut grus helt inntil eiendommen,
slik planen viser.

Undertegnede har i flere tiår vært rådgiver for dri ftere av slike uttak, men har ald-
ri opplevd at en har laget planer der hus som står bokstavelig på kanten av uttak
har blitt forsøkt beholdt som boligbygg. Grunnene e r at det er helt urealistisk at
miljøkravene tidvis ikke vil bli overskredet i den daglige driften. Jfr også våre
kommentarer om støy og støv nedenfor.

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS
Vågårdsveien 210
3516 Hønefoss
Tlf. 909 59283
Org nr. 997 275 675 MVA
bleifsen@online.no

Dato

06.6.2017
Deres ref.

Vår ref.

Leifsen
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gjelder også dersom støybelastningen blir verre enn forutsatt. Dette må kommu-
nen sørge for blir tatt inn i sine vedtak.

Vi ber om at ovenstående merknader blir tatt hensyn til før saken sluttbehandles.

Med vennlig hilsen

Bjørn Leifsen

Kopi. Asbjørn Granheim, Nymobakken.
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Bodil Andreassen
Sørflatvn.42
3516 Hønefoss

Detalj regulering Hensmoen

^Â, legge til rette for at to masseuttak skal å ta ut sand og grus i nesten hele det
populære friluftsområdet på Hensmoen er stikk i strid i med det nasjonale målet
om å legge til rette for at personer som i dag er Ssisk inaktive kommer i
aktivitet.

Hensmoen må derfor ivaretas som friluftsområde giennom kommunens egen
arealplanlegging, og videre uttak av grus må begrenses betraktelig.

Vågård, 19. Mai 2017

Bodil Andreassen

ØrAn (h d, ***

Dokid:
17043562
(14t286-60)
Høringsinnspill





Charlotte K. Solli
Sørflatveien 26
3516 Hønefoss

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØnefoss 18. Mai 20L7

Dokid:
17045132
(14t286-74)
Uttalelse

Hensmoen¡ Høring av planforslag

Ringerike kommune må ta vare på Oe grØnne områdene
der folk bor fordi dette er helt avgjørende for barn og
u nges a ktivitetsmu I ig heter.

Det hjelper lite for barna at det er et tilgjengelige
grØntområder flere kilometer fra bostedet.

Hensmoen er et populært friluftsområde for beboerne i

nærmiljøet, og derfor må Hensmoen settes av til
friluftsliv framfor å t¡llate videre masseuttak.

Vi har nasjonale føringer som skal ivareta
aktivitetsmulighetene til våre barn. Ringerike kommune
kan vel ikke akseptere planer som går på tvers av
d isse?

Med hilsen

C,f¡ r¡ *U. \¿-5û\i
Charlotte K. Solli
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Dag Hongve, l Limnolog. Dr. philos.

Bjørnefaret 3,

1914 Ytre Enebakk

Enebakk 12.mars 2017

Til

Ringerike kommune

Rådhuset, Osloveien 1, Hønefoss

Ang. Hensmoen i Ringerike kommune

Jeg er kontaktet av Miljøv e rnforbundet Høn e foss ved Eva Liell som har bedt meg om å gi en
uttalelse om egenskaper og eventuell verneverdi av lokaliteter på Hensmoen i forbindelse med
at kommunen nå ønsker å åpne for betydelig uttak av grus.

Ringerike har vært flittig brukt som forsknings - ,undervisnings - og ekskursjonsfelt for
Universitetet i Oslo (UiO) . Dette er redegjort for i et skriv med bidrag fra fremtredende
forskere ved samtlige naturvitenskapelige institutter ved UiO, redigert av Kåre Elgmork
( 1969 ) . E t særlig interess ant felt representeres av de to tjern Storetjern og Vesletjern og av de
tørre sandmobiotoper m ellom og sør for disse (Elgmork 1974). UiO har foreslå tt at dette
vernes som landskapsvernområde.

Storetjern og Vesletjern ligger i dødisgroper (grytehull) som er dannet under in n landsisens
tilbaketrekning etter siste istid. Løsmassene som danner tjern as nedbørsområde , avgir svært
små mengder oppløste salter til vannet som følgelig er dårlig bufret , sur t og næringsfattig . En
serie obse rvasjoner av vannkjemien er beskrevet av Kjensmo (1966). Målingene fra 1965 er
gjort i en periode da tilførselen av sur nedbør over Sør - Norge var på det høyeste; nyere
målinger vil trolig gi andre resultater. Vannenes sure reaksjon i 1965 kom av
svovelsyretilførsel fra nedbøren, og sulfat var dominerende anion . De kjemiske sjiktningene
som ble observert av Kjensmo kan skyldes utveksling av ioner mellom vannet og de
organiske sedimenten e . I den dype oksygenfrie delen av Vesletjern skjer det tydeligvis
mikrobiell sulfatreduksjon som øker alkaliteten

Et karakteristisk trekk ved tjerna er en brem av flytetorv i vannkanten. I Vesletjern er denne
særlig dominerende Det organiske materialet i myra avgir oppløst naturlig organisk materiale
(NOM)so m gir vannet en brungul farge . Utenfor og innimellom flytemyr a i Vesletjern vokser
en uvanlig variant av gul e nøkkerose r : soleinøkkerose, Nuphar pumilum (observert ca 1975) .

Sandmoen omkring t jern a har stor infiltrasjonsevne og nedbør på mark som ikke er frossen ,
vil infiltreres , slik at det ikke kan påregnes overflateavrenning av betydning for
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vanntilførselen til grytehullene. Noe eksakt nedbørsområde kan derfor ikke angis . Den
viktigste tilførselen antas å være nedbør direk te på vannoverflata og i skråningene mot vannet.
Det er ikke kjent om det kan være vannførende sjikt i løsmassenes umettede sone. Det er ikke
gjort undersøkelser som gir grunnlag for å si hvordan grustak i nærheten av tjerna på
Hensmoen vil virke inn på va nnbalansen i disse. Mest sannsynlig vil grustak ned til større dyp
en n tjernas maksimaldyp, føre til drenering og senkning av vannstanden. Tjerna oppgis å ha
konstant vannstand . S et har derfor vært antatt at bassengene når ned under grunnvannsnivået.
På grunn av kjemisk tilstand i Vesletjerns dypvann , antok Kjensmo (1966) at dette var
grunnvannspåvirket. Undersøkelsesboringer i 2014 viser imidlertid at det er flere meter med
umettede løsmasser mellom tjernas største dyp og grunnvannet. (Ringerike kommune , 2017).
Det er ingen grunn til å tvile på disse målingene. Tilsvarende grytehulltjern med hengende
vannspeil er velkjent fra Gardermosletta.

Området som er foreslått av UiO som landskapsvernområde består av to naturtyper som
begge er truet. Naturtyper som er truet i Norge, skal være å finne i `` Norsk rødliste for
naturtyper 2011 ̀̀  (Lindgaard og Henriksen 2011 ). Utvalget av r ødliste de innsjøtyper er
meget begrenset , og det er nylig foreslått at grytehul l sjøer må føre s opp p å rødlista (Hongve
2016). Sandmoer er en naturtype som i våre dager er sterkt truet på grunn av at de legges ut til
bebyggelse eller tas i bruk til grustak , og de er dessverre heller ikke omtalt i rødlista.
Sandmoer har et meget karakteristisk plantesamfunn representert ved furu og en
undervegetasjon med ulike dominerende lavarter. Universitetet i Oslo foreslår sandmoen på
Hensmoen vernet som et eksempel på en noenlunde uforstyrret sandmolokalitet (Elgmork
1974).

Det er dokumentert at Hensmoen har stor betydning som friluftsområde for
lokalbefolkningen (Oddekalv udatert) . F ortsatt bruk som friluftsområde hindres ikke av status
som av landskapsvernområde.

Konklusjon:

Universitetets interesse for Hensmoen til naturvitens kapelig forskning og undervisning og
lokalbefolkningens interesse for bruk av friluftsområdet kan ivaretas ved opprettelse av et
landskapsvernområde, som tidligere foreslått av UiO ved de naturvite nskapelige institusjoner.
Dette kan gi varig beskyttelse mot de former for ødeleggende inngrep som nevnes av Elgmork
(1974). Slik bevarin g for fremtidige generasjoner må avveies mot en midlertidig og ikke
reversibel utnyttelse til næringsvirksomhet i form av grustak.

Opprettelse av et landskap svernområde gjøres ved kongelig resolusjon i statsråd , og
representanter for verneinteressene bør i denne hensikt ta kontakt med Fylkesmannens
miljøvernavdeling og Klima og miljøverndepartemente t med henvisning til de nevnte skriv
fra UiO.

Referanser:

Elgmork,Kåre (red.) , 1969.Områder av interesse for vitenskapelig forskning og undervisning
på Ringerike. Universitetet i Oslo.
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Einar Rokseth
Hen Gjestgiveri
3516 Hønefoss 30. Mai 2017

Ringerike kommune
Areal - og byplankontoret
postmottak@ringerike.kommune.no

INNSPILL TIL HØRING AV DETALJREGULERING HENSMOEN

Grusuttaket på Hensmoen er svært omstridt, og p lanområdet må reduseres til å gjelde maks
det området som direktoraret for mineralforvaltning har gitt konsesjon på.

Norstone /Myrvang må bli pålagt å utre de alternative uttakssteder . D et er et sentralt prinsipp i
både norsk og internasjonal miljørett å redusere miljøskadene ved å utrede alternative
lokaliseringer med mindre skadelige miljøvirkninger. Jeg legger ved et brev fra Direktoratet
for mineralforvaltning hvor det står at Eggemoe n har den største sand - og grusforekomsten i
Norge med nasjonal verdi. Dette kan være et aktuelt uttakssted å utrede videre for
Norstone/Myrvang.

Viser også til medvirkningsmøte den 24/3 - 14 hvor jeg tok opp Treklyngen s forslag til
avbøtingstiltak i forbin delse med reguleringen av friluftsområdet på Hovsmarka til industri:

Park, Follumparken, gangvei langs elva og opp til Nymoen, anlegge friluftsaktiviteter egnet
for bratte forhold, som snowboard/jibbepark, akebakker, kuleløyper, terrengsykkelbane
og/eller klatreparker samt taubane

Det eneste tiltakshaverne på Hensmoen kommer med i planforslaget er flytting av stier?

Under Avbøtingstiltak i planforslagaet vises det til en Stortingsmelding – Friluftsliv – en veg
til høgare livskvalitet. Barn og unge har et særskilt fokus i politiske målsetninger gjennom
rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging.

Er det om å gjøre å skrive mest mulig om ingenting? Dette blir jo ikke f ulgt opp i
planforslaget ?

Avbøtende tiltak er et rikspolitisk krav når man bygger ned b arns friarealer, men det står
ingenting i planforslag et om avbøtingstiltak for barna.



Ringerike kommune må sørge for at dette faktisk blir fulgt opp, og jeg foreslå r følgende
avbøt ingstiltak, som et minimumskrav for å bøte på tapene til lokalbefolkningen:

Etablering av badebrygge i Storetje r n , som ikke lenger er en drikkevannskilde
Gapahuk og/eller sittebenker ved Vesletjern og Storetjern samt langs stiene slik at de
eldre kan ta seg en hvilepause
Søppelkasser ved begge tjer n
Informasjonsskilt langs turstiene om det særegne dødislandskapet samt navneskilt med
hi storien bak de gamle navnene til de ulike stiene , f.eks. Ingeborgstien og Mølle veien
Sette av parkeringsplasser i de delene av grustaket som ikke lenger er i bruk
Ruste opp fotballplassen på Hen, og som nå ligger inne i planområdet
Åpne dager i grustaket hvor geologer kan formidle istidshistorie og vise frem de ulike
lagene i bruddk anten e

Forventer at innpill blir fulgt opp! For hva er ellers vitsen med å engasjere seg hvis
innspillene blir ignorert?

Med vennlig hilsen
Einar Rokseth



Erik Mælingen
Sørflatveien25
3516 Hønefoss

Ringerike kommune
Byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

ç). ¿/t/aüo*^
Erik Mælingen

2015-17

Vedr. høring av detaljregulering Hensmoen

Det er svært viktig at Ringerike kommune verdsetter dettte populære
friluftsområdet ved å sette av Hensmoen til friluftsliv i arealplanen framfor å
åpne opp for radering av turområdet slik planforslaget legger opp til.

Forventer med dette at Ringerike kommune sikrer miljøet, og skaper en
bærekraftig utvikling ved å stanse videre uttak av grus på Hensmoen utover det
området som Myrvang AS har ffitt konsesjon på.

Med hilsen

Dokid:
17045133
(4t286-75)
Uttalelse

I
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Erik Ødegård
Sødlatveien 50
3516 Hønefoss

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss Vågård, 24. Mai 20L7

Innspill/spm. til detaljregulering av Hensmoen

Når det ikke finnes konsekvensutredning fra kommuneplanens arealdel, skal
alternative uttakssteder være med i planprogrammet.

Likevel ble dette unnlatt i planprogrammet, og det på tross av at tiltaket er svæft
konfliktfylt og i strid med mange viktige samfunnsinteresser,

Som det har framkommet i media har ikke Ringerike kommuene ett eneste stykke
sakspapir som kan dokumentere hvordan disse store arealene på Hensmoen ble
avsatt til masseuttak i kommeplanens arealdel.

Hele tiltaket er derfor etter manges syn basert pâ løgn og bedrag. Derfor ber jeg om
en redegjørelse på hvorfor tiltakshaverne slipper unna plikten til å utrede alternative
lokaliseringer for masseuttakene på Hensmoen.

Med hilsen

Erik Ødegård

Dokid:
17045971
(14t286-e1)
Uttalelse
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Eva Hagen

Nymofaret 17

3516 Hønefoss

' h4OTTATT 2 3 MAI z0f

Nymoen, 09.05.2017

Rinç*rik* k*rnnrune
Åreal- og byplank$ntçrst
Pb. "123 Sentrur*

35t37 ?l*net*ss

UTTALELSE OM 379 DETAUREGULERING HENSMOEN

Ringerike kommune kan ikke tillate at så store arealer i friluftsområdet på Hensmoen skal

qmdilpqneres ti! matseuttak lqm planfqrslqget tegger qpp ti!, En Arqa!plan m{ en{res itakt med

samfunnsutviklingen, og nå som kommunen er kjent med hvilke verdier Hensmoen innehar må

arealplanen revideres og Hensmoen settes av til rekreasjonsområde i kommuneplanen.

I løpet av de siste årene har Hensmoen blitt registrert verneverdig, og kommunens undersøkelse

v¡ste at Hensmoen er blant de mest populære av de bynære friluftsområdene.

Konklusion: Ringerike kommune plikter å ta hensyn til naturverdiene og at Hensmoen er svært viktig

som arena for å fremme trivsel og helse i lokalmiljøet. Hensmoen må derfor beholdes som

friområde, og Myrvang AS må bli pålagt å avslutte videre uttak av grus når grensen for området det

er g¡tt konsesjon for er nådd.

Med hilsen

Eva Hagen

(þ x, ú Y*

Dokid:
17043567
(14t286-62)
Hør¡ngsinnsp¡ll delalirequler¡ng
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31-10-72

Fossekallen il, orientering
V Tom Bondehagen, tlf 906 77 422
tom@bondehagen.com

Ringerike o-lag
V Kristian Kihle, tlf 905 05 961

kriskihl@online.no

ir4OTTArt -i JtlIJ| ?û17

F
Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret,
postmotta k@ ringerike.komm une.no

4. juni 2017

HØringsuttalelse: 379 Detaljregulering for Hensmoen grusuttak

Fossekallen il, orientering og Ringerike o-lag viser til høring på reguleringsplan for Hensmoen
grusuttak, og beklager at vi ved en glipp har oversittet høringsfristen med noen dager. Vi

håper kommunen likevel vil ta hensyn til våre synspunkter i det videre planarbeidet.

Områdets verdifor idrett og friluftsliv
Hensmoen er et av de mest brukte områdene til'orientering på Ringerike. Spennvidden
illustreres ved at vi brukte området til Norgesmesterskap i orienteringi20t5, og samtidig
brukes det til orientering for mennesker med funksjonsnedsettelser. Begge klubbene bruker
området mye til opplæring, trening, lokale karuselløp og tur-orientering. Den flate furumoen
med orienteringsmessig spennende groper og søkk og et rikt stinett, omgitt av andre
terrengtyper, $ør området svært verdifullt for orientering.

Når vi bruker området til vår aktivitet, registrerer vi stor bruk også av andre til trening og tur.
Det er et stort spekter av brukere med ulikt funksjonsnivå, og området med det rike stinettet
må ha stor betydning for fysisk aktivitet for befolkningen på Ringerike og dermed for
folkehelse.

Det påpekes i planen at terrengtypen, dvs furumo, er en vanlig terrengtype på Ringerike. Det

er for så vidt riktig, men på så godt som på alle furumoene er det omfattende planer om
nedbygging og omdisponering. Resultatet ser ut til å bli at det i framtida bare blir fragmenter
igjen av de flotte furumoene på Ringerike med de kvaliteter de har for folks trivsel og helse.
For o-idretten er det viktig med stØrre sammenhengende naturområder. Vi oppfordrer
kommunen til å gjøre helhetlige vurderinger og trekke varige byggegrenser for de viktige
nærfri I uftsom råden e/fu ru moene i kom mend e Kom m u n ep la na rbeid.

I plandokumentet karakteriseres områdets verdi for friluftsliv som middels til stor verdi. Det
begrunnes med at deler av planområdet allerede er disponert til masseuttak. Vi mener dette
er en feilaktig vurdering og bruk av <gjennomsnittsvurdering>. Vurderingen må gjøres av det
området som er friluftslivsområde og som det i planen skal tas stilling til om skal
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omdisponeres. Det kan ikke være tvil om at friluftslivsverdien er stor eller meget stor og at
konsekvensene for friluftsliv, inklusiv idrett, er store til svært store.

Mulighet for rekkefølgebestemmelser, avbøtende t¡ltak og istandsetting
Med bakgrunn i den store betydningen området har for idrett og friluftsliv og de store
negative konsekvensene for disse interessene, er vi forundra over at det i planen ikke er satt
langt strammere krav om rekkefølgebestemmelser, avbøtende tiltak og istandsetting.

Tidsperspektivet er på 75 år. Mye kan skje i denne perioden, som gjør at behov og
vurderinger kan bli annerledes. Kunne det ikke vært satt strammere krav om etappevis
utbygging, bestemmelser om hvilke deler av området som kan omdisponeres i fØrste 25-års
periode og krav til at sti- og turvegnett skal erstattes også innenfor planområdet i forhold til
etappevis utbygging? Nå ser det ut til at det bare er krav om å etablere turveg rundt det
samla utbyggingsområdet, men store deler av området vil så vidt vi forstår ikke
omdisponeres før om minst 50 år. Da er det viktig at det fungerer best mulig som
friluftsområde i disse årene bl.a. ved at utbygger tilrettelegger nye stier og turveger når
eksisterende omdisponeres.

Fossekallen il og Ringerike o-lag Ønsker å få avklart om de investeringer vi har gjort i

moderne orienteringskart over området, med tilskudd av spillemidler som kanskje delvis må
tilbakebetales, vil bli refundert.

Vennlig hilsen

il, orientering Fossekallen

r; - rf-- /, 4
RinS¡rike ø¡laS

i;Åa{,, W
Kristian Kihle7 7-'1-

Tom Bondehagen
leder leder

Kopi: Ringerikeidrettsråd
Ri n geri ke Tu ristforen i ng



Ringerike kommune

P.B. I23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

HØRI NGSUTTALELSE : DETALJREGULERI NG HENSMOEN

Hensmoen er av stor samfunnsmessig betydning. Tapet samfunnet vil lide dersom
ytterligere grus blir tatt ut på Hensmoen, kan ikke kompenseres med avbøtende
tiltak:

o Hensmoen er ett av ringeriksdistriktets mest populære friluftsområde
o Hensmoen er nærmiljøet for oss som bor på Vågård og beboerne på Hen og

Nymoen
o Det verdifulle naturområdet blir brukt til undervisning av elevene på Hov

ungdomsskole i Flønefoss
o Universitetet arrangerer ekskusjoner her
o Grunnvannsmagasinet under Hensmoen brukes til drikkevannsforsyning
o Hensmoen er full av bær og sopp som blir sanket av folk fra fiern og nær
o Hensmoen er leveområde for hare, rev og rådyr
o NM i presisjonsorientering har blitt arrangert flere ganger på Hensmoen
o For barn og unge som bor på Hen, Nymoen og Vågård er Hensmoen et

viktig friområde og knutepunktet mellom bygdene

Videre drift av grustaket samt etbalering av nok et grustak er verken
samfunnsmessig forsvarlig eller bærekraftig. Etter over 80 år med grussuttak på
Hensmoen er det på tide at Ringerike kommune sørger for at arbeidet med en
etterbruksplan for området blir igangsatt snarest.

Vågård, 20. }/.ai 2017

Gudrun Winstrup Bråten
Sørflatveien29
3516 Hønefoss

Dokid:
17045129
(14t286-72)
Uttalelse
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Ringerike Kommune

Areal - og byplankontoret

Postboks 123 sentrum

3502 HØN EFOSS Oslo 18. Mai 2017

Høringssvar til 379 Detaljregulering for Hensmoen g rus ut tak sak 9/17

Hensmoen er relativt sett et lite naturområde , likevel et verdifullt friluftsområde for befolkningen på

Ringerike generelt og Hensmoens naboer spesielt . Jeg har ikke forskningsresultater for området og

vise til , men vil vise til studier gjort andre steder.

Norsk institutt for naturforskning , heretter NI N A, har forsøkt å reg ne ut verdien av grøntområdene i

og rundt Oslo. Kommunikasjonsrådgiver Frid. K. Hansen produserte en artikkel om dette 03.05.15 og

den finnes tilgjengelig på forskning.no .

I artikkelen viser Frid K. Hansen til studier fra Danmark og U SA . Disse studiene vis er viktigheten av

grøntområder i nærheten av og i tilknytning til boligområder. Det vises til mindre forekomster av

fedme, ADH D og psykososiale helseutfordringer i områder med tilgang til grøntområder, spesielt

blant barn og ungdom .

Hvis vi prøver å se det te relatert til Ringerike, er det rimelig å anta at mange generasjoner barn og

ungdom vil kunne ha stort utbytte av Hensmoen som friluftsområde. Ringerike står foran en

befolkningsøkning som vil kreve stor utbygging av sentrale områder og nærområder rundt sentrum

vil også måtte se for seg økt boligbygging. Dette vil også forhåpentligvis føre til økt

næringsvirksomhet og utbygging av næringseiendommer. Det er rimelig å anta med de planer som

allerede er lagt i Ringerike kommune, at store natur/grønt - arealer vil bli borte, nevner her Kilemoen

og Eggemoen, begge moer som har vært brukt mye av Ringerikes befolkning. Disse moene blir mer

eller mindre borte som rekreasjonsområder, Hensmoen er det fortsatt mulig å bevare.

Det er stor forståelse for at grusen og sa nden på Hensmoen er viktig for distriktet , særlig økonomisk.

Det er likevel viktig å få frem at Hensmoen også har en økonomisk betydning for Ringerike kommune



som rekreasjons - og frilufts - område. Selv om masseuttaket på Hensmoen er planlagt over 75 år , vil

området forringes som rekreasjonsområde raskt. H va vil Ringerike tilby i stedet? hvor skal folk dra?

hvor langt skal folk dra? Hvilke helsemessige kostnader får det for Ringerike å legge dødt de fleste

grøntområdene i rimelig avstand til sentrale strøk ? Hvilke helsemessige konsekvenser får det for

befolkningen på, i og rundt Hensmoen at dette området forringes i en slik grad som foreslås ?

Konsekvensutredningen sier lite om de langsiktige psykososiale og helsemessige følgene av at

Hensmoen ødelegges som f riluftsområde. Det vil være nyttig for befolkningen og kommunene at det

foretas undersøkelser om dette.

Det er rimelig at John Myrvang AS får fortsette med grusut tak på Hensmoen, det vil også væ re viktig

for Ringerike kommune å bevare arbeidsplassene til d enne bedriften. NorStone AS kan vanskelig sees

som en stor bidragsyter til kommunen eller nærområdet som følge av å gi de tilgang på så store

naturressurser , som vi aldri vil få tilbake . S p enncons vilje og evne til å overleve på Ringerike vil være

avhengig av mange flere faktorer enn et grustak i nærheten . Så de økonomiske fordelene med et

masseuttak på Hensmoen anser jeg som svært usikre . De psykososiale og helsemessige

konsekvensene mener jeg må utredes bedre for å sikre gode oppvekstforhold for barn og u nge i flere

generasjoner. Dette er kunnskap som kommunen bør søke å få i løpet av ganske kort tid.

Jeg foreslår at John Myrvang AS får for t sette drift av grustaket på Hen , som planlagt i en periode på

10 år . I denne perioden er det rimelig å forvente at i ndustrien som trenger grusen søker kunnskap

om alternativer for videre drift og at avbøtingstiltakene igangsettes omgående. D et bør etter 10 år

legges frem forskning eller studier som bedre viser konsekvensene for befolkningen til tilhørende

naturområder. Det er også rimelig å anta at det vil være størr e kunnskap rundt klimaendringer og hva

det vil ha å si for videre masseuttak på Hensmoen.

I aller beste hensikt

Guro Myrvold Funjem

Bj artveien 13 0687 Oslo

Tlf: 99566009

Guro.funjem@gmail.com

Alternativ adresse

C/O Tove Myrvold Stortjernsveien 22 3516 Hønefoss
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M OTTATT 23l',lAI 2017

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss t9l5-r7

Høring av forslag til regulering av Hensmoen

Nå er det på tide at Ringerike kommune viser samfunnsansvar, og tar innover seg at
friluftslivet på Hensmoen fører til bedre helse og økt livskvalitet for veldig mange
mennesker.

Det nasjonal målet i friluftslivspolitikken om at alle skal ha mulighet til å drive
friluftsliv i nærmiljøet og naturen ellers, gjelder også på Hensmoen!

De foreslåtte masseuttakene på Hensmoen er ikke i samsvar med nasjonal politikk
om å ivareta og utuikle god tilgang til friluftslivsområder, og planene må stanses.

Med hilsen

k^C!' Skdn¿l
Heidi Strand
Søtflatveien 44
3516 Hønefoss

-l

Dokid:
1 7043560
(14l286-5e)
Høring av lorelag til regulering





lda Gjestvang
Sørflatveien 23

35r-6 HøNEFOSS

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 HøNEFOSS Vågård, 24. Mai 2Ot7

INNSPILL DETAUREGULERING HENSMOEN - 379

Hensikten med planforslaget er å ivareta også miljøet, men jeg kan ikke se at dette er særlig

vektlagt.

Hensmoen er ett av de mest populære turområdene nær Hønefoss, og det må etableres buffersoner

rundt og mellom masseuttakene av såpass stor størrelse at det går an å gå tur her uten å bli sjenert

av støy og utsyn mot det ødelagte lanskapet. Buffersonene må derfor være større enn selve

masseuttakene, hvilket vil være et avbøtingstiltak for turfolket og beboerne i nærmiljøet.

Minner om at avbøtingstiltak er et rikskpolitisk krav når man bygger ned barn og unges nærmiljø, og

forventer derfor at dette blir tatt hensyn til.

Med hilsen

Med hilsen

ldæ6
lda Gjestvang





Jeanette Martinsen
Sørflatveien 40
3516 Hønefoss

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

22. Mai2OL7

Dokid:
17045818
(14/286_e5)
Uttalelse

Vedr. hørins, av detalireeulering Hensmoen

Av miljøhensyn må sorteringsanlegget og steinknuseranlegget bygges inn i form av en isolert
bygning, som hindrer at støyen forplanter seg. I dagstøyer disse over store deler av
friluft sområdet, hvilket er uakseptabelt.

Tiltakshaverne må også bli pålagt å etablere gang- og sykkelvei langs Nymobakken for å

skjerme våre barn- og unge mot den økte tungtrafikken som to masseuttak vil føre med seg.

Den økte miljøbelastningen og tap av store friluftsområder for lokalbefolkningen må
kompenseres, Jeg foreslår at tiltakshaverne sørger for parkeringsplasser inne i planområdet for
biler og busser, som skal besøke friluftsområdet på Hensmoen. Tiltakshaverne må også bli
pälag! å sette opp skilter som beskriver dødislandskapet og istidens historie. Naturområdet blir
i dag brukt bla. av barnehagebussen og valgfagselever på Hov, og disse nevnte tiltakene vil
kunne være et bidrag til å ivareta det rikspolitiske kravet om å ivaretabam og unges
interesser.

Avlsutningsvis vil jeg legge til at hele tiltaket kan ende opp som en miljøkatastrofe dersom
Ringerike kommune ikke sørger for å avgrense planområdet betraktelig. Grytehullstjema er
helt avhengig av nedbørsfelt som er langt større enn det planforslaget legger opp til, ref.
Elgmork 1974.

Med vennlig hilsen

Jeanette Martinsen
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John A. Pleym

Sørflatveien 3L

3516 Hønefoss 2L/s-t7

Ringerike kommune
Arel og byplankontoret
Postboks L23, Sentrum
3502 HøNEFOSS

HøRING: FORSTAG TI L DETAUREGULER¡ NG AV HENSMOEN

Jeg protesterer på det sterkeste at nesten hele friluftsområdet på Hensmoen skal

omdisponeres til to enorme masseuttak.

FØlgende problemstillinger viser at tiltaket overhodet ikke er bærekraftig:

Hvorfor tømme Hensmoen for naturgrus før markedet går over til pukk?
Hvorfor la innbyggerne sitte igjen med miljøregninga iform av et månekrater?
Hvorfor Ødelegge nedslagsfeltet til grunnvannet under Hensmoen?
Hvorfor tillate grusuttak i et verneverdig dødislandskap?
Hvofor ødelegge nærmiljøet til barn og unge i flere generasjoner framover?

Den som går god for dette, bør kunne svare på samtlige spørsmål!

Med hilsen

Dokid:
17045126
(14t286-70)
Uttalelse



Fra: John Edvard Myrvang [john.edvard@myrvang.no]
Til: Mari Solheim Sandsund [Mari. Solheim. Sandsund@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 19.05.2017 13:34:30
Emne: Høringsinnspill reguleringsplan 379 - John Myrvang AS - Utkast
Vedlegg: image001.jpg; image002.jpg; Forslag om ny grense bru1.jpg

Hei

Har noen punkt vi ønsker noe endring på:

Grensen mellom Bru 1 og Bru 2:
Dette for å øke arealet på Bru 1 noe slik at det kan legges til rette for bygging av mørtelfabrikk i fremtiden.
Vi har fått en forespørsel fra en aktør som er i markedet i dag, som ønsker å etablere seg med mørtel fabrikk med 10 ansatte.
Dette er en innbygget fabrikk med et totalt arealkrav på ca 10 daa.
Se skisse.

Teksten som omhandler byggehøyden på Bru 1:

3. Innenfor området for råstoffutvinning BRU1 tillates bygg og nødvendige anlegg som har tilknytning til virksomheten, bygninger oppføres med maksimal
mønehøyde/gesimshøyde på 12 m. BRU 1 skal tilpasses dagens terrengnivå på ca. kote 185.

(Her ønskes en åpning for å kunne bygge industribygg som f.eks mørtelfabrikk eller ny betongstasjon som har en byggehøyde på ca 40 meter. Eventuelt
med en full søknad, men at det ikke stenges for denne muligheten i fremtiden.)

________________________________________________________ _____________________________________________________

4b:
b. Innenfor område for råstoffutvinning BRU1 er det forbud mot følgende: 1) Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 20 m3 . Tankene skal være
dobbeltvegget, stå under tak på tett unde rlag med opphøyde kanter som kan samle opp hele tankens volum ved eventuell lekkasje. Lagring av
diesel/fyringsolje skal tilfredsstille den til enhver tid gjeldende forskrift.



(Dobble tanker burde holde, da har man en tank utenpå som vil fange opp hele vol umet ved en lekasje. Da er det likt krav som svelviksand har i sin plan)
i dag har vi enkle tanker uten doble vegger.

4g:
g. Innenfor område for råstoffutvinning BRU2 er det forbud mot følgende: 1) Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 10 m 3 . Tankene skal være
dobbeltvegget, stå under tak på tett underlag med opphøyde kanter som kan samle opp hele tankens volum ved eventuell lekkasje . Lagring av
diesel/fyringsolje skal tilfredsstille den til enhver tid gjeldende forskrift.
(Dobble tanker bu rde holde, da har man en tank utenpå som vil fange opp hele volumet ved en lekasje. Da er det likt krav som svelviksand har i sin plan)
i dag har vi enkle tanker uten doble vegger.

§ 5 Bebyggelse og anlegg, industri (1340) a. Maksimal mønehøyde/gesimshøyde er 30 meter.
(Her bør det brukes 40 meter for å ha lik krav som 4d som også har 40 meter)

_________________________________________________________________________________________ ____________________

§ 9 Rekkefølgebestemmelser a. Støvmålinger for gbnr. 271/122 og 271/241 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold ti l forurensningsforskriften
kapittel 30.

(Eiendom 271/122 er i dag 55 meter unna driftsvegen)
(Eiendom 271/24 1 er i dag 640 meter unna nærmeste anlegg så det er bare tull å måle støv her nå, det hadde vært bedre å sagt at når grustake t passerer
grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak så skal støvmåling settes i gang )

___________________________________ __________________________________________________________________________

Med vennlig hilsen:
Best regards

Daglig leder



Direkte Tel: +47 95 72 09 91
Sentralbord: + 47 32 18 18 00
Fax: + 47 32 18 18 10
Mail: Post@Myrvang.no / John.Edvard@Myrvang.no

John Edvard Myrvang





fohn Morten Karlsen
Sørflatveien 23
35L6 Hønefoss

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks L23 Sentrum
3502 Hønefoss 26/5-L7

Dokid:
1 7045986
(1 4t286_98)
Uttalelse

HøRI N G - H E N SM OEN 379 - DETALI REGU LERI N G

Spørsmålet er om det er valgt beste lokalisering av to masseuttak som skal drive parallellt
i sårbar og verneverdig natur i nærmiljøet til våre barn?

Vi kan ikke akseptere hypotetiske forslag om å ta ut masse rundt Vesletjern og helt fram
til Storetjern som et alternativ. Ei heller forslag om ulike alternativer på dybden av
uttaket.

Forventer derfor at kommunen legger fram relevante og realistiske alternativer, og
tenker langsiktig. Det må vektlegges at masseuttakene har en begrenset levetid, mens
friluftsområdet og det verdifulle naturområdet har store verdier som vil komme alle til
gode, også langt inn i framtiden.

Med vennlig hilsen

fohn Morten Karlsen



Ringerìke kommune
Postbolrs 123 Sentrum
3502 Høneþss

Med vennlig hilsen

J*'- {t-^l
Jørn Fowler
Sørflan.48
3516 Høneþss

18. Møi 2017

I M OTTATT 2 3 MAI 2017

Dokid:
1 7043558
(14t286-58)

Høringsuttølelse Íil detalireeulerinsen av Hensmoen

Viser til detaljreguleringfor Hensmoen grusuttak, som nå er ute til høring og offentlig

ettersyn.

Nærmiljøet er en stadigviktigere arenaforfysisk aktivitet, ogfriluftsaktiviteter som sykling,

turgåing og bading utØves av mange her på Hensmoen.

Jeg oppþrdrer derþr kommunen om å redusere planområdet betralcelig, og silcre resten av

Hensmoen mot naturødeleggelser slik at også knmmende generasjoner lår tilgang til

friluftsliv i sitt eget nærmiljø.

c.-

J
T

Høringsuttalêlse l¡l detaljregulering
Hensmoen



JØrn lvar Daae Johansen

Sørflatveien 2

3516 Hønefoss

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss Vågård, 22. Mai 2017

AD hØring av detaljregulering Hensmoen

Som helsefremmende aktivitet er friluftslivet på Hensmoen svært viktig for samfunnet vårt,
og det er Ringerike kommunes ensvar å ivareta og utvikle det gode forholdet allmennheten
har til friluftslivet på Hensmoen.

Hensmoen må derfor fredes som natur- og turmiljø, både med tanke på dagens og for
framtidens brukere. Dette ansvaret forventer jeg at Ringerike kommune påtar seg ved å

sørge for at det enorme arealet som er avsatt som masseuttak iarealplanen blir betydelig
minsket.

Dokid:
17045829
(141286-89)
Uttalelse

\" M



Kristian Strand
Sørflatveien44
3516 Hønefoss

Ringerike kommune
Planavdelingen
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Kristian Strand

22.l|l4ai2017
Dokid:
17045816
(14t286-83)
Uttalelse

I N N SPI LL TI L DETALJREGULERI NG AV II ENSMOEN

I den statlige friluftspolitikken er målet at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i
nærmilj øet. Dette er helsefremmende, trivselsskapende og milj øvennlig.

Det står også at områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at
naturgrunnlaget blir tatt vare på.

På denne bakgrunn er det opplagt at planforslaget er bakstreversk, og Ringerike kommune må
i stedet ivareta innbyggernes interesser og stanse den stadige nedbyggingen av dette populære
friluftsområdet på Hensmoen.

Med vennlig hilsen

4
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H E N S M O E N
GRUSTAKET PÅ

Rappo R t
om det ulovlige

gR ustaket på
Hensmoen



B ar n o g u n g e p å H e n sm o e n

Herlig dukkert i Vesletjern.

I myra rundt Vesletjern er det mange frosker.

Vesletjern er Hensmoens sosiale møteplass.Barn på vei hjem etter en dukkert i Vesletjern. Boligfeltet
i Storetjernveien skimtes bak trærne.



t anken på å miste moen er en stor påkjen -
ning for alle som er glade i dette friluftsom -
rådet, og jeg er kraftig rystet over at Hens -
moen kun ble tusjet inn på plankartet som
masseuttak bak ryggen til kommunens egen
befolkning. u ten politisk vedtak av planen -
dringen og uten at allmennheten og
beboerne rett ved planområdet kk mulig-
het til å tale på vegne av natur og nærmiljø,
havnet Hensmoen på kommuneplankartet
som masseuttak i 1994.

For beboerne som i dag bor i et rolig og idyllisk
landskap med blåbærlyng og turstier rett utenfor
husdøra, er planene om å omdisponere lokal-
miljøet til enorme grustak ekstra sårt. Hens -
moen er nærmiljøet til barna som bor på Hen,
Nymoen og Vågård, og på moen kan barna leke
spontant og egenorganisert uten at foreldrene
trenger å kjøre barna avgårde i bil.

Jeg er opptatt av at barna skal bli glade i
naturen, for ved å bli glad i naturen vil barna
stå opp for det som er truet. I kompendiet kan
dere lese om Harry Dahl fra Vågård. Hans far
og bestefar tok Harry med ut i naturen på Hens -
moen fra han var liten gutt, og lærte ham å bli
glad i natur og friluftsliv. Nå er det Harry som tar
med seg sine barn, barnebarn og oldebarn ut
på tur i skogen på Hensmoen.

Landskapet på Hensmoen gir beboerne i
nærmiljøet en trygg følelse av å være hjemme.
De gamle har sagn og historier å fortelle, som
at Vesletjern er bunnløs. Barna ble fortalt at
druknet du der, havnet du i India. Og da barna
gikk på skøyter på Storetjern rundt krigens
dager og det var mye barfrost, fryktet de for
kirkeklokka som visstnok skulle ligge på dypa i
tjernet.

I mange tilfeller er vi for lite nysgjerrige på vårt
eget nærmiljø, og tar våre nære omgivelser for
gitt. Å gå tur på Hensmoen og fornemme lukta
av skog og myr og kjenne hvor utrolig glad en er
i Guds frie natur, sitter enda sterkere i
bevisstheten når vi innser at dette landskapet
kan være i ferd med å gå tapt.

Hva vi vet om et landskap avgjør hvilket syn vi
har på det. For noen er Hensmoen
ensbetydende med industri. For andre er Hens -
moen utallige nedtrampede stier av minner, ro,
idyll, skogstjern, sopp og bær og lyden av barns
muntre latter og lek og bading i Vesletjern.

Landskapet på Hensmoen er en viktig del av
identiteten for ringeriksregionen. Hensmoen
viser oss hvordan istidsbreene formet land -
skapet for titusen år siden. Kunnskap om dette
åpner opp øynene våre, og vi ser landskapet på
et helt annet vis. Naturforståelsen av dette lille
stykke natur utenfor Hønefoss gir oss en
erkjennelse av at vi inngår i en større sammen -
heng. Landskapet får en høyere verdi. En natur -
verdi som må med i regnskapet.

Uttak av grus på Hensmoen kan ikke blindt
fortsette i samme spor som før. Gjennom dette
kompendiet håper vi å få åpnet opp øynene for
at Hensmoen er så uendelig mye mer verdt enn
som ressurs i form av byggeråstoff.

____________________________________

Kurt Willy Oddekalv

L ø ft b l i k k e t m o t H e n sm o e n



Harry d ahl er tredje generasjon fra v ågård
som har Hensmoen som sitt nærområde. n å
bruker også hans barn, barnebarn og olde-
barn turområdet.

- Jeg håper at våre fremtidige generasjoner
også kan få nyte godt av denne unike moen,
med uttallige stier i lett terreng hvor alle kan
bevege seg, gammel som ung, sier Harry Dahl,
som går tur på Hensmoen hver eneste dag.

Hakke og spade
De første spadetakene av grus ble tatt ut på
Hensmoen samme år som Harry Dahl ble født.
Det var i 1935.
- Da var det bare et lite høl nedi der, sier Harry
og forteller at arbeidskarene brukte trillebår
og skuffa oppi grusen. Nå er det andre tider,
og manuelt arbeid er for lengst byttet ut med
maskiner.

n ærmiljøet
Harry Dahl er født og oppvokst på Vågård, og
friluftsområdet på Hensmoen var en del av
oppvekstmiljøet hans.
- Jeg spilte på guttelaget til Hen Arbeideridretts-
lag, og gutta fra fotballag som Liv og Fosse-
kallen syklet fra Hønefoss og opp til Hensmoen
for å spille kamper på ballplassen på Hen.
- Far min var også med og spilte fotball, og etter
kampene var det bading i Vesletjern, forteller
Harry som også sket på Hensmoen.
- Jeg og bestefaren min ska mye abbor Vesle-
tjern, sier Harry og forteller at det også var sk i
Storetjern på bestefarens tid.
- Bestefar fortalte meg at sken i Storetjern beit
best i tordenvær, humrer Harry.
p lanendring
Nå ligger den gamle ballplassen på Hen inne
i det enorme området som er avsatt til grustak

i kommuneplanen. Planområdet strekker seg
nesten helt fram til Vesletjern. Harry Dahl visste
ikke at så godt som hele Hensmoen var satt av
til grusindustri før saken kom opp som en
reguleringssak før jul 2012.
- De gikk ikke ut med noe, sier han og rister på
hodet.

m istet mye
Grustaket har spist opp store deler av Hens -
moen gjennom snart 80 års drift, men også
industrien har beslaglagt turområder og våt -
mark. Harry Dahl forteller at brønnen hans gikk
tom under byggingen av industriparken, og
måtte ytte brønnen. Mange kulturstier og
minnesmerker gikk også tapt.
- Vi har jo mista mye av Hensmoen på grunn
av industrien. Fryktelig mye. Det gikk otte stier
over moen til Geitryggen, forteller han, men
påpeker at industri går til nød an for det gir jo
arbeidsplasser.
- Men å ta resten av moen til grustak er
uakseptabelt, sier Harry og mener at det lille
som er igjen av Hensmoen må settes av til friluft
og rekreasjon.

t akker Hensmoen
- Jeg tenker på de planlagte masseutvidelsene
når jeg går tur her om kvelden. De som går inn
for disse masseutvidelsene kan neppe ha noen
slags sans for norsk natur, og ikke sine med -
mennesker i det hele tatt.
- Jeg har hatt mye hjerteproblemer, og vil si at
Hensmoen har hjulpet meg til å få trent meg
opp, sier han og legger til at terrenget passer for
alle, selv for de som er mer eller mindre
handikappede.
Til slutt spør Harry Dahl, selv om han temmelig
sikkert vet svaret:
- Kan man få noe nere plasser å gå tur på?

S tort h jerte for H en sm oen



Skogens ro: Harry Dahl har en fast rute som han følger hver eneste kveld.
- Jeg går om fotballplassen, Vesletjern og Storetjern, sier han og aller best synes han det er å gå alene om
kvelden sammen med hunden Tinka.
- Da er det stille, og jeg får muligheter til å se noen dyr også, forteller Harry Dahl og nevner hare, rev og rådyr.



a t nesten hele Hensmoen var satt av i kom -
muneplanen som grusindustri var helt
ukjent for de aller este helt til saken om de
enorme masseutvidelsene ble gjort kjent før
jul 2012. u nderskriftskampanjer, leserinn -
legg og høringsuttalelser ble sendt avgårde,
men vi var usikre på om dette var nok.

Vi kontaktet derfor ere organisasjoner, men
kk kun tåkete svar og ingen hjelp.

Den eneste organisasjonen som svarte med
konkret forslag til handling var Norges Miljøvern -
forbund, som anbefalte oss å etablere en
nærmiljøgruppe. Som sagt, så gjort.
Interessen blant lokalbefolkningen på Nymoen,
Hen og Vågård var stor, og nærmiljøgruppa var
på plass i løpet av få romjulsdager.

Med god hjelp fra vår moderorganisasjon i
hvordan vi skulle gå fram i vårt miljøvern-
arbeide, var første bud lokalkunnskap. Det viste
seg at ikke engang de aller nærmeste beboerne
rett ved planområdet visste at nærmiljøet var
satt av til masseuttak. Vi begynte derfor å nøste
opp i hvordan et så populært turområde havnet
på plankartet som grustak, tett på boligfeltet
i Storetjernveien og attpåtil i et verneverdig
dødislandskap. På spørsmål til kommunen om å
få se dokumentasjon på hvordan plan-
endringen foregikk kk vi til svar at disse lå i
esker for oversendelse til det interkommunale
arkivet i Kongsberg.

Ordføreren kontaktet kontrollutvalgets leder
og ba utvalget se nærmere på saken med de
manglende papirene. Kontrollutvalget konklud -
erte ikke med annet enn at Ringerike kommune
måtte se nærmere på sine arkivrutiner. Vi
kontaktet Fylkesmannen og ba om en kontroll
av kommuneplanen, men Fylkesmannen svarte

at de forventet at nødvendig dokumentasjon
forelå.

Vi har gjennomgått en bunke med papirer fra
Fylkesmannens arkiv vedrørende kommune -
planarbeidet framt til 1994, og fant et notat til
Ringerike kommune datert 19/8-90. Her skriver
Fylkesmannen b.la. følgende:

(...) Storetjern og Vesletjern er av stor natur-
faglig interesse. Disse områdene er også viktige
som friluftsområder.
Videre: I tilknytning til boligområder er det viktig
å bevare områder for friluftsliv, lek og rekreasjon
(...) naturlig vegetasjon i bomiljøene er viktige
for trivselen, især for barn og eldre som ofte
er avhengige av å bruke nærmiljøet til lek og
rekreasjon. (...) rikspolitiske retningslinjer for
å ivareta barn og unges interesser skal med i
planleggingen (...)
Ingenting av dette ble hensyntatt da Hens -
moen ble skravert til grusindustri. Det eneste
dokumentet Ringerike kommune har å vise til
er et forslag til plankart datert desember 1990,
stemplet som høringsutkast. Dette er identisk
med dagens plankart av Hensmoen. En av
nærmiljøgruppas medlemmer satt i Bygnings-
rådet fra 1987 til 1991, og hun forteller at i løpet
av denne perioden kom det inn en søknad
om utvidelse av grustaket på Hensmoen hvor
planen var å grave vekk hele åskammen mot
Ådalselva. Politikerne stemte i mot.

Vi stiller et stort spørsmålstegn til hvorfor ikke
de 900 dekarne som er skravert på plankartet
også ble behandlet av politikerne? Det står
ingenting om de enorme masseutvidelsene i
kommuneplanen som var ute på høring i 1994,
og plankartet ble heller ikke lagt ved. I et notat
vi fant blant kommunens papirer står det at det
var problemer med ”plotting” av plankartet.

M i l jø vern forb u n d et H ø n efoss



Grustaket på Hensmoen ønsket å utvide
ved å ta ut hele åspro len mot
Ådalselva, men kk avslag av politikerne
i Bygningsrådet. Åskammen måler kun
fem meter på det smaleste fra kant til
kant.

I Ringerikes Blad kk vi se denne illustrasjonen
som viser de foreslåtte masseutvidelsene, og kk
nærmest sjokk.
– Det er jo veldig mange friluftsområder
på Ringerike, sa forslagsstiller til journalis -
ten som spurte hva han tenker om at dette er et
populært friluftsområde.

avsl ø ri n g av u l ovl i gh eter

Beboerne rett ved planområdet kk aldri
mulighet til å verne om sine interesser, og de
rikspolitiske retningslinjene om å ivareta barn
og unges interesser, som også Fylkesmannen
viste til i nevnte notat til kommunen, ble ikke

ivaretatt.
Hakkeloven ser dermed ut til å være enerådene
i denne saken. Da plankartet ble gjort kjent for
enkelte av oss under kommuneplanrulleringen i
1999, sa Ringerike kommune at løpet er kjørt for

Hensmoen. Det sier de fortsatt - med
hjemmel i hakkeloven - og gir blaffen
i norsk lov og demokrati.

g rensen for hvor mye grus og
sand som kan tas ut på Hensmoen
er nådd. v år foreslåtte grense set -
ter vi med tanke og respekt over -
for de menneskene som skal leve
og bo her etter oss. s toppbåndet
langs trærne er vårt endelige
grenseforslag, og denne inklu -
derer skråkant ned mot avsluttet
grustak.



m arte p edersen jogger langs de utal -
lige turstiene på Hensmoen ere dager i
uka. l angdistanseløperen ligger nemlig
i hardtrening for å kvali sere seg til vm i
ultraløp.

- Jeg trenger mange kilometer i beina, ler
28-åringen som forteller at damer rundt 40 år
med mange års løping bak seg gjør det best i
ultraløp.

u ltramaraton
Ultraløp er de nert som alle løp over fem mil,
og de vanligste tidsbestemte ultraløp er 6-
timers, 12-timers og 24 timers. Det nnes også
48-timers løp og 6-dagers løp.
- Jeg har bare løpt seks-timers løp, sier Marte
og forteller at målet hennes er å komme blant
topp 20 når verdensmesterskapet i ultraløp går
av stabelen i Frankrike neste år.

Hensmoen
Marte trener opptil re-fem ganger i uka. Rett
som det er løper hun fra Hønefoss og opp til
Hensmoen rett etter jobb som fysioterapeut i
Hønengaten.
- Dette er ett av de neste stedene på Ringe-
rike, sier Marte og legger til at det holder å løpe
på Hensmoen når hun tar korte turer. På grunn
av alle stiene som går på kryss og tvers, trenger
hun ikke løpe på den sammen stien.

Hensmoen er også ypperlig for m arte når
hun løper lange distanser.
- Da har jeg Hensmoen som utgangspunkt,
og kan løpe videre mot Vælsvann eller ned til
Hensveien og over til Kihlemoen.
Marte mener Hensmoen er ypperlig for den
vanlige mosjonisten.
- Da holder det mer enn nok med å løpe her på

Hensmoen, sier hun.

Badekø på Hensmoen
- I sommer har jeg badet ganske mye, det har jo
vært så deilig vær.
Men Marte har ikke vært alene om å nne veien
til Vesletjern.
- Jeg har måttet stå i kø for å bade her etter å
ha løpt, ler hun og peker på brygga med stupe-
tårn.
- Det er jo veldig bra, sier hun og er glad for at
området er mye brukt.

m asseutvidelser
- Hva synes du om planene med de enorme
grustaksutvidelsene?
- Da jeg hørte om planene syntes jeg det var
kjempetrist, sier hun og ser for seg hvordan det
blir hvis alt dette skulle bli borte.
- Det er jo kjempemange som bruker dette om -
rådet, både til løping og gåturer, sier Marte og
legger til:
- Du møter alltid noen som går tur, enten med
hund eller barnevogn for her er det muligheter
for alle, både med grusveier og stier. Alle kan gå
her og ne vann er det også her.

v inter på moen
Marte trener på Hensmoen hele året selv om
det ikke alltid er så lett når det er masse snø.
- Det må være veldig mange som går tur her,
for det er alltid opptråkka stier, så du kan alltids
løpe gjennom en løype, sier Marte og legger til:
- Det er veldig synd hvis dette blir borte. Det
er jo så nærme byen òg. Til slutt må man kjøre
lenge, og da blir det jo tiltak for folk hvis du må
sette deg i bilen for å dra på tur.

Kval i serer seg ti l
verden sm esterskap



Trener på Hensmoen: - Målet mitt i år er å være med i est mulig løp så jeg kan kvali sere meg til VM, sier
langdistanseløperen Marte Pedersen som løper på Hensmoen ere ganger i uka.
- Jeg er glad i å løpe alt mulig, men hevder meg best i de lange løpa, sier hun og forteller at det blir en del av
treninga å være med på andre konkurranser også, som Ringeriksmaraton hvor Marte løp halvmaraton for
Hytteplan.



Ti på Topp er åpent for alle, og er en turkampanje i regi av Bedriftsidretten i samarbeid med Ringe-
rike Kommune, Ringerikes turistforening, Ringerike O-lag, Syklistenes landsforbund og Ringerike
Frivillighetsentral.

Hensmoen er blant de 14 gåturene som er valgt ut. Skilting, kart og rutebeskrivelse bidrar til at du
enkelt nner frem til Ti på Topp postkassene hvor du nner en turkode som brukes til å registrere
turene dine.

Ifølge antall registrerte turer er Hensmoen ett av de mest besøkte turmålene i Ti på Topp.

Som turdeltager i Ti på Topp er det ekstra gøy å gå på tur. I postkassen ved Vesletjern skriver turgåerne seg inn i gjesteboka.

Ti p å To p p



På kveldstur langs en av Hensmoens mange stier rett før
solen går ned blir turen unektelig ekstra spennende når du
aner at ville dyr har deg under observasjon.

Stiene på moen appellerer også til terrengsyklisten. Morenest -
enene i grunnen sørger for god drenering slik at stiene alltid er
tørre selv etter kraftig regnskyll.





Jeg minnes Hensmoen og omgegn slik det var,
dengang vi ennå hadde en mor og far.

Da med skog fra Hyttebyen opp,
og inn til Ulveliåsens topp.

Likedan fra Tajegata i vest,
over mot Vågårdsgrenda i traktene vi ferdes

mest.

Ja det var her i våre barnesko,
vi gikk og tro.

Da vi vel ei helt forsto,
verdien av den ro,

som hvilte over denne stille furumo.

På den tid ganske fri,
for tra kk og industri,

ja det var nesten bare skogens dyr og vi.
Det var vindens sus og fuglesangens toner,
som da hørtes under de grønne furukroner.

Men selv om denne tiden
jo er forbi for lenge siden

Så vil jeg ennå ikke et farvel si
for det kan fortsatt bidra til og gi

ro i sjel og sinn
her blant furustammene og vandre inn

Ja om mye av det som var er svunnet hen
la os nyte det som er igjen.

- e rik g ulbrandsen -

M i n n e r



i stidslandskapet på Hensmoen ble dannet da
innlandsisen smeltet ned for titusen år siden,
og sporene etter hvordan dette spesielle
dødislandskapet ble formet er tydelige.

På Hensmoen ble isrester begravd og senere
smeltet. I landskapet er det både tørrlagte
og vannfylte groper. Disse ble dannet av den
såkalte dødisen, som er en breis som ikke
lenger er i forbindelse med den aktive breen.

d ødisgroper
Smeltevannet strømmet ut gjennom Begnadalen
på slutten av istiden for ca. titusen år siden, og
førte med seg sand og grus som ble liggende
på Hensmoen. Elvegrusen virket isolerende og
bremset nedsmeltingen av isen som lå under.

Noen steder ble den underliggende isen isolert
i adskilte blokker. Når disse etter en tid smeltet,
sank grusen ned, og karakteristiske groper
dannet seg i landskapet. Når dødisgropene er
fylt med vann kalles disse for grytehullstjern.

v erneverdig landskap
Hensmoen ble registrert som verneverdig i en
landsomfattende registrering i 1985, og er
regionalt viktig i en geologisk mangfold-
sammenheng.
- I kvartærgeologisk sammenheng er Hensmoen
viktig for å dokumentere ishavssmelting-
systemet, og som landsform i forhold til hvordan
landskapet ser ut i dag, sier seniorforsker Lars
Erikstad i Norsk institutt for naturforskning
(NINA).

s meltevannet møter havet
På Hensmoen ble en stor breelvavsetning bygd
opp til marin grense ved at sand og grus ble
transportert og avsatt fra smeltevannet til inn -

landsisen ved havets høyeste nivå etter siste
istid. Havet sto høyere ved slutten av istiden fordi
hele den norske landplaten ble presset ned på
grunn av vekten til ismassene. Da isen smeltet,
ommet havet inn over det nedtrykte landet.

Da landet sakte steg opp igjen, trakk havet seg
tilbake, og landet ble tørt.

g ammel sandstrand
- Kjører du oppover avkjørselen til Hen langs
E16 med Eggemoen på høyre side og Hens -
moen på venstre side så tenk at sjøen står
halvveis opp til skogkanten. Da ser du tydelig
at dette er en gammel sandstrand, sier Erikstad
og legger til at Hensmoen er en vitenskapelig
dokumentasjon på isavsmeltingen sett i forhold
til klimaendringene på slutten av istiden.

v iktig landskapsidentitet
Hensmoen innehar dessuten en viktig
landskapsidentiet for et stort område.
- Uttrykket på Hensmoen er veldig preget av
det geologiske, og i detaljer som for eksempel
dødisgropene er det koblinger direkte til det
biologiske mangfoldet, sier Erikstad.

Vesletjern ligger i Miljødirektoratets Naturbase
klassi sert som lokalt viktig, og beskrives som
en grytehullsjø med intakt lavlandsmyr.

i nternasjonalt ansvar
Erikstad mener det burde vært gjort en samlet
analyse av Hensmoen, Kihlemoen og Egge-
moen. Alle disse tre moene har nemlig ulike
elementer av geologisk verdi.

- Ressursen er koblet til kunnskap om istiden,
og en av de viktige argumentene for bevaring av
geologi er vitenskapelig, altså at man må ha et
sted å studere og lære og forstå geologien, sier

H e n sm o e n e r r i k p å
i sti d sh i sto r i e



Erikstad og mener at dette er viktig også for å
kunne utnytte ressursene best mulig.
- Det er ganske stor aktivitet i utlandet, for
eksempel i England for å koble industrien til et
ansvar å ta vare på denne type naturverdier,
sier Erikstad og legger til at ett av de store

internasjonale ansvarene våre i Norge er
nettopp istidshistorien fordi vi ligger i nord og
er sentrale i forhold til den iskanten som dekket
halve Europa under siste istid.

Drikkevannskilde: Storetjern er
stort, og ser ikke ut som et typisk
grytehullstjern.
- Jeg vil tippe at Storetjern er et
grytehullstjern, og antar at det er to-tre
dødisgroper som er smeltet sammen,
og som ligger litt dypere slik at det ikke
har den klare kanten på toppen, sier
seniorforsker Lars Erikstad, og påpeker
at man må ha ere data og se ere
detaljer for å være helt sikker på om
Storetjern er et grytehullstjern.

Dødiskarakter: Vesletjern er et utpreget
grytehullstjern som ligger omkranset av
furukledte grusåser. Forsenkningen i landskapet
forteller tydelig at her har det ligget en dødbre
og smeltet ned på slutten av istiden.



Hensmoens geologiske landskapsbilde
og geologiske mangfold bidrar til en vik -
tig identitet for Ringerike. p roblemet er at
istidslandskapet inneholder mengder med
verdifull grus.

Grusforekomstene på Hensmoen er satt av
som nasjonalt viktig ressurs i Grus- og pukk -
databasen til Norges geologiske undersøkelse
(NGU).
- I utgangspunktet ser vi på ressursverdien, sier
geolog Rolv Magne Dahl i NGU, men legger
til at de for tiden jobber med å lage et register
over verneverdige naturverdier ved å skaffe
oversikt over tidligere rapporter og analyser
hvor blant annet Hensmoen ble registrert som
verneverdig.

d e tre moene
- Lars Erikstad i Norsk institutt for naturforvalt -
ning mener det er behov for en samlet analyse
av Hensmoen, Eggemoen og Kihlemoen for å
kartlegge de geologiske verdiene. Her kommer
vel NGU inn i bildet?
- Vi kunne tenke oss å være med å bidra til en
slik utredning, men det kan vi ikke gjøre uten
at noen ber oss om det. Det er kommunen og
Miljødirektoratet som har ansvaret for dette,
sier Dahl og legger til at NGU er underlagt
Næringsdepartementet.

p ukkverk framfor grus
Grus er en begrenset naturressurs, og NGU
ønsker økt bruk av pukk.
- Grusressursene er det bare et visst antall av i
Norge, og disse forekomstene er det et stort
arealpress på. Mens pukkverk, altså knust fjell,
er det mulig å legge ere steder. Der er det
også færre kon ikter, sier Dahl og viser blant
annet til at det i en del grusforekomster også
nnes grunnvannsforekomster.

g jenbruk
Sand, grus og pukk er noen av de viktigste min -
eralske råstoffene i Norge, bare olje omsettes i
større kvanta og verdi.
- Er vi for lite kritiske til det store forbruket av
denne ikke-fornybare ressursen?
- Det er absolutt et berettighet spørsmål, og
vi bør se på dette med gjenbruk, sier Dahl og
forteller at det jobbes en del med gjenbruk av
betong.
- Vegvesenet har blitt mye inkere til å gjen -
bruke asfalt, men selv om vi skulle kunne gjen -
bruke alt tror jeg vi alltid vil ha behov for å ta ut
jomfruelig masse, sier han.

d ilemma
Dahl mener det er viktig at vi tenker nøye gjen -
nom behovet for slike ressurser som bygge-
råstoff på den ene siden og naturressursen
som naturdokument på den andre.
- Som geolog er jeg også opptatt av å ta vare
på geologi for å gi de framtidige generasjonene
muligheten til å forstå hvordan Norge ble til.
Men samtidig bruker vi store mengder av disse
ressursene som byggeråstoff, så det er jo et
kjempedilemma dette her.

k ommunen bestemmer
I Grus- og pukkdatabasen er blant annet res -
surser ved Ringkollen kartlagt med gode
egenskaper samt en forekomst av nkornig
sandstein ved Steinsfjorden, men det er ikke
dermed sagt at man starter masseuttak her.
Rolv Magne Dahl påpeker at det ikke er NGUs
grusregister som bestemmer arealbruken.
Registeret fungerer bare som ett av ere sett
med grunnlagsdata for de avgjørelser som
kommunenene gjør.
- Vårt råd når det gjelder ressursen er jo bare
ett av ere innspill når det gjelder bruk av
arealet på Hensmoen.

D i l e m m a e t p å H e n sm o e n



Naturgrus: Naturressurser fra Hensmoen fraktes over hele østlandsområdet som byggeråstoff, og elvestener blir også
eksportert til Tyskland og Nederland hvor de blir brukt som pynt i parker.



Orientering på re hjul
- Å komme seg ut i skogen, er rekreasjon i seg
sjøl, sier rullestolbruker Harald Mælingen.

Publisert 10.05.2012 kl 12:00
_____________________________________
___
Man skulle knapt tro det var mulig, men lørdag
inviterer Fossekallen idrettslag til orienteringsløp
for rullestolbrukere.

p røveprosjekt
Harald Mælingen har vært med på orienter -
ingsløp med rullestol en gang før og stiller igjen.
– Dette er veldig morsomt. Å komme seg ut i
skogen, er rekreasjon i seg sjøl, sier Mælingen,
som er medlem av rådet for funksjonshemmede
og representerer Ringerike MS-forening.
Mælingen kaller samarbeidet mellom foreningen
og Fossekallen for et prøveprosjekt, som kan

utvides og bli et tilbud til alle funksjons-
hemmede.

Fotoorientering
Presisjonsorientering var forløperen til fotoorien -
teringen, som går av stabelen ved Stortjern og
Vesletjern. Løypene som går på skogsveier er
tilrettelagt både for barn og rullestolbrukere.
– I mange år har vi snakket om at det hadde
vært grådig moro å få til ei løype som rullestol -
brukere også kunne bruke, sier leder i Fosse-
kallen IL, Tom Bondehagen.
Turposter er trykket på et kart med en rekke
bilder. Når deltakerne kommer til posten, skal
de kunne se hvilket bilde som stemmer overens
med posten de har kommet fram til.
– Du kommer til en post og skal nne bildet i
terrenget, og under bildet står det en bokstav,
forklarer Mælingen.
Bokstavene på postene skal til slutt gi et
løsningsord.

N M p å H en sm oen

nm i presisjonsorientering, såkalt p re- o , har blitt arrangert på Hensmoen ere ganger. d ette
er en gren innen orientering integrert for funksjonsfriske og bevegelseshemmede. l øypene
går langs stier eller veier som er tilgjengelig for rullestol. l es mer i artikkelen om “orienter -
ing på re hjul” sakset fra Ringerikes Blad.



Folket i aktivitet
Bondehagen innser at det ikke er helt enkelt
å få folk ut i skogen, men Mælingen er en god
ambassadør og har fått med seg blant andre
tidligere utøver i handikapidrett, Atle Haglund fra
Hole.
Både myndighetene og orienteringsforbundet er
for tiden svært opptatt av at est mulig av
befolkningen skal røre på seg.
– Alle - hele folket - skal i aktivitet. Man skal ikke
bli sittende inne, sier Bondehagen.

t ilbud til ere?
Harald Mælingen vil ikke bare ha bevegelses-
hemmede med på orientering. Han tror også
det kan være mulig å lage løyper for blinde med
ledsagere.

– De har like stort utbytte av å komme ut i
skogen, påpeker Mælingen.

t ilbyr dyttehjelp
To O-løyper skal lages, en kort og en lang, i
idylliske omgivelser. Deltakere som trenger en
liten innføring i lesing av kart vil få det, og det
skal også være mulig å få dyttehjelp i løypene.
Det er forhåndspåmelding til løpet, men ingen
startkontingent og arrangøren lover premie til
alle. Etterpå blir det sosial sammenkomst med
grilling, kaffe og kaker.

o ppmøtestedet er merket fra e 16 og
næringsområdet på Hensmoen.

Det er fullt mulig å være med på O-løp, selv om man sitter i rullestol,
sier Tom Bondehagen og Harald Mælingen.

Foto: Pål Tr. Mannsverk



v i har foretatt en spørreundersøkelse blant
bedriftene på Hensmoen, med spørsmål
som hva det vil si for virksomheten med to
grustak i nabolaget og hvilken nytte bedrift -
ene har av å ha et turområde i nærheten. Her
er et utdrag fra svarene vi kk:

Vi ønsker å bygge ut på sikt, for å leie ut til næring,
men vil bli vanskelig med grustak så i nærheten.
Bedrift, 6 år på Hensmoen.

V i har nytte av å ha et turområde i nabolaget til trim/
rekreasjon.
Bedrift, 20 år på Hensmoen.

Vegetasjonen vil forsvinne. Det blir mer ”vær” på Hensmoen.
Bedrift, 12 år på Hensmoen.

Flere generasjoner i området rundt må leve disse
”anleggene”! I solidaritet med disse, tar vi avstand fra at
planene skal realiseres!
Bedrift, 12 år på Hensmoen.

Vi har positiv nytte av turområdet på Hensmoen; Hyggelig
miljø med skog, fugl m.m.
Bedrift, 30 år på Hensmoen.

Negativt med to store grustak i nabolaget med støy og støv,
maskin/transport og tra kk.
Bedrift, 30 år på Hensmoen.

Vi bruker turområdet på Hensmoen hele året, til turer og
bærplukking. Bedre helse = Bedre hverdag.
Bedrift, 6 år på Hensmoen.

Kunder bruker turområdet på Hensmoen til å gå turer når
biler er på verkstedet.
Bedrift, 32 år på Hensmoen.

Virksomheten har stor nytte av å ha et turområde som Hens -
moen i nabolaget.
Bedrift, 29 år på Hensmoen.

s tøv, støy og økt tra kk er gjennomgående i
svarene om hvilke konsekvenser de ser for
seg:

Støy, støv. Ingen positiv innvirknig.
Støy, støv, rystelser, mer tra kk?
Økt tra kk av større kjøretøy.
Mye mer støy og ikke minst støv. Ødeleggelse av
tomtegrenser.
Vil få negativ betydning for de ansatte. Helt klart.

Aurora på Hensmoen er Ringerike kommunes
arbeidssenter for voksne funksjonshemmede.
De bruker friluftsområdet på Hensmoen tre
dager i uka, men ledelsen ønsket ikke at virk -
somheten skulle delta i undersøkelsen.

S p ø rreu n d ersø kel se

Flust av blåbær på Hensmoen.



Spørreundersøkelse

Utallige otte turom -
råder og turmuligheter
i variert natur enten
du er på bærtur eller
ridetur.

Skispor og myriader
av himmelhøye fu -
rutrær under praktfulle
vinterforhold på
Hensmoen.



Norges Miljøvernforb und
Postboks 593
5806 Bergen

Ringerike kommune
Kulturtjenesten
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

INNSPILL TIL KOMMUNEDELPL AN FOR IDRETT - OG FRILUFT

Ringerike kommune må verne friluftsområdet på Hensmoen gjennom kommuneplanen.

K ommunepl anen i 1994 skulle sikre LNF - områder , og kommuneplanbestemmelsene vektla et
godt oppvekstmiljø for barn og unge. På tross av dette ble nærmiljøet til barna i flere
lokalsamfunn rundt Hensmoen tusjet om til masseuttak på plankartet. Ingen talte barn og
unges sak, og kommunen misbrukte sitt mandat ved å unnlate å følge lovpålagte demokratiske
prosesser da friluftsområdet på Hensmoen ble båndlagt til grusindustri.

At Ringerike kommune kun tusjet friluftso mrådet inn på plankartet som masseuttak
uten saksbehandling og høring, slik at ingen at ingen fikk medvirke på naturens vegne
og ivareta allmenne interesser, er en kommunal skandale av dimensjoner.

At to grusentrepenører skal få gj øre seg rike på på allmennheten bekostning, attpåtil i et
naturområde som er satt av ulovlig som masseuttak på plankartet , er totalt uakseptabelt .
Argumentet om samfunnets behov for bygge råstoff er for øvrig ikke gangbar mynt på
Hensmoen . Lokale ent rep enører fra bransjen har gått offentlig ut og uttalt at konkurransen i
markedet er hard med all sand – og grus produksjonen s om nå pågår og som planlegges i
Ringerike kom mune.

Ringerike kommune har et ansvar å påse at det ikke blir sløst med naturens geologiske
produkter av i kke - fo rnybare ressurser som sand og grus. Naturgrus har dessuten en
naturlig ledningsevne for vann, hvilket er svært viktig å ivareta på Hensmoen med tanke
på våtmarka og grytehullstjernene Vesletjern og Storetjern.



I tillegg til at Hensmoen er et pop u lært og bynært friluftsområde , er moen et verneverdig
morenelandskap som Ringerike kommune har et internasjonalt ansvar å ivareta . En n aturarv
fra siste ist id bestående av tre vannfylte dødisgroper og uttallige tørrlagte groper , er
fenomener som kommunen bør være en stolt ambassadør for , framfor å radere ut dette unike
istidslandskapet . Ifølge Fylkesmannen i Buskerud har lokaliteten på Hensmoen høy faglig
verdi.

Natur - og friluftsv erdien av Hensmoen overstiger mile langt det økonomiske utbytte de
planlagte masseuttakene har for to grusentrepenører .

T ålegrense n er nådd for flere ti år siden når det gjelder belastningen av økosystemet på
Hensmoen. Vi har derfor laget en arealgrense som best mulig ivaretar naturen og miljøet:

Vår foreslåtte arealgrense går ved skogsbrynet rundt grustaket. Skogen vil dermed
fungere som en buffer for å sikre våtmarksområdet og fuktighetstilgangen til Vesletjern
og Storetjern.

Innenfor uttaks området må stiene ivaretas og naturlige skråninger må opparbeides når
eksisterende grusuttak har tatt ut den nødvendige massen innenfor denne arealgrensen.

Vi forventer med dette at Ringerike kommune ivaretar felleskapets beste, og minimiserer
betraktelig det planlagte området for masseuttak til areal grensene so m vist på våre vedlagte
bilder .

Miljøvernforbundet vil komme med eget grenseforslag for sanduttaket senere.

Miljøvennlig hilsen

Kurt Oddekalv



G R E N S E S E T TI N G AV
G R U S TA K E T PÅ H E N S M O E N

Ringerike kommune må begrense Myrvangs
planlagte masseutvidelser betraktelig, og
Norstones planer om nyetablering av et
jamsides grustak på Hensmoen må stanses
umiddelbart. To parallelle grusuttak i det lille
som er igjen av dette populære og bynære
turområdet er ikke annet enn ren og skjær gal -
skap basert på et ulovlig plankart fra 1994.

Forslagsstillernes freidige og misvisende på -
stand om nødvendigheten av å forsyne sam-
funnet med byggeråstoff er en komplett feil-
slutning. For det første er det overproduksjon av
pukk og sand på Ringerike. For det andre må
Ringerike kommune snarest sette fokus på de
negative miljøaspektene rundt valg av grus og
sand som byggeråstoff og sette seg inn i fakta.

Sement- og betongindustrien er en av de
største utslippskildene av menneskeskapt CO2
på global basis, og står for 7 - 10 prosent av
verdens totale klimautslipp. Det er ere ganger
mer enn all verdens yreiser som står for rundt
to prosent, og etterspørselen etter
sement og betong øker dramatisk. Betong-
industriens behov for ikke-fornybare ressurser
som sand og grus fører også til enorme natur-
og miljøinngrep. Mens betongindustrien skaper
negative miljøkonsekvenser fungerer tre som en
støvsuger av karbon, og politikerne i Ringerike
må vise samfunnsansvar ved å legge til rette for
økt trebruk framfor overforbruk av ikke-fornybare
ressurser som sand og grus.

Myrvang.no kunngjør at de er en av de største i
Norge på utvinning av elvestener, og markeds -
fører disse som pyntestener. Virksomheten frak -
ter sågar verdifulle morenestener fra det verne-
verdige istidslandskapet på Hensmoen helt til
Tyskland og Nederland. Mens det sløses

med naturgrus blir det folkekjære rekreasjons-
området på Hensmoen gradvis mindre. År
etter år. Snart i rekordfart hvis enda en aktør
skal få frakte uerstattelige naturressurser ut
av kommunen – og til overmål ut av landet
vårt - mens kommunens egen lokalbefolkning
må ta miljøregningen i form av støv, støy, økt
tungtra kk og tap av verdifull natur.

Ringerike kommune må sette på bremsen
snarest, og ikke tillate misbruk av naturen ved
å sløse med ikke-fornybare ressurser slik vi er
vitne til på Hensmoen. Grådigheten
kjenner åpenbart ingen grenser, og lokal-
politikerne i Ringerike må derfor sørge for å
redusere de foreslåtte masseutvidelsene
betraktelig når saken skal opp til politisk behan -
dling.

Grustaket på Hensmoen vil fremdeles ha
mange års driftstid igjen før virksomheten har
tatt ut naturressursene i vårt foreslåtte belte på
ca. 80 meter mot vest. Innenfor dette uttaks-
området må turstiene ivaretas og naturlige
skråninger opparbeides når Myrvang har tatt ut
de nødvendige sand- og grusressursene.

Hensmoen er nærmiljøet til ere lokalsamfunn
og ble kåret til det mest populære friluftsområ -
det nær Hønefoss i kommunens egen under -
søkelse. Ringerike kommune må tenke frem -
tidsrettet, og standpunktet vårt om å begrense
arealgrensene som vist på vedlagte
illustrasjoner er akseptable med hensyn til miljø,
samfunn og kommende generasjoner.

Miljøvennlig hilsen

Kurt Oddekalv
Kilde CO2-utslipp: Universitetet i Agder

og Avinor



G RUSTAKET PÅ H ENSMOEN ER ETT AV
Ø STLANDETS STØRSTE



www.nmf.no

Slik vil Hensmoen se ut for
våre kommende generasjoner
dersom forslagsstillerne får

det som de vil.



Ringerike kommune
Areal og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

VEDR. SAK 379 – DETALJREGULERING HENSMOEN

Ringerike kommune må verne friluftsområdet på Hensmoen gjennom kommuneplanen.

Kommuneplanen i 1994 skulle sikre LNF - områder, og kommuneplanbestemmelsene vektla et
godt oppvekstmiljø for barn og unge. På tross av dette ble nærmiljøet til barna i flere
lokalsamfunn rundt Hensmoen kun tusjet om til masseuttak på plankartet .

Hensmoen ble kåret til ett av de mest populære friluftsområ dene nær Hønefoss i kommunens
egen undersøkelse i 2013, og d e høye friluftsverdiene kommer hele samfunnet til gode. Derfor
er det viktig at Ringerike kommune sikrer det lille som er igjen av natur i det pågående
arbeidet med ny arealplan. Fysisk inaktivite t koster det norske samfunnet millarder av kroner ,
og to grusentrepenører kan ikke få gjøre seg rik e på på allmennheten bekostning . Argumentet
om samfunnets behov for byggeråstoff er for øvri g ikke gangbar mynt. Asfalt - og
betongbransjen må over på 100 % tilslag av knust fjell slik som i Sverige. Verdifull natur kan
ikke ofres for å oppnå kortsiktig vinning .

Ringerike kommune har et ansvar å påse at det ikke blir sløst med naturens geologiske
produkter av ikke - fornybare ressurser som sand og grus. Naturg rus har en naturlig
ledningsevne for vann, hvilket er svært viktig å ivareta på Hensmoen med tanke på våtmarka
og grytehullstj ernene Vesletjern og Storetjern , samt grunnvannet under planområdet , som er
drikkevannskilden til beboerne i Nybyen.

V i står fast ved vår tidligere foreslåtte arealgrense , som gikk ved skogsbrynet rundt grustaket.
Grensepålene vårt lokallag satte opp etter at trærne ble hugget, ligger nå i nne i område for
tungindustri etter at Myrvang AS tok seg til rette i fjor og ødela verdifu ll natur ut en å ha
godkjenninger i orden.

Hensmoen er nærmiljøet til barn og unge, og det skal ikke være lønnsømt å ta seg til rette. Vi
forventer derfor at Ringerike kommune ivaretar felleskapets beste, og minimiserer betraktelig
det planlagte området for masseuttak til vår foreslåtte are algrense , som vist på side 7 i
vedlagte rapport.

Miljøvennlig hilsen

Kurt W. Oddekalv
Leder





Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Lasse old
Sørflatveien 21

3516 Hønefoss

Høring av reguleringsplan for Hensmoen Dato: 2ll5-17

Friluftslivet på Hensmoen er av stor betydning for veldig mange mennesker i Ringerike, og

mange benytter seg av dette rekreasjonsområdet.

Videre uttak av grus på Hensmoen er ikke forenelig med områdets store verdi som

friluftsområde. Planområdet må derfor begrenses, og Myrvang AS må lage en plan for

avslutning av videre uttak når grensen for konsesjonsområdet er nådd.

Med vennlig hilsen

Lasse yrvold

Dokid:
17045119
(14t286-67)
Uttalelse

I





Miljøpartiet De Grønne 8.6 2017
v/ Knut Arild Melbøe
Hofsfossveien 24
3517 Hønefoss

Ringerike kommune
Areal - og byplankontoret
postmottak@ringerike.kommune.no

INNSPILL TIL HØRING AV DETALJREGULERING HENSMOEN
Direktoratet for mi neralforvaltning tildelte i brev av 28.11 .16driftskonsesjon til John Myrvang AS
som «Tiltakshaver» over et ca. 400 mål stort areal der det allerede er gravd femti meter ned i
grunnen over flere hunder dekar. Tidligere var det en sandfur uskog her som over store deler av
Hensmoen . I kommuneplanen for Ringerike er arealet for konsesjonsområde t oppgitt til 431 da.
Uttaket har for My rvangs del foregått siden 1954, og det gjenstår enda 24 å r med uttak av sand og
grus før nåværende kommuneplans konsesjonsgrense er nådd. Oppe p å overflaten ble riktignok
dette arealet ryddet for skog i 2016. Så grensen ses tydelig i terrenget.

I det private reguleringsforslaget fra John My rvang AS og NorStone AS som nå foreligger til høring,
skisserer tiltakshaver en dramatisk utvidelse idet 900 da foreslås gravd ut innen for en 75 års periode .
Det eksisterende området og den eventuelle utvidelsen kalles i sin helhet « planomr ådet » , mens
områdene rundt har fått betegnelsen « influensområde t » . Kommuneplanen fra 1994 har en rosa
skravur for deler av dette planområdet, men der kalles det « fremtidig uttaksområde » . Sammenligner
en så kartene fra side 106 i planforslaget med kommuneplanen , ser en at grensene ikke er
sam menfallende. « Planområdet » er blitt noe større, særlig i spissen mot nord , men også nede mot
Nymoen . Kart - og planforskriften stiller krav til at kommunens plankart kvalitetssikres , og dette må
absolutt gjøres etter hvert som grenser for uttak bestemmes.

Planforslaget stiller tilsynelatende opp to formål med regulerings planen allerede i forordet :
1 Ivaret a miljø - og samfunnshensyn
2 Sikre sand - og grusressurser samt gi rammer for den videre drift av masseuttaket (se side 5)

Under lesning av planen blir det klart at det er rammer fo r videre drift som det i praksis skal sikres
tilgang til , og disse kreves å bli så vide som mulig. De verneverdige områdene rundt Store - og
Lilletjer n setter klare grenser til et 100 - meters belte , og planforslaget tar ingen mil jø og
samfunnshensyn utover et absolutt minimum . At sand - og grusforekomster sikres ved at de fjernes er
et paradoks. Selvsagt går de tapt. Den nasjonale politikken henger dessverre ennå etter i Norge på
dette området. S om vi vet, er disse ressursene både sjeldne og har viktige funksjoner for
vannhusholdningen. Svenskene har forstått dette og tatt konsekvensen av det ved å legge skatt på
uttak. I dag går en også i Norge mer og mer over til uttak av pukk og nedknusing.

For oss i Ringerike har sandfuruskogs moene også en avgjørende betydning for friluftslivet, noe for
øvrig planforslaget er helt klar på. Men a t miljø - og samfunnsinteresser ivaretas gjennom å fjerne
hele grunnlaget, et innpå 500 da stort friluftsområde som er rangert blant de mest po p ulære i
H ønefoss , er noe dette planforslaget prøver å tåkelegge . Teknikken består bl.a. i å legge areal e t som
al l erede er ødelagt - altså krater et - sammen med det nye ønsked e uttaksområdet og så vurdere
gjennomsnittet av dette som verdi i friluftsøyemed . Det går s elvsagt ikke i hop. Det samme gjelder
temaet landskap. Vi presenteres for mange fjernbilder, f.eks. hvordan ser Hensmoen ut fra Krokkleiva
når hele planområdet er gravd ut i 2090 . På avstand ser vi jo nesten ingenting. Verdivurderingen
påvirkes og underestimerer områdeverdiene slik at de blir konsekvent lavere. S like grep er også gjort
for tallene som presenteres i ROS - analysen i planforslagets kapittel 7 . Hadde lokalbefolkningen hatt
tilsvarende ressurser til å utrede en reguleringsplan som tiltaks haver , ville nærperspektivet som er på
sin plass her , kommet frem - med vekt på nettopp miljø og samfunn . Like fullt står det respekt av
lokalbefolkningen , de har sagt fra . Det er bare å lese alle høringsuttalelsene og lytte til dem.



Næringsinteressene m å ikke få bes temme alt i saker som dette. Spesiel t ikke da vår kommune har så
mange alternative muligh e ter også for lignende virksom het. Myrvang driver f.eks. Vestsiden
pukkverk på andre siden av Ådalselva som oppgis til 900 års levetid. Til tross for klag er om støy og
støv på Hensmoen vil tiltakshaver utvide den daglige driftsfasen der . Herbør formannskapets
vedtak fra 28.03.2017 om nye driftstider gås kritisk gjennom i sømmene.Vi i M DG mener det
er politikerens oppgave i en sak som dette nettopp å ta miljø - og samfunnshensyn. Folk skal leve og
trives på Hensmoen. Målene er i konflikt , og det er kommunens oppgave gjennom sitt
arealplanarbeid å sikre bruker es og beboeres interesser , samt å gi uttaksinteresser forutsigbare
rammer . Friluftsin teressene er svært viktig da det ikke er andre som sikrer dem . Det er langt flere
mennesker som har nytte av området enn de arbeidsplassene det drei er seg om, 19 er oppgitt for
My rvangs del. Men antallet inkluderer ansatte på hovedkontoret/administrasjon s om er lagt til
Hensmoen. S om kjent har My rvang virksomhet mange steder . NorS tone AS som er en ny aktør,
regner med fem arbeidsplasser. Etter vår mening bør ikke nye tiltakshavere slippe til i området.

Konsesjon er så langt gitt for 24 år fremover . Det er faktisk en brukbar driftshorisont i våre dager. O g
nå før videre konsekvensutredning er foretatt – og den bør gjøres langt mer grundig enn det
AsplanViak har gjort i foreliggende forslag – bør tiltakshaver få det signalet at drift etter 2040 faktisk
er usikker. Tiltakshaver må også få forelagt en liste med avbøtende tiltak og de arealbegrensninger
kommunen finner nødvendig for å sikre miljø - og samfunnshensyn i saken. Arealbegrens n ingen må
også ses i sammenheng med industriområdet på Hensmoen som fra sin kant s etter begrensninger for
innbyggernes bruk av området . Fremtidig b efolkningsutvikling og press på arealer i Ringerike krever
g ode friluftsområder – med plass til alle brukere - som er Hensmoens force ! I et 5 - 10 års perspektiv
er det også h øy sannsynlighet for at det vil komme en mer restriktiv nasjonal gruspolitikk.

To andre arealkrevende prosjekter er også aktuelle og krever utredning. Et forslag om
Landskaps vernområde ble fremlagt allerede i 1974. Det er igjen kommet opp via UI O og limno log dr .
philos Dag Hongve i 2017 . Området vil ha sin kjerne rundt Store - og Lilletjern, men arealgrensen bør
t enkes vid og selvsagt omfatte en god del av de 500 da tiltakshaver ønsker seg . Kommunen arbeider
også med en lokalisering av en geopark og et geoi nformasjonssenter. Begge dele r krever
opparbeiding og parkering , f.eks. på noe av arealet som i dag ikke er tatt ut av grustaket . Slike
prosjekter tar tid å realisere, men de ligge r snarere innenfor en 5 - 10 årsperiode enn lengre ut i tid og
de vil kunne gi arbeid til minst like mange mennesker som det grustaket forespeiler oss. Å sette
klarere prinsipper for etterdriften bør heller ikke utsettes i tid. Dette er også noe tiltakshaver vil sette
pris på å forholde seg til nå og ikke oppleve at det d ukker opp s om overraskelser om 1 5 år.

Planforslaget peker selv på manglende undersøkelser av biomangfold et , også på den delen av
sandfuruskogen som ligger i « planområdet ». Det kan godt inneholde verdifulle rødlisted e arter. Vi vet
at denne delen er avgjørende for avvikling av presisjonsorientering der b . la. N M er arrangert to
ganger . Området brukes også som demonstrasjonsområder for skoler i Ringerike , og Universitet i Oslo
har brukt det gjennom en årrekke . Også ulike momenter, det som betegnes somet bærekraftig
u ttaksregime «innenfor de avsatte arealer i kommuneplanen»,trenger utredning.De er knyttet til
vannhusholdning, testbrønner og grunnvann samt lagring av masser og forurensn ing. Konklusjonen blir
derfor at før konsekvensene er klarlagt, skal dagens konsesj onsgrense gjelde. Planforslaget bør derfor
h vile i skuffen og ses på igjen i lys av det som er miljø - og samfunnssiden av saken.

Ved sid en av å vise til generelle prins ipper for disponering av grus - og sandressursene . særlig
oppbinding av ressursbruk over 25 år, nevnt i uttalelse om Kilemoen ( vedlagt under ) , vil M D G til
slutt påpeke at bærekraftig bruk av grusressurser bør komme til en avklaring tilsva rende d en
som ha r funnet sted i Sverige. Disse ressursene er begrensete og bør brukes til noe annet e nn
fyllmasse til betong og asfalt . Fre mtidens byggerier bør bruke langt mer trevirke . Således danner
både klima - , naturforvaltnings - og friluftspolitiske prior iteringer bakgrunn for vårt i nnspill .

For Miljøpartiet De Grønne Ringerike

Kommunestyrerepresentant Knut Arild Melbøe



Vedlegg

Ringerike kommune 23.5.2017
Areal - og byplankontoret
3502 Hønefoss
postmottak@ringerike.kommune.no
!

Kilemoen sanduttak – klage over vedtak
Fire partier gikk imot å vedta «344 - Områderegulering fo r Kilemoen» Sanduttak» i
Kommunestyret 6.4.17 (sak 40/17). Protokollen opplyser at 6 medlemmer gikk imot. De
representerte Venstre og SV, som begge har to representanter, samt Solidaritetslistas
ene medlem og Miljøpartiet De Grønnes ene. Det er sistnevnte som her frembringer
denne klagen som også kan betraktes som en stemmeforklaring fra MDG.

Det er flere grunner til at Miljøpartiet De Grønne ikke aksepterer den planlagte utvidelsen av
masseuttaket på Kilemoen. Usikkerheten knyttet til grunnvannsmagasinet under planområdet
har vært oppe i debatten og gjorde at kote 160 ble valgt. Føre - var - prinsippet om å sikre en
fornuftig og trygg utnytting av ressursene i naturen, lå bak dette. Etter vår oppfatning bør
grensen settes høyere, ved kote 175, og slik utgjøre tidspunktet for vurdering av ny
reguleringsplan. Usikkerheten som planforslaget skaper mht. grunnvannsforekomsten i
planområdet, samt svekkelsen av grunnvannsbeskyttelsen og grunnvannsfluktasjoner som
kan oppstå gjennom masseuttaket, kan være i strid med E Us vanndirektiv. Det må tenkes
helhetlig da Ringerike vannverk Kilemoen som er situert nord for planområdet, er der for å
forsyne ca. 25 000 personer i Hønefoss og omegn. Med en flerdobling av befolkningen har vi
et framtidig behov for store mengder grunnv ann. Masseuttakets omfang er derfor ikke
«bærekraftig», les: vannressursene er ikke opprettholdbare i det tidsperspektiv som planene
åpner for og slik i konflikt med kommunens eget vannbehov for å møte befolkningsveksten.

Et uttak av det omfang det legges opp til på Kilemoen – med et uttaksregime over kanskje
mer enn 35 år før ny reguleringsplan – er uakseptabelt slik det står til med presset på
grusressursene. Kilemoen er blant landets desidert største og har nasjonale verneverdier
knyttet til sandfurusko gen. 70 % er bevart etter Fylkesmannens innsigelse. MDGs oppfatning
er at det hele bør vernes. Sverige har et langt strengere vern om sine grusressurser med
avgift lagt på uttak, og politikken der er i tråd med SGUs anbefalinger. Grus er en begrenset
ressu rs, og NGU ønsker økt bruk av pukk, blant annet pga. konflikt med grunnvannet som vi
har pekt på over. MDG har også foreslått et geoinformasjonssenter i området, gjerne
samstemt med Hensmoen, noe kommunen har under utredning. Forekomstene på Kilemoen
er de l av de rike verdiene som Ringerike har, og som vi gjennom et slikt senter vil vise frem
og hegne om. Kommunen må ikke ødsle bort sine ressurser for kortsiktige hensyn. Vi har
verdier for fremtiden. Ringerike kommune bør nå fremskaffe en helhetlig plan for bruken av
sine samlede grusressurser og oppmuntre til redusert bruk. Grusen hører hjemme i naturen,
hos oss er den også grunnlaget for de rike nasjonalt verneverdige sandfuruskogene som
ligger oppå dem. Slik har de stor verdi for friluftslivet samtidig so m de har en naturlig
ledningsevne for vann.

Med dette vil MDG peke på et til dels oversett faktum: Det som er på overflaten, spiller
sammen med som er nedi grunnen. At representantene fra formannskapet valgte å sitte i
bussen ved befaring og ikke inspisere arealet og vurdere reelle grenser mot sandf uruskogen
og friluftsområdene slik de vil bli om masseuttaket i foreslått plan gjennomføres i sin helhet
innen 2095, synes MDG er beklagelig. Med et tidsperspektiv på 78 år for uttak, med en
kanskje sterk befolkningsvekst og tilhørende behov for nærnatur o g friluftsområder, og krav
til bærekraftig utvikling og press på naturressursene nevnt over, kan ikke kommunestyre
binde opp arealbruken for et stort antall kommunestyrer fremover. Ved kommende
arealrevisjoner av kommuneplanen må en kunne justere grenser p åny. Det vil si at uttak av
masse må grensesettes og tidsfestes, helst med årlige tak angitt i kubikk allerede nå og det
vesentlig lavere enn dagens nivå. I tråd med dette bør også planforslaget reduseres
tilsvarende i areal ned til en tidshorisont for utt ak på 20 - 35 år, noe som kan gi forutsigbarhet
og mulighet for etappevis avgrensing i terrenget for å hindre rasering av skog og toppmasse
før masse i pågående uttak er tatt ut (noe skjedde på Hensmoen i 2016). Dette bør legges
inn i reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.



Det må derfor tenkes og besluttes trinn for trinn i reguleringsplanen for Kilemoen. Det er slett
ikke tid nå for å gi langtidsgavepakker for en utvinner og da uten å kreve noe tilbake.
Mineralloven stiller krav til istandsetting a v uttatte områder til frilufts - og rekreasjonsformål i
området. Ja, den har fokus på naturmangfold, friluft og folkehelse, hvor vi i § 50 kan lese:
«Undersøker, utvinner og driver av mineralforekomster skal sørge for forsvarlig opprydding
av området mens a rbeidene pågår og etter at disse er avsluttet». Det foreligger ingen samlet
oversikt over tiltak i det som bør bli en liste over avbøtende tiltak. Kun ett er nevnt i
kommunestyrets vedtak (punkt 7): «opparbeidelse av tverrforbindelse i form av sti mellom
ø st og vest, lengst nord i planområdet». Forslaget treffer dårlig til tross for at det også nevnes
rekkefølgekrav, kanskje fordi det ikke har kommet fra innbyggerne, men fra administrasjonen
som kanskje heller ikke gikk ut av bussen? Det er kommet uttalelse r fra dem som kjenner
området, og det er også dem vi som politikere bør lytte til. Når det gjelder punkt 4 i
kommunestyrets vedtak som peker på vurdering av hensynssoner og den nye
reguleringsplanen som skal sikre etterbruk av området, nevnt i punkt 8, bør også lokalkjente,
idrettsforeninger og andre lyttes til. Deres uttalelser bør danne punkter i den listen av
avbøtende tiltak som skal utarbeides, før en reguleringsplan godkjennes.

For Miljøpartiet De Grønne, Ringerike

Knut Arild Melbøe



Marit Kjemperud
Sørflatveien 1-3

35L6 HøNEFOSS 20/s-L7

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HøNEFOSS

ANG. HøRING AV DETALJREGULERING AV HENSMOEN

Hensmoen må ivaretas som turområde slik at også kommende generasjoner får nytte av
dette flotte turområdet med kort avstand til Hønefoss.

Hensmoen har kvaliteter som gjør området svært populært for orienteringsløp på
toppnivå, og dessuten er den lille, grønne lungen godt egnet for eldre mennesker og
barn fordi terrenget er flatt og lett tilgjengelig.

Ringerike kommune må derfor i stedet sørge for å ivareta det lille som er igjen av natur
på Hensmoen, slik at også våre etterkommere kan få nyte rekreasjonsområdet som
ligger i kort avstand til Hønefoss.

Med hilsen

{1^r*-\.
Marit Kjemperud

Dokid:
17045130
(14/286_73)
Uttalelse



Ringerike kommune

Areal- og byplankontoret

Postboks 123 Sentrum

3502 Flønefoss

Marte Pedersen

Østmoveien 8 B
3510 Hønefoss F{ønefoss, 5. Mai 2017

Vedr- høring av detaljregulering for Hensmoen grusuttak

Kartlegging av bynære friluftsområder viste med tydelighet at Hensmoen er av
stor verdi. Derfor er det svært viktig at Ringerike kommune verdsetter dette
populære friluftsområdet og reduserer planområdet som er avsatt til masseuttak.

Som en grunnleggende forutsetning i kommunens forvaltning av
friluftsområder, må denne være i tråd med kommunens overordnede mål om å

sikre miljøet og skape en bærekraftig utvikling.

To parallelle masseuttak er ikke bærekraftig. Ergo mâ størce deler av Flensmoen
settes av til friluftsliv i den nye kommuneplanen.

Med hilsen

N {nic-frc(s.ç,-r.
Marte Pedersen t

Dokid:
170391 53

(14l286-38)
Uttalelse
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Ringerike kommune
Areal og byplan
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Martin Alsmark
Olamoen 28
3516 Hønefoss 70ls-L7

HØRING AV DETAIJREGULERING HENSMOEN GRUSUTTAK

Naturområdet på f-lensmoen ble kåret til det rnest populære f,riluftsområdet nær
þiønefoss iføige kommc¡nens egen undersøkelse:

fr*eÍe poemgeË rmed r¡ndersøkeåsem fæÍËer jm honft t¡wis Ëkke RËmgenEke

kçmrmume f;ar hensyn tã! res¿¡ Ntatet!

Det stcre naturinngrepet til Myrvang AS ødelegger folks lyst og rnulighet til å elrive

frlluftslìv nær uttaket, oç parallelle mæsseut"tæk på l-{ensmren er lançt fra
bærekraftig"

Ultak av grLls på bekastninE av et så populærL rekreasjonscmråde som f-lensnloen er
ikke forsvarliç forvaltning av kommunens mlneralressurser"

Planclrnrådet må desfor reduseres til å kun gjelde konses;onsornrådet"

Med hilsen

Martin Alsmark
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Mary Blikken Gravdahl, Høybyvn. 54, 3500 Hønefoss

Ringerike kommune, Areal-og byplankontoret 30.05.2017

Høringsuttalelse
Detaljregulering 0605_379 Hensmoen grusuttak, 1. gangs behandling.

Høringssvaret begrenses til følgende tema i planforslaget, som påvirkes av
masseuttaket: Friluftsliv/bokvalitet, grunnvannsforekomst og vannsikring,
arbeidsplasser med vinkling mot bærekraftig utvikling.

Friluftsliv og bokvalitet
Friluftsliv, helse og avbøtende tiltak er viet liten plass i planforslaget.
Drøftingene synes å ta utgangspunkt i noe mekanisk, lovmessig, noe uavvendelig.
Barn og unges interesser er ikke tilstrekkelig utredet og redegjort for i planen.
Generelt, under avsnitt «Samfunnsmessige konsekvenser» har hensynet til
befolkningen, nærmiljøet fått for liten plass. «Samfunn» rommer som navnet sier mer
enn «arbeidsplasser»/næringsliv... Hele 61% av Norges befolkning har oppgitt at
fysisk aktivitet i naturen er den treningsformen som motiverer mest.
Stort.meld. 18(2015-2016) Frilufsliv-Natur som kilde til helse og livskvalitet.

Savner innspill fra kommunens kultur, miljø-og oppvekstetat.
Planforslaget etterlater langt flere spørsmål enn svar. Derfor også uforståelig at en
tiltakshaver nå i fortsettelsen ser for seg en virksomhet med fortsatt uhemmet uttak,
attpåtil med en «kompanjong» til på laget...for å ta ut ikke-fornybare ressurser.
Samtidig som friluftsområder forsvinner, forringes også miljø-og bokvaliteten for
småhusbebyggelsene i nærområdet. Selv om tiltakshaver henviser til at støy-og
støvmålinger holder seg innenfor «grenseverdiene», inngår støy, og delvis støvplager
som fast ingrediens i hverdagen for flere som bor i nærområdet.

Grunnvannsforekomsten og sikring av drikkevann, «alternative løsninger».
Vann er et flyktig og uforutsigbart, levende element. Ingen er gitt, heller ikke
geologer og hydrogeologer med 100% sikkerhet, å forutset vannets bevegelser.
I tillegg kommer usikkerhetsmomenter som følge av miljø- og klimaendringer, med
ekstremvær, som vinder, store nedbørsmengder og flom.
For liten vekt på muligheten av teknisk eller menneskelig svikt. Derfor tas litt lett,
slik undertegnede ser det, på usikkerhetsmomenter rundt grunnvann-stand og
drikkevannsforsyning til privat vannverk.
Viser i den forbindelse til diesellekkasjen for et par år siden, omtalt i Ringerike Blad.

Ad «Alternative løsninger».
Et lite «løft», men langt fra tilstrekkelig mht vannsikring og føre-var-prinsippet.
(Naturmangfoldslov § 9). «Alternative» løsninger er i realiteten ikke alternativer, men
«sukring av pillen» ved at det tas utgangspunkt i «worst case», 2m over grunnvann...
(som om det eksakt lar seg beregne!- vann ligger ikke stille, men fluktuerer.



Dessuten gir det min.beskyttelse. Heller ikke 170 m er akseptabelt sett i forhold til
skader på miljø og landskap.
Arbeidsplasser og synergieffekt...
I planutkastet vises til arbeidsplasser, og at flere kan forsvinne hvis virksomheten må
flyttes/gis annen lokalisering. En form for «ris bak speilet», som nok ikke vil ha
tiltenkt effekt... Da med henvisning til at «gårsdagens løsninger ikke kan nyttes på
dagens og framtidens utfordringer». Blant annet krever redusert klimautslipp
nytenkning, nedleggelse av miljøskadelig produksjon, testing og utprøving av nye
miljøvennlige produksjonsmetoder.
Hensmoen er et av 7 store sand/grusforekomster i Østlands-området. Etter 60-70 års
leverandør av «gratis» byggråstoff, på tide med «avløsning».

Færre miljøskadelige arbeidsplasser må være et mål i seg selv, til fordel for
eksempelvis mer bruk av tre, retrobetong, bruk av pukk osv. Men, det krever vilje til
omstilling, som for enkelte kan bli smertefull men nødvendig.

Definisjon Bærekraftig utvikling:
Bærekraftig utvikling  handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever
idag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.
(Def. FN- verdenskommisjonen for miljø og utviklings rapport.
Vår felles fremtid, 1987. FN-sambandet 2013: Klimaendringene må stanses for å
skape en bærekraftig utvikling.
For å skape bærekraftig utvikling må verdenssamfunnet arbeide på
3 områder: Miljø, Økonomi, Sosiale forhold.

Konklusjon.
Hen grusuttak avvikles innenfor det området som nåværende kommuneplan hjemler.
Paralellt undersøkes og legges til rette for alternative prosjekter, bruk av pukk, retro,
tre. Det er arbeidsgivers ansvar å inspirere til nytenkning, undersøke og drøfte
alternativer til miljøskadelig produksjon og arbeidsplasser!
Masseuttaket som har vært og er i drift er ikke lenger bærekraftig, og kommer i
konflikt med regionale og lokale friluftsinteresser.
Med allerede to lokale «storentreprenører» antas behovet være mer enn dekket.
NorStones etablering antas ikke å ha samfunnmessig gevinst, og ikke bærekraftig
virksomhet.

Med hilsen
Mary Blikken Gravdahl
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Miljøvernforbundet Hønefoss
Hensveien 158
3516 Hønefoss

Ringerike kommune, A real - og byplankontoret 30. Mai 2017

Innsigelse til foreslått detaljregulering av masseuttak Hensmoen

Miljøvernforbundet Hønefoss fremmer innsigelse til de foreslåtte masseuttakene.

Det er beklagelig at vårt innspill til planprogrammet om å redegjøre for alternative
lokaliseringer ikke er innarbeidet i planen. Et så konfliktfylt planforslag burde det ikke vært
brukt så mye ressurser på. Det er ikke dokumentert behov fo r to masseeuttak på Hensmoen.

Lokaliseringen i det populære friluftsområdet på Hensmoen er i sterk konflikt med regionale
og lokale friluftsinteresser. P å Hensmoen arrangeres også NM i presisjonsorientering.
Dess u t en er us ikker heten knyttet til tjerna og grunnvannet i strid med føre - var - prinsippet.

To grusuttak på Hensmoen kan ikke oppveie de betydelige samfunnsmessige ulempene,
og behovet for masser kan dekkes av langt mindre konflikt fylte anlegg.

For å sikre en mest mulig bærekraftig areal forvaltning er det viktig at man planlegger
langsiktig og med et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, herunder at man kan avveie alternativer
opp mot hverandre. Al lerede i 1974 var Hensmoen med i en verneplan utarbeidet av
naturfaglig ek sper t ise fra Universit etet i Oslo. Her påpekes det at Storetjern og Vesletjern og
de tilgrensede områdene må vernes mot inngrep av enhver art, som blant annet grustak og
veier. Likevel har gr ustaket til Myrvang AS spist seg langt innover moen, og anlegg av veier
har foregått ut en at godkjenninger er på plass og uten at konsekvensene har vært vurdert.

Det skal ikke være kurant å holde på uten at godkjenninger er tilstede. At Myrvang AS utvidet
masseuttaket i mai i fjor slik at turskilt og våre g rensepåler h avnet inne i område t for
m asseuttak tyder på at virksomheten ikke tar hensyn til natur og miljø. Truede og sårbare
fuglearter som Sædgås og Hønsehauk er observert på Hensmoen (COWI, 2016) , og disse har
stor nytte av våtmarka og sandmofuruskogen hvor det fo regår biologisk produksjon av planter
og insekter.
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I planforslaget er det for stor usikkerhet knyttet til vanntema , og det står blant annet at
”grunnvannsforekomsten ser ut til å være avgrens et til et tynt vannførende lag”, ( vår
understrek ) . I forbindelse med graving av vann og avløp til Hen i fjor, ble arbeidet sterkt
forsinket pga. av store vannforekomster som dukket opp under gravingen lang s Hensveien,
nedstrøms Hensmoen. Flere vannkilder og grunnvannsoppkomme på Hensmoen tilsier at
områd et er rikt på grunnvann. I private drikkevanns brønner nedenfor Hensmoen fosser vannet
inn ovenfra.

Hydrologien i området må derfor kartlegges bedr e. Blant annet må det tydeliggjøres h vor mye
vann som vil renne gjennom uttaksområdet og vurdering av løsning er for avrenningen og
hvilken konsekvens det te får for resipient. I planforslaget er ikke dette tilstrekkelig besvart,
men henvist til observasjonsbrønner og utsatt til senere vurderinger, hvilket ikke er
akseptabelt. Diesellekkasjen høsten 2015 viser hvor utsatt drikkevannskilden til Nybyen
Vannverk er med en miljøuv ennlig virksomhet nær grunnvannet.

Ifølge planforslaget er største dyp i Vesletjern ca. 6,7 meter ved høy vannstand, hvilket vil si
at dersom grustaket går dypere enn dette, kan vi risikere at tiltaket ender opp som en
miljø katastrofe:

Mest sannsynlig vil grustak ned til større dyp enn tjernas maksimaldyp, føre til drenering og
senkning av vannstanden , Dag Hongve, limnolog Dr. Philos , rapport 2017

P rofessor i zoologi, Kåre Elgmork , som hadd e ferskvannsøkologi som fagfelt, påpekte
dessuten at nedslagsfeltene til Vesletjern og Storetjern er små, slik at at flatehogst kan
medføre endrede dreneringsforhold og dermed vannenes karakter , og at forurensning av
grunnvannet i omegnen kan influere på V esletjern og Storetjern, Elgmork, 1974.

Videre uttak av grus på Hensmoen kan føre til negative konsekvenser som er
vitenskaplig sett sannsynlig , og u t fra dette må vi a nmode kommunen om å stanse uttak
av masse i området så snart som mulig.

Ti ltaket er i vesentlig konflikt også m ed regionale friluftsinteresser, og f ril uftsverdiene og
støyforholdene er dessuten mangelfullt utredet. Støyen fra eksisterende grustak er til tider
hørbar helt til Storetjern, og påvirker friluftsverdiene negativt. Fravær av støy er en vesentlig
verdi for folk som går tur i naturen, jf. Ret ning slinje for behandling av støy i
arealplanlegging , (T 1442) og Stortingsmelding 18 (2015 – 2016) Friluftsliv - natur som kilde
til helse og livskvalitet .

Stortingets og regjeringens vedtak er heller ikke fulgt opp i planforslaget . Barn og unges
interesser m å ivaretas . I nevnte Stortingsmelding Friluftsliv - natur som kilde til helse og
livskvalitet fremgår det dessuten at en god og helhetlig arealplanlegging er det viktigste
virkemiddelet for å ivareta arealer som er verdifulle for friluftsliv. Ingen arealpla ner er
statiske, slik at fokuset om at tiltaket er i samsvar med ”overordna plan” anno 1989 er et
argument som ikke holder mål anno 2017. I planforslaget vises det til en rapport fra 2006
skrevet at NGU. Denne tar kun for seg naturen som byggeråstoff, og må sammen med
arealplanen over Hensmoen anses som utdatert for å være styrende for dette miljøfiendtlige
prosjektet.
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Avslutningsvis v il vi kommen tere forslaget til Myrang AS, som kom i ellevte time under
høringen , om å endre grensene for å legge ti l rette for en mørtelfabrikk på Hensmoen. En
mørtelfabrikk er en risikovirksomhet, og kan ikk e ligge i kort avstand til følso mme
naboområder med stor negativ innvirkning på nær miljøet og verneverdig natur.

Konklusjon: Norstone må finne et alternativt uttakssted. Myrvang må legge en plan for
avslutning av v idere uttak av grus på Hensmoen. Immel l omtid e n må driften i grustaket kun
foregå mellom 0800 – 1600 på hverdager. Stengt i helger og på helligdager. For å skåne
omgi velsene mot støy, må sorterings anle gget bygges inn.

Med hilsen
MILJØVERNFORBUNDET HØNEFOSS

Eva Liell
- leder -





Oddvar Thoen
Sørflatvn. 56
3516 Hønefoss 23.05.20t7

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss
Kopi: Fylkesmannen i Buskerud og Miljøverndepartementet

Dokid:
17045820
(14t286-86)
Uttalelse

Ang. Høringen av grustak på ttensmoen

Ifølge NGU tømmes Norge for naturgrus i rekordfart, hvilket ikke er særlig
oppsiktsvekkende når Ringerike kommune legger opp til at to parallelle
grusuttak skal få tømme Hensmoen for naturressurser,

Økologisk kompensasjon, også kat fysisk kompensasjon for naturmangfold, er et
nytt verktøy som jeg og mange med meg forlanger blir brukt i denne saken,
uansett hvor stort planområdet måtte ende opp når planprosessen er overstått.

Kompensasjonen innebærer at tiltakshaver gjennomfører konkrete tiltak med
positive konsekvenser for naturmangfoldet utenfor området som tiltaket
beslaglegger. Disse positive konsekvensene skal oppveie, eller kompensere for,
de negative konsekvensene ved prosjektet som tiltakshaverne ønsker å
gjennomføre. Økologisk kompensasjon skal sikre at et tiltak unngår et netto tap
av viktig naturmangfold.

Hensmoen er et verneverdig dødislandskap, og en redegjørelse på hva som skal
kompenseres forventer jeg defor blir nøye utredet av Fylkesmannen i Buskerud.

Med vennlig hilsen

Oddvar Thoen



Olav Bråten
Storflatveien 29

3516 Hønefoss

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks l-23 Sentrum
3502 Hønefoss

Dokid:
1 7045817
(14t286-84)
Uttalelse

HøRING GRUSUTTAK HENSMOEN

Ringerike kommune må hindre at det sløses med grusmassene ved å redusere planområdet
betraktelig, samt kun tillate ett grusuttak hvor levetiden må settes til maks 20 år til.

Dette vil avverge at det sløses med grusmassene til f.eks. fyllmasse. Dessuten vil dette føre
til at asfalt- og betongbransjen vil måtte bruke pukk i større skala enn i dag.

I motsatt fall vil grusen dumpes billig ut på markedet på grunn av sterk konkurranse fra to
aktører som skal drive "vegg i vegg".

Konklusjon: Den foreslåtte detaljreguleringen strider med alt som heter bærekraft og
samfunnsnytte. Ringerike kommune plikter dermed å stanse denne "galskapen" som kun
legger opp til korsiktig gevinst for to bedrifter.

Vågård, 22. Mai2OtT

Olav Bråten (r



Vågård , 22 .mai 2017

postmottak@ringerike.kommune.no

Planforslag detaljregulering for Hensmoen Grustak

Forslaget er ikke i samsvar med nasjonal politikk om å ivareta og utvikle god tilgang til
fr iluftslivsområder , og vi kan ikke for t sette med å drive rovdrift på naturen som vi hittil har
gjort .

Ringeriks politikerne ignorer noe av vår fremste ekspertise på betong skapt av natursand og
går baklengs inn i fremtiden .

Professor Børge Johannsen Wigu m mener vi i fremtiden må ov er på 100 % knust tilslag.
Førrevassdammen som ble bygd i 1989 var med 100 % knust tilslag da det var mangel på
sand i nærheten og vanskelige transportforhold som førte til at det ble brukt pukk den gang.
Dammen er Norges størst e med 80 meter høyde og 1300 meter bredde. Det gikk med 255 000
m3 betong.

På sikt vil det bli underjordiske anlegg bestående av knuseverk, betongverk og asfaltverk , som
sammen med økt gjenbruk vil gi samfunnsnyttig gevinst. I Bergen er det allerede i gan g.

Sjefingeniør Knut W olden i NGU sier i Teknisk Ukeblad 2014 at Norge er i ferd med å gå
tom for grus, og med dagens utbyggingstakt og store grusuttak er det ikke mange år før
viktige forekomster er helt tomme. Situasjonen er kritisk mange steder i lan det og det er på
høy tid at politik e r ne kommer på banen og blir mer bevi s st på hvordan den ikke - fornybare
res s urstilgangen skal sikres fremover.

La Hensmoen leve.

Hensmoen er registrert verneverdig av NGU og må bevares
Etablering av ytterlig et grustak til på Hensmoen strider med kommunens samfunsplan om en
bærekraftig masseforvaltning . Alternativt bør NorStone - grustaket etableres på Eggemoen hvor
det er større areal og mindre boligbebyggelse
Hensmoen består av to naturtyper som begge er truet: gryteh ullssjøer og sandmoer
Hensmoen er vannreservoar for beboere i Nybyen
G rustaksutvidelsen kommer i konflikt med beboernes gode bomiljø , f orringer livskvalitet en og
forringer eiendommenes verdi

Avslutt grusuttaket innenfor området avsatt til nåvær ende masse uttak i kommuneplanen , og
legg til rette for å komme i gang med alternativ slik Professor Wiggum sier. Da bevarer vi
industrien, arbeidsplassene og sannsynlig enda flere arbeidsplasser på Ringerike.

Med vennlig hilsen

Olav Djønne , Sørflatveien 54, 351 6 Hønefoss



Ruth Djønne
Sørflatveien 54
3516 Hønefoss

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Dokid:
17045824
(14t286-87)
Uttalelse

Vågård, 23. Mai2017

Innspill til detaljregulering av Hensmoen

Tiltak med sikte på å begrense ulempene for omgivelsene må fastsettes i reguleringsplanen, og

kommunen må derfor stille krav om å asfaltere driftsvegene for å begtense støv, kreve støyvoll i form

av vegetasjon ( og ikke dumping av kvist slik som nå er gjort).

Jeg forventer også at kommunen strammer inn rammene på driftstiden: Maks driftstid på hverdager

kl. 0800 - 1600 og stengt i helger og på "røde dager"

Som avbøtingstiltak må det kreves istandsetting av tidligere uttatte områder, som opparbeides til

parkeringsplasser for turfolket. På den måten vil vi ñ redusert biltrafikk inne på moen.

Utover dette må NorStone bli pålagt å wrdere alternative uttaksområder. Parallelle masseuttak på

Hensmoen strider med kommunens samfunnsplan om en bærekraftig masseforvaltning. To uttak i et

populært friluftsområde, i nærmiljøet til bam og unge og i et verneverdig dødislandskap kan ikke

under noen omstendigheter kalles bærekraftig.

Med hilsen

Ruth Djønne
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Steinar Hansen
Sørflatveien 46
3516 Hønefoss

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

24.05.r7

Dokid:
17045973
(14t286-e2)
UttalelseDETALJREGULERING AV HENSMOEN GRUSUTTAK

I planprogrammet står det at 'Trafikksikkerhet og forholdet til trafikksikre

skoleveger samt tilgjengelighet til kollektive transportmidler og gang- og

sykkelveier skal vurderes."

Videre: "Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes."

På tross av dette står det ingenting i planforslaget om avbøtingstiltak i

Nymobakken, som er skoleveg til barna på Vågård. Selv om barna som bor her

har tilbud om skoleskyss, er denne vegen mye brukt av barna, som må ferdes

her når de sykler til skolen og når de skal besøke sine skolekamerater på

Nymoen.

Derfor er det ikke forsvadig å øke trafikken ytterligere på denne vegen uten at

det etableres gang- og sykkelveg. Det støver og støyer fra tunge lastebiler til og

fra eksisterende grustak, hvilket skaper ubehagelige og utrygge opplevelser for

såvel barn som voksne når vi ferdes langs denne veien.

Konklusjon: Ringerike kommue må stille krav til forslagsstillerne om å bekoste

gang- og sykkelveg langs veien fra utkjøringen til Vågård og fram til

masseuttakene.

Med hilsen

Steinar Hansen
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Sølvi F'uglesang
Taleg'ata 17

3516 Fiønef-oss

itingerike kommune
Areal- og byplankontoret
Postboks 123 Sentrirm
3502 Flønefoss 4. NLai20l7

Detaljregulering for Hensmoen grusuttak

Videre uttak av grus på Hensmoen er ikke bærekraftig utvikling:

Bærelaaftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å

ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine, ref. FN.

Etter over 80 år med grusuttak på Hensmoen, er det snart ikke mer igjen av friluftsområdet.

Vi kan ikke ofre natur fordi det er lettvint å bruke naturgrus fremfor pukk.NGU påpeker at
knust fiell er fremtidens byggemateriale fordi vi har så lite igjen av naturgrus og fordi
nafurgrusen er en naturlig ledningsevne for vann. Hensmoen er dessuten et "meget
verneverdig område" ifølge NGU.

Stopp videre uttak før det er for sent. Naturgrusen sikrer tross alt grunnvannet. Ikke vent med
nytenkning til Hensmoen er tømt for verdifulle naturressurser. Hjelp oss med å verne dette
verneverdige naturområdet og populære friluftsområdet slik at Hensmoen også kan komme
fremtidens generasjoner til gode.

Med vennlig hilsen

Sop[-*¡..- J'{

Sølvi Fuglesang
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Dokid;
17040414
(14/286_41\
Uttalelse '



Tove Emilsen
Sørflatveien 33

3516 Hønefoss

Ringerike kommune, Planavd.
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Dokid:
17045127
(14t286-71)
Uttalelse

Innspill: Regulering av Hensmoen

Betydningen av äutøve friluftsliv i nærmiljøet er en samfunnsverdi som er langt

større enn to grusuttak med begrenset levetid.

Ringerike kommune kan ikke velge å se bort fra de nasjonale målene om at alle

skal ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet.

Hensmoen må derfor settes av til frilutsliv i den nye kommuenplanen, og videre

uttak av grus på Hensmoen må stanses.

Vågård, 20. Mai 2017

Tove Emilsen
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Trond Solli
Sørflatveien 26
3516 Hønefoss

Trond Solli
Ç/t,

rsls-r7

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

AD høring detaljregulering av Hensmoen

I Folkehelsemeldingen 2012-2030 som ble vedtatt av kommunestyret 21.02.13
er en av visjonene når det gielder barn og unge: "Ringerike - best for barn".

Ringerike kommune skriver her om hvor viktig det er å ha fokus på forhold som kan påvirke
barns oppvekstmiljø.

Dermed forventer jeg at Ringerike kommune ikke bare kommer med tomme ord, men
ivaretar Hensmoen som friluftsområde og ikke tillater to enorme grustak i det verdifulle
friluft sområdet til flere lokalsamfunn.

Med hilsen

Dokid:
17045125
(14t286-69)
Uttalelse
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Truls Krokvik
Sørflatveien 52
3516 Hønefoss

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret
3502 Hønefoss 24.5.17

Dokid:
17045976
(14t286-94)
Uttalelse

ANG. DETALJREGULERI NG HEN SMOEN _ 379

Hensmoen er av stor samfunnsmessig betydning, og grusuttak på bekostning av de
store natur- og friluftsverdiene moen representerer kan ikke kompenseres.

Ringerike kommune plikter at areal- og ressursbruken blir til størst mulig gavn for
den enkelte og for samfunnet. Videre drift av grustaket samt etbalering av nok et
grustak kan verken kalles samfunnsmessig forsvarlig eller bærekraftig.

Nå er det på tide at Ringerike kommune sørger for at arbeidet med en
etterbruksplan for området blir igangsatt snarest framfor å tillate videre uttak av
grus og utarme det lille som er igjen på Hensmoen etter over 80 år med grusuttak.

Med vennlig hilsen

Truls Krokvik



Vågård Vel

vlØysteinNordbø

Sørflatveien 28

3516 Hønefoss

Ringerike Kommune

Areal-og Byplankontoret

Postboksl23 Sentrum

3502 Hønefoss

Dokid:
17045815
(14t286-82)
Uttalelse

Vågård 22.05.2017

Innspill detaljregulering Hensmoen Grustak.

Grustaket er en stor belastning for nærmiljøet på Nymoen. Vågård oe Hen.

Driften av grustaket reduserer bokvaliteten i eksisterende boligfelt på Nymoen, Vågård og
Hen. Det reduserer også friluftsområdene på Hensmoen som er et av de mest brukte
turområdene rundt Hønefoss. Dette friluftsområdet brukes i dag av svært mange til turgåing,
løping, sykling, bading, orientering m.m. Området egner seg også fin for rullestolbrukere, og
bli brukt som turområde for flere i denne gruppen

Etter at det ble foretatt utvidet hogst av skogen nord og øst for det nåværende grustaket, har
støv- og støyproblemene blitt merkbart større på byggefeltet på Sørflaten. Ved en videre
utvidelse, vil disse problemene bare øke.

Det å tillate utvidelse av masseuttak i det verdifulle naturlandskapetpäHensmoen vil være en
destruktiv samfunnsforvaltning. Ringerike Kommune må derfor sørge for reguleringen ikke
blir godkjent, eller at det regulerte området blir betraktelig redusert.

Myrvang AS må dessuten sørge for tilstrekkelig med avbøtingstiltak for eksisterende grustak :

o Stasjonært steinknuseranlegg støyer utover store områder og må bygges inn
o Grunnvannet under Hensmoen er i dag kilden til flere private brønner, og må beskyttes

mot forurensning. Rutiner for statligikommunalt tilsyn må innarbeides i driftsplanen
o Driftsplanen må synliggjøre hvordan grustaket skal driftes uten at den gar utover

samfunnsinteressene for området
o Driften må begrenses til normal arbeidstid på hverdager( 08.00-16.00)

t



o Dybden på uttaket må ikke være av slik art at det påvirker beskyttelsen av
grunnvannsmagasinet

. Utslipp av støv og støy må bli tatt hand om ved etablering av vegetasjon opp mot
bruddet

o Støv fra området må dempes med aktiv fukting av masser
o Tøne finmasser må lagres skjermet slik at de ikke skal avgi støv
o Det må utarbeides en etterbruksplan. Lokalbefolkningen må fa vite hva slags etterbruk

en tenker seg

Natur- og friluftsinteressene samt et godt boligmiljø for alle som bor rundt Hensmoen må
være overordnet de næringsmessige interessene til Myrvang.

Mvh

Vågard Vel

v
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Fra: Øystein Nordbø [oystein.nordbo@hadeland - energi.net]
Til: Mari Solheim Sandsund [Mari.Solheim.Sandsund@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 16.05.2017 10:47:20
Emne: Re: Klage på vedtak om masseuttak Hensmoen
Vedlegg:

Hei.
Klagen opprettholdes i den form den har.

Mvh
Øystein Nordbø

From: Mari Solheim Sandsund
Sent: Monday, May 8, 2017 11:52 AM
To: Øystein Nordbø
Subject: Klage på vedtak om masseuttak Hensmoen

Hei Øystein

Viser til vår korrespondanse vedrørende regu leringsplan for Hensmoen grusuttak, mottatt 15.02.17.
Klagen ble sendt i forkant av at formannskapet vedtok å legge saken ut på høring og offentlig ettersyn.
Dere er nå oversendt høringspapirene i samband med 1. gangs behandling av planen.

Vi lurer nå p å om klagen som ble oversendt før 1. gangs vedtak skal ses på som den er eller om dere vil komme med noen justeringer av denn e?
Om den skal bestå som den er, ønsker vi en bekreftelse på at klagen opprettholdes, det er tilstrekkelig at det gjøres per epo st til meg.
Klagen deres vil om så svares ut i saken som fremmes til 2. gangs behandling etter at frist for innspill er utløpt og merknad sbehandling er gjennomført.

Det vil som kjent også være et informasjonsmøte i morgen kl 18.00.
Ringerike kommune, konsul ent og forslagstillere vil være tilstede dersom dere har spørsmål til oss.

Ha en fortsatt god dag!



Vennlig hilsen

Mari S. Sandsund
Arealplanlegger
Miljø - og arealforvaltningen, Ringerike kommune

Besøksadresse:
Storgata 13, 3510 Hønefoss

Telefon Sentralbord 32 11 74 00
Mobil 408 04 248
mari.sandsund@ringerike.kommune.no
http://www.ringerike.kommune.no

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten

Virusfri. www.avast.com



Bane N OR SF

Postboks 4350, N O 2308 Hamar

Sentralbord: 05280

postmottak@ bane nor.no

banenor.no

Org.nr: N O 917 082 308 M VA

Bankgiro: 1503 74 00537

I BAN - nr: N O4115037400537

BI C: DN BN OKK

Ringerike kommune
Postboks 1 23 Sentrum
3502 HØN EFOSS

D ato : 21 .04.201 7
Saksref : 201 71 8925 - 2
Deres ref . : 1 4/286

Side: 1 / 1

Vår saksbehandler : Stig Hagelid Fjeldstad
Telefon:
Mobil: +47 47977073

E - post: FJESTI@banenor.no

Ringerike kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn - Hensmoen Grusuttak

Bane N OR har vurdert planforslaget. Vi viser til vår uttalelse ved planoppstart og har ingen ytterligere

merknader.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
seksjonssjef
Plan og teknikk, Forvaltning og samfunnskontakt

Stig Hagelid Fjeldstad
Planlegger
Plan og teknikk, Forvaltning og

samfunnskontakt

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur



BU SKERU D
FYLKESKOMMUN E UTVI KTI NGSAVDELI NGEN

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HøNEFOSS

vår dato: 02.06.2077
Deres dato: 3o.o3.2o77

M0TTATT t2jl.lìll zûri

Vår referanse:
Deres referanse:

2077/L3L76-3
74/286

Vår saksbehandler:
Lars Hovland, tlf. 32 80 86 64

Hensmoen grusuttak - Ringerike kommune - reguleringsplan -

offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner

I samsvar med plan- og bygningslovens 5 12-10 har Buskerud fylkeskommune ved
utviklingsavdelingen mottatt ovennevnte planforslag. Høringsfristen er satt til 30.05.2017.
Fylkeskommunen gir med dette kulturminnefaglige innspill til planarbeidet.

Vi kan ikke se at planen vil berøre automatisk fredete kulturminner eller kulturminner fra nyere tid. Vi
har derfor ingen merkander til planforslaget.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud
Statens vegvesen Region SØr

Postboks 1604
Postboks 723 Stoa

3007
4808

DRAMMEN
ARENDAL

bfk,no

Dokid:
17047259
(4t2e6-102)
Uttalelse om kulturminner

Side 1av 1
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNT,

Postadresse:
Postboks 3563
N0-3007 Drammen

Besøksadresse:

Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@ bfk. no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.L3523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373



Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Ringerike kommune
Postboks 1 23 Sentrum
3s02 HøN EFOSS

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

oL.o6.20L7
L2/Ot024-2t

L4/286/32

Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade

N-7¿141 Trondheim

TELEFON +4773904600
E-POST mail@dirm¡n.no

WEB www.d¡rm¡n.no

Uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Hensmoen
grustak i Ringerike kommune

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF)viser til
ovennevnte sak, datert 30. mars 201 7.

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytt¡ng av mineralske

ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser bl¡r ¡varetatt ¡

plansammenheng.

Vi beklager at vi ikke har overholdt fristen for uttalelse.

Saken

Planforslaget innebærer å ta ut store deler av den gjenværende del av grusressursen

avsatt i kommuneplanen. Forekomsten er klassifisert som en nasjonalt viktig ressurs.

Planforslaget legger til rette for å øke uttaksdybden inntil 2 meter over grunnvannsnivå

for en maksimal utnyttelse av ressursen. Gitt et gjennomsnittlig årlig uttak på 300 000

tonn for John Myrvang AS og 1 50 000 tonn for NorStone AS, vil levetiden være på

henholdsvis 75 âr lor Myrvang og 43 år for NorStone.

Uttalelse fra DMF
DMF er positive til at det reguleres for råstoffutvinning. En reguleringsplan vil

bidra til at uttaket foregår ínnenfor forsvarlige former, hvor hensynet til omgivelsene

og kryssende interesser blir ivaretatt.

DMF registrerer at planforslaget legger til rette for at en ny grusprodusent, Norstone

AS, etablerer seg på Hensmoen. NorStone AS har inngått avtale om etabler¡ng av

grustak med grunneier på tilgrensende eiendom gbnr.92/2/2. John Myrvang AS driver
på gbnr. 27L/8.

DMF har tidligere i planprosessen påpekt forholdet til mineralloven, herunder krav om

driftskonsesjon. Vi har også uttalt at det kan være hensiktsmessig at det utarbeides en

felles driftsplan. Det står i kommentaren til vår tidligere uttalelse at <Det er fra

tiltakshaverne et sterkt ønske om at hvert enkelt selskap søker om driftskonsesjon for
sitt uttaksområde. Aktørene er positive t¡l at det utarbeides en felles driftsplan. Planen

skal sikre at ressursen blir tatt ut i <eiendomsgrense-sonen> ned til et felles bunn-nivå,

og på en slik måte at begge aktører er sikret en god og effektiv drift>.

GrRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

tBAN No5376940505883

oRG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 OZ 1292

Dokid:
1 7046394
(1 4t286-1 01 )

J
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Vi ser det som positivt at kommunen har fokus på å sikre at ressursen blir tatt ut ved
eiendomsgrensen. lmidlertid ser vi noen mulige problemstillinger ved dette, se
nedenstående avsnitt.

Drift sikrine
I prinsippskissen for gjennomf6ring av BRU2 i planbeskrivelsen er det skissert at grus
ved eiendomsgrensen skal tas ut etter 36-43 år. Det planlegges for uttak på begge
siden av eiendomsgrensen i dette tidsrommet. Uttaksmengden avhenger av
etterspørsel, og fremdrift i de to uttakene kan variere. Eiendomsgrensen skiller de to
uttakene og som følge av at grus har en naturlig rasvinkel på ca. 33 - 35 grader, ser
DMF det som en mulig problemstilling at dersom det ikke samarbeides om uttak ved
eiendomsgrensen vil det kunne stå igjen en grusrygg langs eiendomsgrensen. Det er
derfor svært viktig at tiltakshaverne samarbeider om utnyttelse av ressursen slik at den
kan utnyttes optimalt, og at det ikke legges hindringer for hverandre.

Som et avbøtende tiltak for de negative virkningene tiltaket fär for friluftsliv foreslås
det at driftsveg/turveg rundt uttaket er allment tilgjengelig i driftsperioden. Vegen skal
holdes åpen for fri ferdsel. Etter vår vurdering kan det være vanskelig å kombinere
driftsveg/turveg. Vi mener det må gjØres en vurderíng av om det er hensíktsmessig å

kombinere disse formålene.

I følge regulerlngsbestemmelsene $ 4 m. og $ 6 a. og b. skal det anlegges en voll
mellom gruskant og driftsveg/turveg. I et grustak vil de interne anleggsvegene endres
etter hvert som massene tas ut. Det er som oftest et annet Llehov for. sikring av
anleggsveger sammenlignet med sikringstiltak for området slik at arbeidene ikke
medfører fare for mennesker eller dyr. I denne sammenheng ber vi om at det gjøres en
vurdering av sikringstiltak for de ulike formålene, herunder om vollen bør anlegges
mellom turvegen og en eventuell driftsveg istedenfor mellom grustaket og
dríftsveg/turveg.

Etterbruk
Det fremgår av planbeskrivelsen at det ikke viltas stilling til etterbruk i denne
reguleringsplanen. Fremtidig arealbruk vurderes i kommuneplan og ny reguleringsplan
når driften nærmer seg slutten. Planens bestemmelser stiller imidlertid krav om at
endelig skråning mot omkr¡ngliggende terreng ikke skal være brattere enn 30 grader,
at skråningene skal tilrettelegges for naturlig revegetering og at bebyggelse, anlegg og
installasjoner i BRU2 (uttaksområdet) skal fjernes når virksomheten opphører. Det er
positivt at planen legger føringer for avslutning av området, da dette er viktig i

sammenheng med sØknad om driftskonsesjon.

NGUs klassifiserine
Det er oppgitt i planbeskrivelsen at NGU har startet et arbeid med å klassifisere
forekomstene i Grus- og Pukkdatabasen. NGU har over lengre tid klassifisert
forekomstene, men er nå igang med å reklassifisere norske mineralforekomsters
betydning som ressurs. Begrepene vil nå tilpasses til plan- og bygningslovens bruk av
begrepene nasjonal og regional betydning.

2

Driftskonsesion
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Vi minner om at et samlet uttak på mer enn 10 000 m3 masse krever driftskonsesjon
fra DM F, jf. 5 43 i mineralloven. DMF har tildelt John Myrvang AS driftskonsesjon etter
mineralloven.

Vennlig hilsen

Marte Kristoffersen
seksjonsleder

Mottakere:

Ringerike kommune

Fylkesmannen i Buskerud

Kopi til:

lda Egge Johnsen
overingeni6r

Dokumentet er elektronisk signert og hor derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: lda Egge Johnsen

Postboks 123 Sentrum

Postboks 1604

3502 HøNEFOSS

3OO7 DRAM MEN
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RINGERIKE KOMMUNE
Byggesakskontoret

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf : 32117400 / Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
14 / 286 - 50 16997 / 17 PLN 379 16.05.2017

Forurensningsmyndighetens høringsuttalelse til 378 Detaljregulering for grusuttak
Hensmoen

Vi viser til høringsbrev av 07.04.2017.

Vi viser til forurensningsloven § 40 Beredskapsplikt. Reguleringsbestemmelse § 4 Bebyggelse
og anlegg, råstoffutvinning (BRU1, BRU2), bør nevne at det kreves særskilt utstyr i beredskap
på stedet, for å hindre/begre nse ev. forurensn ing videre til grunnen/grunnvannet.

Med hilsen

Arne Hellum
Leder

Ole Anders Moskaug
Rådgiver
ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift



Vår dato: 26.05.2017
Vår referanse: 2012/7599
Arkivnr.: 421.4
Deres referanse: 14/286-32
Saksbehandler: Brede Kihle
Innvalgstelefon: 32266865

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Hensmoen
Sanduttak

Ringerike kommune har oversendt et forslag til reguleringsplan for Hensmoen
sanduttak. Planforslaget innebærer at et stort område av et lokalt viktig natur- og
friluftsområde vil gå tapt. Fylkesmannen anbefaler derfor at det stilles krav om
utviklingsretning og om etappevis istandsetting for å gi forutsigbare rammer for
brukere av området. Videre anbefaler vi kommunen om å vurdere ulike avbøtende
tiltak som sikres gjennomført i form av rekkefølgekrav i bestemmelsene. Omlegging av
viktige turveier som blir berørt bør i den sammenheng vurderes.

Bakgrunn

Vi viser til brev av 30. mars 2017 hvor ovennevnte planforslag er utlagt til offentlig ettersyn.

Hensmoen Sanduttak ligger ca 6 km nordøst for Hønefoss på østsiden av elva Begna og på
vestsiden av E16. I følge oversendelsen er det drevet uttak av sand i området siden 1935 og
John Myrvang AS har drevet forekomsten siden 1954. Grustaket er et av de største på
Østlandet og har sin hovedleveranse til større betongprodusenter på Ringerike, Oppland og
Oslo-regionen. Heen grustak har i dag 19 årsverk.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for videre drift av masseuttaket som er vektet
til å være en nasjonal viktig sand- og grusressurs. Videre er hensikten å legge til rette for at
området skal ivareta viktige miljø- og samfunnsinteresser.

Planområdet er på ca 900 daa og omfatter eksisterende og fremtidig uttaksområde. Det er lagt
opp til en uttaksmengde som tilsvarer ca 29 millioner tonn med grusmasser. Det er John
Myrvang AS og Norstone AS som vil drive hver sin del av uttaket med henholdsvis et årlig
uttak på 300 000 tonn og 150 000 tonn. Ut fra denne uttaksmengden er det beregnet at det vil
være drift i uttaket i ca 75 år.

Vi har i brev av 10. desember 2012 og brev av 8. juni 2013 uttalt oss til forhåndshøring og til
varsel om oppstart med forslag til planprogram for Hensmoen masseuttak.

I forbindelse med forhåndshøringen var det foreslått to alternativer til avgrensning av
uttaksområdet. I vårt svarbrev anbefalte vi Ringerike kommune om å ta utgangspunkt i
avgrensningen som var i tråd med kommuneplanen. Alternative som omfattet LNF-områder
kom i konflikt med nasjonale føringer for vassdragsområder og hensynet til geologiske
interesser, landskap og nærrekreasjon. Vi opplyste om at vi ville vurdere innsigelse til dette
alternativet.
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I vårt svarbrev til varsel om oppstart av planarbeid med forslag til planprogram, hvor
avgrensningen sammenfalt med kommuneplanen, uttalte vi at planprogrammet hadde med seg
de temaene som var relevante for de interesseområdene som vi er satt til å ivareta. Vi ba
spesielt om at forhold til landskap, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, forurensning,
vassdrag, klima, sikkerhet og istandsetting ble ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.

Fylkesmannens kommentarer

Det går frem av konsekvensutredningen at det aktuelle området er mye benyttet til friluftsliv.
Det går flere skogsbilveier og stier i området som er godt egnet til turgåing. Det arrangeres
jevnlig tur-orientering, karusell-løp og det tradisjonsrike Jonsokløpet. Vesletjern benyttes til
bading.

I kommunens kartlegging av bynære friluftsområder har Hensmoen blitt klassifisert til et B-
område ut fra en skala som går fra A til D, hvor A-områder er de områdene med størst verdier
og D-områder har mindre verdier. B-områder har store friluftslivsverdier og i begrunnelsen
for Hensmoen er det blant annet vektlagt at det er mulig å bruke barnevogn og rullestol på
mange av stiene. Turområdet kan derfor benyttes av mange og bruksfrekvensen er stor.

Det går frem av Meld. St. nr. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og
livskvalitet, at det nasjonale målet for friluftspolitikken er at friluftslivets posisjon skal
ivaretas og videreutvikles gjennom ivaretakelse av allemannsretten, bevaring og
tilrettelegging av viktige friluftsområder, og stimulering til økt friluftsaktivitet for alle. Det er
kommunen som gjennom sin arealplanlegging som har den viktigste rollen i å ivareta arealer
som er viktige for friluftslivet.

Konsekvensene av det planlagte tiltaket er vurdert som stor negativ i planområdet og middels
negativ i influensområdet hvor blant annet Vesletjern og Storetjern ligger. Fylkesmannen vil
vise til at kommunen som lokal planmyndighet må avveie friluftsinteressene mot
næringsinteressene i denne saken.

Som avbøtende tiltak er det i konsekvensutredningen vurdert flere ulike tiltak, blant annet
omlegging av turveier etter hvert som uttaksområdet utvides slik at tverrforbindelser
opprettholdes. Det er foreslått bestemmelser som skal sikre dette. Dette mener vi er positivt.
Likevel kan det være andre turveier som blir berørt og andre tiltak som fremmer friluftslivet i
området som kan være aktuelt å vurdere som avbøtende tiltak for de arealene som går tapt. Ut
fra sin lokalkunnskap ber vi kommunen om å vurdere ulike krav som til en viss grad kan
kompensere for de arealene som går tapt ved utvidelsen av masseuttaket og at dette sikres
gjennom rekkefølgekrav i bestemmelsene.

Fylkesmannen har tidligere vist til overordnede føringer for ivaretakelse av landskapshensyn i
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging av 12. juni 2015 og Den
europeiske landskapskonvensjonen. For landskapet er de planlagte inngrepene vurdert å ha
middels til liten negativ konsekvens. Landskapsvirkningene er vurdert og visualisert fra ulike
ståsteder. Det er regulert skjermingssoner rundt uttaksområdet og det er blant annet et belte på
ca 100 meter mellom industriområdet ved Hensmoen og masseuttaket. I planforslaget er det i
dette området satt av et belte med 18 meter til grøntstruktur, resten av arealet er satt av til
LNF-område i gjeldende kommuneplan. Vi mener planområdet med fordel kunne vært utvidet
til å omfatte hele arealet mot industriområdet i nordøst slik at dette grøntområdet ble sikret i
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planen. Dette ville også gjort det mulig å regulere inn en turvei i planforslaget. Vi anbefaler at
bestemmelsene om grøntstruktur blir supplert med krav om at vegetasjonen skal bevares som
en visuell skjerming av uttaket.

I planforslaget er det er ikke tatt stilling til etterbruken av området på grunn av den lange
tidshorisonten for uttaket, ca. 75 år. Fylkesmannen vil anbefale at etterbruken fastsettes til
LNF-formål i påvente av senere planavklaringer.

I forslag til reguleringsbestemmelser er det kun stilt krav om revegetering av skråningene.
Fylkesmannen viser til at masseuttaket vil berøre et svært stort område med en svært lang
tidshorisont, og anbefaler at reguleringsplanen i større grad gir føringer for utvidelsesretning,
istandsetting og revegetering også for selve uttaksområdet. Vi anbefaler at det blir utarbeidet
en reguleringsbestemmelse som stiller krav om utvidelsesretning, etappevis istandsetting og
vegetasjonsetablering. Dette vil gi et viktig signal til det videre arbeidet med driftsplanen som
skal godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning. Videre vil et slikt krav gi forutsigbare
rammer for brukere av området i forhold til utvidelsestakten av uttaket. Med utgangspunkt i
en uttaksperiode på 75 år vil det være store områder som fortsatt vil ha verdi som
friluftsområde i flere tiår fremover, jf. prinsippskisse for gjennomføring av BRU2 i
konsekvensutredningen. Vi ber kommunen om å sikre dette i planen før endelig vedtak.

I konsekvensutredningen står det at støvnedfallsproblematikken ikke forventes å bli betydelig
forverret for fremtidig situasjon sammenlignet med dagens situasjon. Det er i alt utført
målinger av støvnedfall på 13 ulike stasjoner hvor alle målepunktene har resultater som ligger
under gjeldende grenseverdier for mineralsk og organisk støvnedfall.

Klima- og miljø departementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442
er lagt til grunn for støyutredningen. Utredningen viser at eksisterende støyømfintlig
bebyggelse i nærområdene vil bli liggende utenfor støysonene. I forslag til regulerings-
bestemmelser står det at støy fra virksomheten skal ligge innenfor rammer beskrevet i kapittel
30 i forurensningsforskriften. Det er også gjort beregninger knyttet til selve massetransporten
der det konkluderes med at det ut fra støyretningslinjen T-1442 ikke utløses krav om
støyreduserende tiltak for nærliggende støyfølsom bebyggelse.

Planforslaget vil redusere dagens beskyttelse av grunnvannsmagasinet som følge av at en stor
del av grus- og sandressursen blir tatt ut. Konsekvensutredningen konkluderer likevel med at
masseuttaket kan gjennomføres uten at grunnvannet vil bli påvirket eller at grytehullsjøene
Vesletjern og Storetjern vil bli påvirket. Det er utført prøveboringer for å avdekke lagdelingen
i området og det er etablert to observasjonsbrønner for å dokumentere grunnvannsnivået. På
grunn av usikkerhet med hensyn til grunnvannsnivået under hele det fremtidige uttaks-
området, er det krav om videre undersøkelser hvis det skal tas ut masser under kote 170. Det
er krav om at det ikke skal tas ut masser under 2 meter over grunnvannsnivået. Vi forutsetter
at en grense på to meter ned til grunnvannet er tilstrekkelig for å unngå uheldig forurensning
av grunnvannet.

Når det gjelder hensynet til viktig naturmangfold er det ifølge konsekvensutredningen
registrert 3 naturtypelokaliteter som er vurdert til å ha lokal, regional og nasjonal verdi.
Naturtypene ligger alle i influensområdet til masseuttaket og kommer derfor ikke i direkte
konflikt med planforslaget. Naturtypen som er vektet å ha nasjonal verdi er en naturtype med
sandfuruskog som ligger mellom Lilletjern og Storetjern. Her er det blant annet gjort funn av
en kritisk trua art (stankvokssopp CR). Videre er den bratte vestvendte lisiden som grenser til
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masseuttaket i vest vurdert til å ha regional verdi. Også dette er en naturtype med
sandfuruskog . På grunn av god soltilgang og rike bergarter er potensialet for krevende arter
stort og lokaliteten har derfor fått regional verdi. Videre er det et stort innslag av gammel
skog. Vesletjern med tilhørende myrområdene tilhører naturtypen naturlig fisketomme
innsjøer og tjern  og er vurdert som lokalt viktig. Lokaliteten består av en grytehullsjø med
intakt lavlandsmyr. Funn av eventuelt krevende sopparter kan tilsi at verdien vil kunne økes.

Innenfor planområdet er det ikke funnet noen rødlistede arter eller naturtyper. Området har
derfor fått liten verdi. Konsekvensgraden er vurdert som liten negativ på grunn av at
planområdet har et visst potensiale for krevende arter selv om det ikke er avdekket noen funn.

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 derfor ingen spesielle 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. Vi kan ikke se av høringsdokumentene at det er foretatt en slik vurdering
og ber om at dette blir gjort før planforslaget blir lagt frem for endelig vedtak.

Utover dette har vi ingen spesielle merknader til saken. Fylkesmannen vil komme med ny
uttalelse i forbindelse med behandlingen av konsesjonssaken etter mineralloven med
utgangspunkt i lovverket knyttet til forurensning og vannmiljø.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
fagsjef

Brede Kihle
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Varsel om høring og offentlig ettersyn - Hensmoen Grusuttak

Vi har mottatt forslag til reguleringsplan Hensmoen grusuttak. Hensikten med

reguleringsplan er å legge til rette for å gi rammer for videre drift av masseuttaket, sikre

nasjonalt viktige sand - og grusressurser samt å ivareta miljø - og samfunnsinteresser.

V i anbefaler å vurdere trafikken på Nymo bakken i forhold til bruken som

gang/sykkelforbindelse til Hønefoss. Det er uklart hva som tillates på område B1 . Det bør gis

en avgrensning mot kommunal veg og settes lav utnyttelsesgrad på områ d et.

Vi forutsett er at trafikken i krysset med E1 6 ikke øker utover det som er beskrevet.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .





RINGERIKE KOMMUNE
Kommuneoverlegen

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Ringerike kommune
Areal - og byplankontoret

08.05.2017

Vår ref.: 2014 \ 286

Uttalelse til 378 Detaljregulering for grustak Hensmoen

Det vises til kunngjøringen på Ringerike kommunes nettside 7.4.2017, sist endret 5.5.2017.

Vår hjemmel
Lov om fol kehelsearbeid (Folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern

Uttalelse
Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som kan virke negativt inn på folks helse.
Disse er fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf. forskriftens § 8.

I denne reguleringsplanen vil spesielt miljøfaktorene ulykkesrisiko, støy og luftforurensing fra
veitrafikk , kunne gi helsemessige ulemper for folk under drift av grustaket . I utredningen er
det lagt til grun n at påvirkningsfaktore ne skal løses gjennom utforming lokalt.

To av satsningsområdene i kommunens folkehelsemelding er «Aktivitet for alle» og «Best for
b arn» . Trygge skoleveier og universell utforming er en forutsetning. Vi forutsetter at barnas
skolevei blir tilfredsstillende trafikksikre og at turstier i området ved omlegging blir
tilrettelagt med universell utforming.

Vi gjør oppmerksom på at d rift av grustak kommer inn under Folkehelselovens kapittel 3.
Miljørettet helsevern og Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3. Miljø - og helsekrav til
lokaler, virksomheter og eiendommer og kapittel 4. Administrative krav til virksomheter og
eiendommer .

Med hilsen e.f.

Unni Suther
Fagansvarlig for miljørettet helsevern
90562030
unni.suther@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift .



Hanne S. Thoen
Sørflatveien 56
3516 Hønefoss

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS 20t7-05-19

Deta[iregulering Hensmoen

Ringerike kommune må snarest sØrge for at det lille turområdet som er igjen
her oppe blir satt av til friluftsliv i det pågående arbeidet med å utarbeide ny
arealplan.

Hensmoen er ett av områdene som Ringerike orienterinslag og Fossekallen
bruker mest. Attpåtil er Hensmoen nærmlljøet til flere lokalsamfunn som
bruker området til lek, bading, riding, jogging og turgåing.

De planlagte masseuttakene strider derfor med innbyggernes interesser, og
må stanses.

Vennlig hilsen

ila*na S. Thoe-
Hanne S. Thoen

Dokid:
17045124
(14t286-68)
Uttalelse
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/487-47  Arkiv: PLN 373  

 

Sak: 75/18 

 

Saksprotokoll - 373 Detaljregulering for Apalbakken - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. 0605_373 Detaljregulering for Apalbakken vedtas. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.05.2018: 

 

 

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. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/487-46  Arkiv: PLN 373  

 

Sak: 34/18 

 

Saksprotokoll - 373 Detaljregulering for Apalbakken - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. 0605_373 Detaljregulering for Apalbakken vedtas. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 15/487-45   Arkiv: PLN 373  

 

373 Detaljregulering for Apalbakken - 2. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_373 Detaljregulering for Apalbakken vedtas. 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utbygging av tre eneboliger. Planen 

fremmes som en privat detaljregulering. Arealet reguleres til boligformål, med tilhørende 

anlegg som uteoppholdsareal, adkomst, parkering, garasjeanlegg og renovasjonsanlegg. 

Adkomst vil skje via Apalveien og Bånntjernveien. 

 

På bakgrunn av høringsuttalelser er det gjort noen endringer i planforslaget etter 1. 

gangsbehandling. Det gjelder blant annet en forflytting og forbedring av snuhammer for 

renovasjonsbil og formål GTD Turveg er endret til GF Friområde. I tillegg så ønsker 

utbygger mulighet å åpne for muligheten for å bygge boligene med pulttak. Utbygger 

begrunner dette med at det er en enklere, mer holdbar takform enn flatt tak som er mindre 

utsatt for vannskader. Utbygger påpeker at det er rimeligere å bygge og at de forventer at et 

hus med pulttak vil falle bedre i smak i markedet. Taket vil bli noe høyere på en side og noe 

lavere på den andre, men vil holde seg innenfor den makshøyde i forhold til det som ble 

beskrevet i dokumentene ved 1. gangsbehandling. Rådmann godtar å åpne for mulighet for 

pulttak. En eventuell endring holder seg innenfor varslet maksimal byggehøyde og vurderes 

som en akseptabel endring i forhold til utforming av bygg. 

 

 

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 6.11.18 Bh. NR. 69/17.  

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utbygging av tre eneboliger 



 

Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Plassering og størrelse på snuhammer for renovasjonsbil er endret.  

 Formål turveg er endret til formål friområde og er tillagt en bestemmelse som sier at 

området kan nyttes som sti for gående og syklende, og at området ikke skal sperres 

av. 

 Det åpnes for mulighet å bygge boligene med pulttak. Se illustrasjon på side 5. 

 Det er lagt inn et punkt i bestemmelsene om at det skal leveres en tiltaksplan for 

håndtering av forurenset grunn sammen med byggesøknad.  

 Det er lagt inn i bestemmelsene om støy et tillegg som sikrer tilfredsstillende 

støynivåer hvis bebyggelse med støyfølsom bruksformål etableres innenfor støysone 

og at tilfredsstillende støynivåer for utearealer og bygg skal dokumenteres før 

brukstillatelse kan gis. 

 

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 14.11.18 – 8.1.18. 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 vedlegg 5. På bakgrunn av uttalelsene er det gjort noen 

justeringer av planforslaget som nå foreligger. 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Ringerike kommune ønsker og forventer en kraftig befolkningsøkning frem mot 2030. Derfor 

er det viktig med nye boliger i ulike former for å kunne møte veksten. Området som ønskes 

utbygd i dette planforslaget ligger i Haugsbygd, som er et av de prioriterte lokalsamfunn hvor 

kommunen vil tilrettelegge for fremtidig vekst. Planforslaget er i tråd med kommuneplanens 

samfunnsdel. 



 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til Boligområde-Nåværende. 

Planforslaget er i tråd med overordnete planer. Kommuneplanbestemmelsene stiller krav om 

reguleringsplan. 

 

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 

Foreliggende kunnskap, basert på befaringer, lokalkunnskap og registrereringer i arts-

databanken, er vurdert å være tilstrekkelig, da det ikke er registrert særskilte naturverdier i 

planområdet. Det er ikke registrert funn av viktige arter, naturtyper, slik at tiltaket ikke 

kommer i konflikt med sårbare arter. Tiltaket er vurdert til ikke å ha negativ påvirkning på 

kulturlandskapet.  

 

Det er registrerte funn av den prioriterte arten Dragehode i nærheten av planområdet og det 

ble gjennomført en befaring i juni 2017, se vedlegg 24. Det ble da observert flere 

dragehodeplanter i blomst i de områder hvor det tidligere er registrert dragehode, utenfor 

planområdet. Det ble ikke observert Dragehode innenfor planområdet. Ut i fra vegetasjon, 

terreng og jordsmonn vurderes det som lite sannsynlig at det finnes dragehode innenfor 

planområdet. I reguleringsbestemmelsene står det at dersom det oppdages dragehode i 

forbindelse med gravearbeider skal arbeidene stoppes og kommunen kontaktes.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune, men vil 

muligens kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av sosiale 

tjenester. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg 23. 

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

Renovasjon: 

HRA kom med en uttalelse i høringsperioden hvor de påpekte at snuplassen for 

renovasjonsbil var for liten i forhold til krav. Dette er blitt tatt hensyn til og nødvendige 

forandringer er innarbeidet i planforslaget. Størrelsen på snuplassen er nå etter krav og 

plasseringen er forandret på slik at den ligger innenfor området som skal bygges ut. Krav til 

utforming av Apalveien i forhold til standard som kreves for renovasjonsbiler er også 

innarbeidet i planforslaget. 

 

Grønnstruktur: 



I planforslag som ble lagt frem til 1. gangsbehandling var formålet for grønnstrukturen turveg 

og bestemmelsen var «området skal benyttes til turveg». Rådmann stiller ikke krav til at det 

skal opprettes en turveg, da det vil være vanskelig å opprettholde vedlikehold av en turveg på 

privat eiendom. Derimot skal området holdes åpent og tilgjengelig som en sti og snarvei for 

gående og syklende. Området skal ikke sperres av på noen måte.  

 

Takform: 

Utbygger ønsker mulighet å endre takform fra flatt tak til pulttak. Utbygger begrunner dette 

med at det er en enklere, mer holdbar takform enn flatt tak som er mindre utsatt for 

vannskader. Utbygger påpeker at det er rimeligere å bygge og at de forventer at et hus med 

pulttak vil falle bedre i smak i markedet. Taket vil bli noe høyere på en side og noe lavere på 

den andre i forhold til det flate taket som var planlagt opprinnelig, men vil holde seg innenfor 

den makshøyde som ble beskrevet i dokumentene og bestemmelsene ved 1 gangsbehandling. 

Maks kotehøyde for høyeste gesims er satt til 294 moh. Det motsvarer i følge forslagstiller 

maks 7 meter over ferdig planert terreng, som var formuleringen i bestemmelsene i 

planforslaget til 1 gangsbehandling. Kommunen ba om en presisering av maks høyde for 

boligene i form av kotehøyde istedenfor høyde over ferdig planert terreng. Dette fordi det 

setter en fast begrensning på høyden. Maks kotehøyde for gesims for flatt tak er 294.00 moh 

og maks kotehøyde for høyeste gesims for pulttak er 294.00 moh.  

 

Rådmann godtar å åpne for mulighet for pulttak. En eventuell endring holder seg innenfor 

varslet maksimal byggehøyde og vurderes som en akseptabel endring i forhold til utforming 

av bygg.    

 

 
Illustrasjon som viser forskjellen på flatt tak og pulttak. 

 

 

Tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn: 

Rådgiver for vann- og miljø i kommunen etterlyste en konkret tiltaksplan for håndtering av 

forurenset grunn. Dette er tatt hensyn til og det er lagt inn et punkt i bestemmelsene at en slik 

tiltaksplan skal leveres sammen med byggesøknad.  

 

Støy: 

Både fylkesmannen og Statens vegvesen kommenterer at støy ikke er uproblematisk i 

planforslaget. Planlagt bebyggelse ligger utenfor støysone, men byggegrensen ligger i 

støysone. For å imøtekomme innspill utvides bestemmelsene knyttet til støy. 

 

Samlet vurdering 



Planforslaget er godt bearbeidet og viktige moment i høringsuttalelsene er innarbeidet i 

planforslaget. Det er blant annet oppfylt krav til tilrettelegging for renovasjon, og 

støyproblematikk er blitt godt sikret i bestemmelsene for å unngå dårlige støyforhold.  

 

Rådmannen er positiv til utvikling i dette området og ser området som en naturlig eiendom å 

fortette da den ligger omkranset av boliger i et område avsatt til boligformål i kommuneplan. 

Området tilknyttes gang- og sykkelvei som gir trygg transport for myke trafikanter til Vang 

skole, som ligger 2 km unna, og til kollektivtilbud. Planforslaget er dermed i tråd med 

overordnede planer. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart  

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

6. Uttalelse, Buskerud fylkeskommune, 10.1.18 

7. Uttalelse, Fylkesmannnen, 2.1.18 

8. Uttalelse, Statens vegvesen 19.12.17 

9. Uttalelse, Hadeland og Ringerike Avfallsselskap, 8.1.19 

10. Uttalelse, Kommuneoverlegen, 3.1.18 

11. Uttalelse, Rådgiver vann og miljø, Ringerike kommune, 11.1.18 

12. Uttalelse, Espen Larsen 

13. ROS- analyse 

14. Støyrapport 

15. Støysone 

16. Støymålinger 

17. Teknisk notat – byggegrunn og massehåndtering 

18. Saksfremlegg til 1. gangsbehandling av planforslaget 

19. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling av planforslaget 

20. Plankart fra høring og offentlig ettersyn 

21. Reguleringsbestemmelser fra høring og offentlig ettersyn 

22. Planbeskrivelse fra høring og offentlig ettersyn 

23. Oppsummering av merknader til varsel om oppstart, med kommentarer 

24. Befaring Dragehode 

 

 

 Ringerike kommune, 20.04.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  



Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Linda Engstrøm 

 

 

 

 



Oversiktskart

Oversiktskart som viser planområdets plassering i Haugsbygd markert med rød sirkel . For planavgrensning, se plankart.
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

REGULERINGS BESTEMMELSER
0605 _ 3 73 D etaljregulering for" A palbakken"

U tarbeidet av RingeriksHus as 15 . 8 .2017
Revidert av Ringerike kommune 20.4.2018

1.gangs behandling i planutvalget 6.11.2017 , sak 69/17
H øring og offentlig ettersyn 14.11.2017 – 8.1.2018
2.gangs behandling i planutvalget DATO , sak SAKNR
Formannskapet DATO , sak SAKNR
Vedtatt av kommunestyret DATO , sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01

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
BFS : Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
f_ S K V : Kjøre veg

f_ BRE : Renovasjonsanlegg

3. Grønnstruktur
GF: Friområde

§ 1. Fellesbestemmelser

1. Universell utforming (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4) :
Gjeldende teknisk forskrift ivaretar krav om universell utforming av byggverk.

Det skal sikres god tilgjengelighet i uteområdene for hele befolkningen, herunder
bevegelses - , orienterings - og miljøhemmende, så langt det terrengmessig lar seg gjøre.

Ved nyplanting skal det kun beny ttes vekster med lite allergifremkallende pollen -
utslipp.



s. 2

2. Tekniske anlegg (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 2)
Ny bebyggelse skal tilknyttes felles vann - og avløpsanlegg. Alle typer kabler skal
legges under bakken. Åpne tekniske anlegg kan integreres i bygningsmassen.

Tekniske anlegg tillates utover byggegrenser men innenfor maksimalhøyder.

3. Forurens n ingsloven:
D ersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal ansvarlig
myndighet varsles, jfr. Forurensningsloven § 7.

4. Kulturminner:
Dersom det under anleggsarbeidet fremkommer auto matisk fredete kulturminner, må
arbeider straks stanses og ansvarlig my ndighet varsles, jfr. Kulturminneloven § 8.2.

5. Overvannshåndtering (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Overvann som genereres innenfor planområdet, skal håndteres lokalt.

6. Byggegrense (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 2)
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense mot naboer, samt byggegrense mot
vei . Byggegrenser er vist på plankartet.

Det tillates etablering av v ei, avfallsløsninger, parkering og gjerder ut over
byggegrensene.

Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng
slik at unødvendig terrenginngrep unngås. Eventuelle murer skal ha en tiltalende og
god utforming.

7. Utforming, plassering og høyde på gjerde og hekker (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 2)
Gjerde og hekker skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, vegkryss osv.

8. Planten d ragehode – forskrift om dragehode som prioritert art (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 6 )
Dersom det oppdages Dragehode i forbindelse med gravearbeider skal arbeidene
stoppes og Ringerike kommune kontaktes.

§ 2 . Bebyggelse og anlegg

§ 2.0 Bebyggelse og anlegg - frittliggende småhusbebyggelse - BFS1

1. Formål (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Område t kan nyttes til frittliggende småhusbebyggelse .

2 . Byggesøknad
Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert , og leveres sammen med søknad :

Situasjonsplan i 1:500. Planen skal vise løsning av husplassering, tilpasning til omgivelsene,
planlagt gjerde med høyde over 0.5 meter, utnyttelse av bebygd areal, terrengbehandling med
høydeangivelser, parkeringskrav, adko mstforhold og løsning for avfallshåndtering og
snøopplag.
Tiltak mot radon
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Teknisk plan for vann og avløp
Tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn.
Dokumentasjon på ivaretakelse av støykrav og støytiltak, jf. § 2.0 punkt 3
Oppfølgingsplan for an leggsperioden. Den skal godkjennes av kommunen og skal blant annet
redegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av
trafikksikkerhetstiltak. Den skal også redegjøre for hvordan støy - og støvplager skal
forebygges i anleggsperioden , samt håndtering av overvann. Den skal også navngi en fast
kontaktperson på byggeplassen som kan gi informasjon om byggeforløp og avklare eventuelle
klager.

3 . Støy (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Støyforhold skal være i tråd med T - 1442/201 6 . Støyberegning er utført for planen, og denne
viser at det er mulig å oppnå tilfredsstillende grenseverdier uten spesielle tiltak .

Dersom bebyggelse med støyfølsom bruksformål etableres innenfor støysone skal det
gjennomføres støyreduserende tiltak for å oppnå tilfredsstil lende støynivå i henhold til
regelverk.

4 . Parkeringsdekning (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 7)
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunale parkeringsbestemmelser. Det skal være
mulighet for å oppføre garasje/carport på eiendommen.

5 . Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (% BYA) og skal maksimalt være som angitt
på plankartet. Utnyttingsgrad skal inkludere nødvendige parkeringsplasser iht. kommunale
parkeringsbestemmelser.

6 . Garasje (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Garasjen skal være tilpasset bolighuset på tomta med hensyn til materialer, form og farger.
Garasje kan være frittliggende eller i tilknytning til bolig. Garasjer kan plasseres inntil 1,0 m fra
vei, forutsatt at garasje og adkomst ligger parallelt med veien. Fra øvrige grenser skal garasjer
plasseres i en avstand på minimum 1,0 m.

7 . Byggehøyde (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Maks kotehøyde for høyeste gesims for bolig med pulttak er kote 294.00 m oh . Maks kotehøyde
for gesims for bolig med flatt tak er kote 294.00 moh. For garasjer er maks høyde 4,0 m i
forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt garasjebygningen.

8 . Takform (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
B ygningene skal ha pulttak eller flatt tak.

9 . Boligtype (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Det tillates oppføring av 3 stk. eneboliger med bi - leilighet på maks 65 m2 . Det kan ikke
etableres flere enn 6 boenheter innenfor området inkl. bi - leiligheter .

10 . Ut eoppholdareal (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Minstekrav til uteoppholdsareal (MUA) er 50 m2 per boenhet. Til MUA regnes private
terrasser/balkonger, hager og fellesareal.
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1 1 . Materialbruk (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Ny bebyggelse skal ha god form og materialbehandling. Ny bebyggelse skal oppføres med
materialer og farger slik at området fremstå r helhetlig. Det skal fortrinnsvis benyttes duse
farger. Sterke farger som gir stor kontrastvirkning mot omgivelsene, tillates ikke.

§ 3 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

1 . Kjøreveg - f_ SKV (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 )
f_ S K V skal nyttes til veg, og skal være felles for de eiendommer som har adkomst i A palveien.

2. Renovasjonsanlegg f_ BRE (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 )
f_BRE skal benyttes til renovasjonsanlegg .

§4. Grønnstruktur

1. Friområde GF (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
O mrådet kan nyttes av allmenheten som sti for gående og syklende og skal ikke sperres av.

§ 5 . Rekkefølgebestemmelser (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)

1. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggi ngsavtale og godkjenning av
tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for
disse anleggene.

2. Brannvern
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at b rann vann -
forsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav.

3. Støy
Før brukstillatelse kan gis skal det dokumenteres støynivåer for utearealer og bygg s om er i
tråd med T – 1442/2016 .

4 . Fellesanlegg
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før adkomst f_ S K V er opparbeidet.

5 . Renovasjon
Før brukstillatelse kan gis skal tilrettelegging i form veistandard og snuhammer for
renovasjonsbiler være etablert i henhold til krav og retningslinjer fra HRA.

6 . Skolekapasitet
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det er dokumentert fra kommunen at
grunnskolekapasiteten er sikret.

7 . Gang - og sykkelveg
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før gang - og sykkelveg langs Ringkoll -
veien, fra avkjø ring til Havna - Hemskogen til Bånntjernveien er opparbeidet .
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8 . Buss top p
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det er opparbeidet buss topp ved nytt
kryss jfr. pkt. 8

9 . Apal veien
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det er dokumentert veirett i Apal veien.

10 . Krysset Bånntjernveien/FV 164 (Ringkollveien)
Tilknytningen mellom Bånntjernveien og FV 164 skal ha vegnormalstandard før det kan gis
igangsettingstillatelse for boliger.
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

1. S ammendrag

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse,
jf. PBL . § 4 - 2, første ledd.

2. Bakgrunn.

2.1 Hensikten med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for småhusbebyggelse i nnenfor planen med
planID 0605 3 73 Apalbakken på eiendom 103/295 . Andre eiendommer som helt eller
delvis inngår i planområdet er 103/202, 103/10 og 103/204.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og e ierforhold

Det er RingeriksHus as som fremmer forslag om regulering og selskapet v/Tom J o-
hannessen , som er plankonsulent.

RingeriksHus As har inngått utbyggingsavtale med eier av gnr. 103 bnr. 295 Ragnar
Nøklebye i Ringkollveien 77 . Selskapet ønsker å bygge boliger her og fremmer derfor
reguleringsplan for eiendommen .

2.3 Tidligere vedtak i saken

Det er ingen tidligere vedtak i saken

2.4 Utbyggingsavtaler

Området vil få privat vei og private stikkledninger fram til kommunale ledninger.
Det vil således ikke bli inngått noen utbyggingsavtaler.

2.5 Krav om konsekvensutredning

Tiltaket er vurdert i ht. Plan - og bygningslovens kapittel 4 " Generelle utredningskrav "
§ 4 - 1 Planprogram og § 4 - 2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhøre n-
de forskrift.

Planområdet er i kommuneplan avsatt som boligområde.

Tiltaket er vurdert i henhold til kriteriene i § 4, og det er konkludert med at tiltaket
ikke omfattes av disse.
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3. P lanprosessen

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart

Varsel om oppstart for området ble først annonsert i Ringerikes Blad den 24.3.2012 .
Den planen er utgått, og innspill ene i den planen samsvarer med innspillene i den nye
som ble annonsert i Ringerikes Blad 3.7.2015 m ed frist for merknader 30.8.2015 . Det
er kommet inn noen merknader som omtales helt til slutt i dette dokumentet.

Det anses ikke å være behov for medvirkninger utover lovpålagte høringer.

4. Planstatus og rammebetingelser

4.1 Overordnede planer

- Fylkeskommunale planer
- Kommuneplanens area ldel

Området er i kommuneplan for Ringerike 2007 – 2019, vedtatt 30.8.07 , regulert til
boligområde. Planen for Apalbakken er således i tråd med overordnede planer.

Figur 1 . Utsnitt av kommuneplan. Hvite markeringer viser boligområder

4.2 Gjeldende reguleringsplaner

Området er uregulert.

4.3 Tilgrensende planer

Tilgrensede planer er 378 Nerbytunet, 130 Øvre Berg Nerby og 03 - 02 Øvre Berg -
Endring
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5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold.

5 .1 Beliggenhet

O mrådet ligger i Haug s bygd i enden av Apalveien.

Figur 2. Plankart som viser planområdets omgivelser.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

På h ele området mellom Apalveien og Ringkollveien har det tidl igere vært drevet
fruktproduksjon. Arealet som nå foreslås regulert ligger brakk og er således det siste
området som vil kunne bebygges i Apalveien.
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Mot nord avgrenses området av Ringkollveien, i vest mot Bånntjernveien, i sør mot
boliger i Øvre Bergs vei og mot øst mot boligene i Ringkollveien 75, 77 og 79.

5. 3 Stedets karakter

Området fremstår som åpent , luftig , stille og rolig. Det består i sin helhet av boliger
med Ringkollveien som tilgrensning i nord.

5.4 Landskap

Tomten ligger meget solrikt til i en slak helning mot sør. I øst er det et høydedrag mot
Ringkollen og Nordmarka, uten at det er til hinder for sol. Mot sør og vest er det fo r-
holdsvis åpent utsyn.

Klimaet er et typisk innlands med kalde vintre og varme somrer . Området er lite vin d-
utsatt. I nærheten finner man gode rekreasjons - og friluftsområd er som rundt Bergtjern
og mot Bånntjern og innover.

5.6 Kulturminner

Det er ikke kjent at det befinner seg kulturminner eller kulturmiljøer i planområdet.

5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder

Området ligger i kort avstand til Ringkollen og Nordmarka, hvor tur - og rekreasjon s-
mulighetene er store sommer som vinter. På Ringkollen ligger både alpin - og hop p-
bakker samt lysløypeanlegg. Området er tilknyttet hele Nor d markas vei - og løypenett .

5.8 Landbruk

Det er ingen landbruksområder i umiddelba r nærhet til planområdet .

5.9 Trafikkforhold

Området som reguleres har god adkomst fra Ringkollveien/Bånntjernvegen. Det er
kort vei til bussforbindelser med sikker og trygg e gang fo rhold for myke trafikanter.
Vein ettet er typisk tilpasset boligstrøk med liten trafikkbelastning. Det samme gjelder
n ærområdet .

Myke trafikanter

Det etableres gang - og sykkelvei fra innkjørsel til boligfeltet Havna - Hemskogen og
opp til Bånntjernveien. Fra Bånntjernveien vil Apalveien bre ddes, slik at det blir bedre
plass for gående og syklende. Apalveien er særdeles lite trafikkert og forholdet mellom
gående og kjørende anses derfor som trafikksikkert og oversiktlig.

5.10 Barns interesser
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Det er fine tur - og leke muligheter i nærliggende o mråder, og i forbindelse med utby g-
gingen av Nerbytunet bygges det en lekeplass på 1500 kvm. Denne plassen vil også
kunne benyttes av andre enn beboerne på Nerbytunet. Ellers er egne tomter godt egnet
som lekeområde, spesielt for de mindre barna.

5.11 Sosial infrastruktur

Boligene vil sortere under Vang barneskole og Haugsbygd ungdomsskole med gang -
og sykkelvei fra Apalbakken og helt fram. Det er godt utbygd med barnehager i omr å-
det, både kommunal og private. Ca. 20 min gange til kommunal, 5 - 10 minutter til
privat.

5.12 Universell tilgjengelighet

Området er skrånende og vil derfor ikke egne seg spesielt godt for bevegelseshemm e-
de slik det fremstår pr. dato. Men med enkle tiltak i boligene ved inngang sparti og ved
trapper og uteplasser, vil en kunne tilrettelegge for tilgjengelighet.

5.13 Teknisk infrastruktur

Det ligger kommunal vann - og avløpsledning i Apalveien ca. 50 lm fra grensen til
Apalbakken. I tillegg ligger det en privat ledning rett øst for området.

Det er etablert vegrett over 103/204 og området vil derfor naturlig tilknyttes komm u-
nale VA - ledninger i Apalveien .

Figur 3. Illustrasjon som viser beliggenhet til vann - og avløpsledninger.
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5.14 Grunnforhold

Det er gjennomført særskilte grunnundersøkelser av området ved selskapet Structor
Geomiljø AS v/senior geolog Erik Endre . Rapport om det følger saken. Det er funnet
svart leirskifer som kan knyttes til den øvre lagrekken av alunskifer. Uraninnholdet er
såpass stor at eventuelle overs kuddsmasser av svart leirskifer må kjøres bort til deponi.

5.15 Støyforhold

Det er utarbeidet en egen støyrapport av sivilingeniør Bjørn Leifsen som følger saken.
Rapporten sier blant annet følgende:

Det vil være uproblematisk å tilrettelegge for uteoppho ldsarealer med tilfredsstillende lydfo r-
hold for alle tre bygg .

Utestøynivåene er så lave at det ikke vil bli behov for å forsterke fasadene inkl. vinduer utover
standardkvaliteter.

5.17 Luftforurensning

Det er ikke foretatt må linger av luftkvaliteten i planområdet, men det er ikke kjent at
det er registrert dårlige kvaliteter ved eksisterende bebyggelse eller i området forøvrig .

5.18 Risiko og sårbarhet (eksisterende situasjon)

Det er ikke registrert noen bevegelser i grunnen i eksisterende bebyggelse og området
består av sikre og stab i le masser.

Grunnen i området har en generell stor fare for å inneholde radon , idet Haugsbygd er
et område med store radonforekomster. Det er derfor meget sannsynlig at det kan være
radon i grunnen.

Avbøtende tiltak er at det sikres mot radon i forbindelse med byggesaksbehandling
ved at det settes krav til standard forebyggende tilt ak ved oppføring av nybygg jfr.
Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) § 8 - 33, punkt 4:

" Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk i k-
ke eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for he l-
seskader ".

Tiltak som vil bli gjennomført er radonsperre under bygningene , radonbrønn med lu f-
ting over tak samt balansert ventilasjonsanlegg. Dette sikrer boligene mot inntre n gning
av radon og tilfredsstiller kravet i TEK.

Områd et ligger ikke værhardt til og vil derfor ikke være spesielt utsatt for vind.

Det er tidligere ikke avdekket kulturminner i plan området. Mens området ble drevet
som eplehage , ble jorden bearbeidet og tilplantet slik at ingen deler av området i dag er
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urørt kulturlandskap. En legger derfor til grunn at det ikke er nødvendig å gjøre ytte r-
ligere undersøkelser.

Området anses å ha tilfredsstillende kapasitet i teknisk infrastruktur for å kunne takle
en utbygging av størrelsen reguleringen legger opp til.

Det lig ger kommunale vann - og avløpsledninger i umiddelbar nærhet til tomtene, og
hovedatkomsten til området anses som trafikksikker med god kapasitet.

Området er godt vernet mot støy og det er ikke et terror/sabotasjemål.

5.19 Næring

Det er ikke næringsarealer/virksomhet på området som vurderes for utbygging.

5.20 Analyser/utredninger

Det er ikke gjort analyser og utredninger utover det som er beskrevet i plan beskrive l-
sen, da området er lite og det siste mulige for utbygging i et etablert boligom råde.

Det er imidlertid gjort følgende analyser/ utredninger som følger saken:

ROS - analyse
Støyberegninger
Grunnundersøkelser

6. Beskrivelse av planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk

I gjeldende kommuneplan er o mrådet uregulert men avsatt til boligformål. Planomr å-
det ønskes omregulert til frittliggende småhusbebyggelse .

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål

Området som reguleres er innenfor den reguleringsgrensen som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12.5:

Bebyg gelse og anlegg:

BFS: Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse

Formålet frittliggende småhusbebyggelse gir en typologdefinisjon som følger: "Frit t-
liggende småhusbebyggelse er eneboliger eller vertikalt - eller horisontalt delte tomannsbol i-
ger" (www.husbanken.no).

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:

f_ S KV: Kjøreveg
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f_ BRE: Renovasjonsanlegg

Grønnstruktur

G F : Friområde

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming

Figur 4 . Illustrasjon som viser forslag til planlagt bebyggelse .

Det planlegges bygget 3 stk. eneboliger på hver sin tomt og hver enhet vil ha mulighet
for en ekstra bo enhet (bileilighet) på inntil 65 m2. Boligene skal ha en nøytral utfo r-
ming som harmonerer med eksisterende bebyggelse. Materialene s om brukes vil i h o-
vedsak være av tre virke og byggene vil være forholdsvis smale og langstrakte.

Boenhetene vil få en god og luftig beliggen het med sær deles gode solforhold. Stue og
utearealer plasseres sør / vest vendt, og inngangsparti med parkeringsplasser og garasje
får en tilnærmet flat utforming.

6.4 Bebyggelsens høyde

Den planlagte bebyggelsen skal i utgangspunktet være i 2 etasjer med delvis nedgravet
sokkel etasje m/garasje og med hovedplan / terrasse/ute plass over terreng.

6.5 Grad av utnytting

Beregnes med % BYA – Maks 30 %.
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6.6 Arbeidsplasser og næringsarealer

Det planlegges ikke næringsområder i området , idet det reguleres til boligformål uten
mulighet for etablering av næringsvirksomhet med arbeidsplasser.

6.7 Bomiljø/bokvalitet

Det legges opp til et godt bomiljø med romslige boliger som tilpasses hverandre i u t-
for m ing og farger. Hver tomt har gode arealer med go de muligheter for uteliv på store
terrasser og på helle - eller plen be lagte områder. Friområdet opp mot Ringkollveien
egner seg godt for d yrking av grønnsaker og frukt, da jordsmonnet er svært næring s-
rikt.

6.8 Parkering

Det etableres garasje/carport for 1 s tk. bil under planlagte terrasser + 1 stk. parkering s-
plass på uteområde/gårdsplass.

6.9 Tilknytning til infrastruktur

Området vil ha adkomst fra tomt til eksisterende offentlige veinett gjennom Apalveien,
via Bånntjernveien til Ringkollveien. Nødvendige veiretter er etablert.

6.10 Trafikkløsning

Boligene vil ha felles adkomst med avkjørsel fra Ringkollveien/Bånntjernveien og opp
Apalveien. Apalveien breddes slik at det blir bedre og sikrere for gående/syklende og
fra krysset Bånntjernveien/Rin gkollveien er det etablert gang - og sykkelvei helt ned til
Hønefoss og til skoler og kommunal barnehage. Tilgjengeligheten er derfor god.

Det er begrenset trafikk i området og en økning i trafikk som de 3 planlagte boligene
medfører ingen økt trafikkbelast ning av betydning.

6.11 Miljøoppfølging

Prosjektet vil følge gjeldende regelverk.

6.12 Universell utforming /tilgjengelighet

Bebyggelse og tilhørende utearealer skal så langt det er terrengmessig mulig utformes
etter prinsippene om universell utforming/ tilgjengelighet . Reglene i eksisterende by g-
ningslovverk følges.

6.13 Jordvern - og landbruksfaglige interesser

Som landbruk har området i dag ingen verdi. Jordvern - og landbruksfaglige interesser
er derfor ikke utredet videre i denne planbeskrivelsen.

6.14 Landskap
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Landskapet bærer preg av å være formet av mennesker over lengre tid. Områdene på
alle sider er bebygd og vegetasjonen, som består av epletrær og høyt gress , indikerer at
dette er et restområde som tidligere har vært benyttet til fruktproduksjon. Området
skråner svakt nedover fra Ringkollveien mot eksisterende bebyggelse i Øvre Bergs
vei.

6.15 Kollektivtilbud

Planområdet har sikker veiforbindelse til busst opp i Ringkollveien som er etablert i
forbindelse med bygging av nytt kryss jf. rekkefølgekrav i reguleringsplanen for Ne r-
bytunet og Andersløkka. Arbeidene ble ferdigstilt i november 2017 og overlevert St a-
tens Vegvesen .

7. Konsekvensutredning

Planforslaget som ligger i et uregulert område og som omfattes av eksisterende ko m-
muneplan for Ringerike, er ikke av et slikt omfang at det utløser krav til konsekvensu t-
redning.

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget

8.1 Overordnede planer

Området er iht. gjeldend e kommuneplan for Ringerike uregulert men avsatt til boli g-
formål. Utbyggingen vil således ikke ha noen innvirkning på overordnede planer.

8.2 Landskap

Tiltaket som søkes regulert vil innebære noe landskapsbearbeiding. Områdets topogr a-
fiske karakter vil i h ovedsak beholdes.

8.3 Stedets karakter

Stedets karakter som landlig eneboligområde vil ikke endres med den planlagte utby g-
gingen. Premissene som blir lagt for reguleringen, innebærer ikke en slik utnyttelse e l-
ler tiltak av et slikt omfang at det vil gå utover nærområdets karakter.

Nabolaget er et rolig eneboligstrøk, hovedsakelig bestående av eneboliger og flerfam i-
liehus. Bebyggelsen er av varierende alder. Tiltak som planlegges på området vil ikke
ha konsekve nser for den overordnede oppfattelsen av området eller det estetiske in n-
trykket av området.

8.4 Kulturminner og kulturmiljø, ev t. verneverdi

Det er ikke registrert verneverdig bebyggelse eller kulturminner innenfor planområdet.
Tiltaket som planlegges i fo rbindel se med regu leringen vil trolig ikke ha konsekvenser
for kulturminner eller kulturmiljø. Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme
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automatisk fredede kulturminner så vil arbeidene stanses og funnet meldes inn til u t-
viklingsavdelingen, Buskerud fylkeskommune.

8. 5 Forholdene til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven

Vurdering av naturmangfold etter Naturmangfoldlovens § 8 - 12:

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget

Foreliggende kunnskap, basert på befaringer, lokalkunnskap og registrereringer i art s-
databanken, er vurdert å være tilstrekkelig, da det ikke er registrert særskilte naturve r-
dier i området. Det er ikke registrert funn av viktige arter, naturtyper, slik at tiltaket
ikke kommer i konflikt med sårbare arter. Tiltaket er vurdert til å ikke ha negativ p å-
virkning på kulturlandskapet.

§ 9 Føre - var - prinsippet

Foreliggende kunnskap, basert på befaringer, lokalkunnskap og registrereringer i art s-
databanken, er vurdert å være tilstrekkelig for å kunne vite hva slags virkninger b e-
slutningen om plangje nnomføring vil få for naturmangfoldet. Det er ingen forhold som
tyder på at fjerning av noe vegetasjon på tomten vil føre til skade på naturmangfoldet.

Se ellers kommentar til innspill fra Ringerike kommune, Landbrukskontoret på side 15
vedr. planten Drag ehode som er funnet på nordsiden av Ringkollveien..

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning

Tiltaket vil sannsynligvis ikke føre til belastning på nåværende økosystem, og vil etter
gjennomføring, ikke redusere verken kvaliteten eller bruken av områd et. Vi mener s å-
ledes at man ved fornuftig bruk av jord og plantetyper vil opprettholde og muligens
også forbedre forholdene for naturmangfoldet. Det er ingen forhold som tyder på at
fjerning av vegetasjon på tomten vil påvirke eller belaste økosystemet i n egativ grad.

§ 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver

Vi kan ikke se at tiltaket vil medføre noen skade på naturmangfoldet. Tiltakshaver vil
bære alle eventuelle kostnader ved eventuelle tiltak.

§ 12 Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Det blir lagt vekt på å engasjere en dyktig entreprenør for å gjennomføre tiltaket. Dette
er nødvendig for å sikre at eksisterende og nytt anlegg i tiltaksområdet får en utfo r-
ming og kvalitet som er tilpasset de lokale utfordrin ger. Vurderingene ovenfor har tatt
utgangspunkt i bestemmelsene i naturmangfoldlovens § 9 til 12.
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Planforslaget vil i all hovedsak være i tråd med overordnete planer. Tiltaket er avveid
i henhold til overnevnte paragrafer, og området kan med dette klareres da hverken
verdifull vegetasjon eller sårbare arter blir berørt.

8. 6 Rekreasjonsinteresser/ re kreasjonsbruk

Området er privat og har vært brukt til fruktproduksjon. Planforslaget vil derfor ikke
ha noen innvirkning på eksisterende leke - eller rekreasjonsmuligheter i nærområdet.

8. 7 Uteområder

Tiltakene vil få svært gode uteoppholdsarealer på eg en tomt . Disse vil være vest eller
sørvendt og få gode sol - og lysforhold. Fellesarealer opparbeides ikke.

8.8 Trafikkforhold

Tiltakene som planlegges er av et mindre omfang, og vil ikke ha konsekvenser for tr a-
fikk, avkjøringsforhold eller kollektivtilbudet.

8.9 Barns interesser

Da området i dag er privat og ikke innebærer allmenn tilgang og bruk, vil barns inte r-
esser ikke berøres. Grønt friområde GF kan brukes av allmenheten som gåe n-
de/syklende.

8.1 0 Sosial infrastruktur

Tiltaket få r ikke konsekvenser for sosial infrastruktur.

8.1 1 Universell utforming/ tilgjengelighet

Tiltaket vil så langt det terren g messig lar seg gjøre utformes etter prinsippene for un i-
versell utforming/ tilgjengelighet. Lovverk et skal følges , men f ull universell utforming
vil trolig ikke kunne gjennomføres.

8.12 Energibehov – Energibruk

Tiltakene som omreguleringen omfatter vil ha minimale påvirkninger for energib e-
hov/energibruk grunnet de små utbyggingsarealene som omreguleringen gir rom for.
Tiltakene vil bygges etter gjeldende lover og forskrifter.

8.13 ROS, risiko - og sårbarhetsanalyse

Det kan konkluderes med at risiko - og sårbarhetsmomenter er små i området og løsb a-
re, slik at det ikke får store konsekvenser for det videre arbeidet

8.14 Jordressurser/landbruk
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Tiltakene som planlegges vil ikke berøre jordbruksområder .

8.15 Teknisk infrastruktur

Det ligger kommunal vann - og avløpsledning i Apalveien ca. 50 lm fra grensen til pl a-
nområdet. Området vil tilknyttes disse kommunale lednin gene .

8.16 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Utbyggingen vil ha positive innvirkninger på Ringerike kommune i form av økte in n-
tekter vedr. eiendomsskatt og kommunale avgifter .

8.17 Interessemotsetninger

I nye tiltak i eksiste rende og veletablerte boligområder kan det oppstå interessekonfli k-
ter i form av meninger rundt den nye bebyggelsens utforming, plassering, osv. Dette
tas det hensyn til i reguleringsbestemmelsene. Det vil også bli gjennomfør t nabomøte
før de fysiske arbeid ene settes i gang.

Se eller s kommentarer til innkomne innspill til varsel om oppstart og høring.

9. Planprosess og medvirkning .

9 .1 Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeid ble varslet i Ringerikes Blad 3.7.1 5 med frist f or innsending av
merknader 21.8.2015 .

Etter varsel om oppstart er det mottatt følgende innspill p r . brev og e - post :

Ringerike kommune. Landbrukskontoret. Brev av 08.7.2016.

Påpeker at det nære planområdet er registrert funn av planten dragehode. Det må u n-
dersøkes forekomst av nevnte planten før det gjøres inngrep.

Kommentar:

Det er registrert den vernede planten Dragehode på nordsiden av Ringkollveien i fo r-
bindelse med Naturmangfoldsrapport for Nerbytunet. Ingen funn er gjort på sydsiden
av vegen som består av dyrket mark. Planten trives kun på tørre og karrige områder
og liker ikke humusholdig jord, jordarten som plan området i sin helhet består av. Det
anses derfor som svært lite sannsynlig for at Dragehode finnes på området.

Det er gjennomført befaring av plan området 26.6.17 midt i blomstringsperioden til
Dragehode . Befaringen ble gjort av Lisa Grenlund Helgesson fra Landbrukskontoret i
Ringerike kommune sammen med Linda Engstrøm fra planavdelingen. Det ble ikke
funnet Dragehode på området, kun utenfor på andre side n av Ringkollveien . K onkl u-
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sjonen fra befaringen er at det ut fra vegetasjon, terreng og jordsmonn er lite sannsy n-
lig at Dragehode finnes på området.

Dersom det oppdages Dragehode i forbindelse med gravearbeider på området , skal
arbeide ne stoppe s og Ringerike kommune kontaktes.

Ragnar og Tone Merete Nøklebye. Mail av 21.7.2015.

Ønsker plannavnet endret til Apalbakken. Ønsker ikke at gnr . 103/10 (stripe øst i
planen) tillegges gnr . 103/295.

Kommentar:

Greit at plannavnet endres. Nevnte teigstripe bør bli friområde , uten at parsellen blir
sammenføyd med noe annet bruksnummer.

Statens vegvesen. Brev av 08.5.20 1 2 og 11.8.2016.

Mener planen burde vært sett i sammenheng med plan for et større område. Viser til
generelle krav til utredninger vegvesenet har til planer, samt rekkefølgekrav før ti l-
tak i hht . p lanen gjennomføres.

Antyder 15m byggegrense til Ringkollveien.

Krever utredning/avklaring av belasting i kryss/avkjørsler og støy. Omkringliggende
områder må vurderes i sammenheng med denne planen. Gang - /sykkelveg må oppa r-
beides frem til Bånntjernveien. Nytt krys s med Bånntjernveien må bygges før bygging
i hht . denne planen kan igangsettes.

Privat veg langs gnr 103/103 stenges for gjennomkjøring, men åpen for gang - og
sykkeltrafikk.

Kommentar:

Området er i kommuneplan for Ringerike avsatt til boligbebyggelse og sees således i
tråd med i plan for større område.

15 meters byggegrense mot Ringkollveien gjennomføres.

Det er gjennomført støyberegninger av området som viser at boligene som skal bygges
ikke er utsatt for støy utover normale verdier. Utredning om trafikk er ikke gjenno m-
ført, da trafikkbelastningen i området anses kun vil øke minimalt med bygging av 3 nye
boliger.

Gang - og sykkelvei er opparbeidet fram til Bånntjernveien og nytt kryss er bygget.

Det finnes ingen privat vei langs 103/103.
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Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 16.5.2012 og 17.8.2016.

Ber om at temaene barn og unge, naturmangfold, landskap, støy, energi og universell
utforming ivaretas i planen. Videre at det redegjøres for tilgjengeligheten til servic e-
funksjoner og kollektive transportmidler.

Kommentar:

Alle disse tema er bli omtalt i planen, selv om den omfatter er svært lite område og få
boliger.

Ringerike kommune. Barnerepresentanten. Brev av 18.5.2012.

Mener det er behov for fortau langs Ringkollveien, helst til Gjermundboveien og m i-
nimum til Bånntjernveien.

Kommentar:

Tas ikke til følge. Det bygges gang - og sykkelveg fra innkjøring til Havna/Hemskogen
og opp til krysset Ringkollveien/Bånntjernvegen og det etableres nytt kryss inkl. tilh ø-
rende busstopp. Apalveien vil utvides i bredde som gjør det bedre og sikrere for gående
og syklende.

Varslede naboer. Brev av 22.5.2012.

Ber om 4 m eters byggegrense til naboer.

Kommentar:

4 meter fra nabogrense er vanlig og kravet imøtekommes.

Ikke bygg i mer enn i 2 etasjer.

Kommentar:

Imøtekommes ikke. Planens regler for maks. høyde på gesims, regulerer bygning e-
nes høyde.

Garasjer bør ikke være høyere enn 1 etasje pluss kryploft.

Kommentar:

Imøtekommes

Hekker skånes mot skader. Om de må flyttes ønsker de dette varslet så tidlig at de
kan plantes så snart som mulig.

Kommentar:
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Granhekk langs Apalveien vil bli fjernet , da veien må bredde s . Hekken ligger inne
på regulert område og tilhører gnr. 103/202 og vil ikke bli erstattet.

Grunnforholdene kan være vanskelige, så dette må utredes før utbygging starter.
Ellers i området har det vært gjenfylt myr. Grunnvann og overvann må unders ø-
kes mht . virkning av tiltak for naboeiendommene.

Kommentar:

Grunnforholdene er undersøkt ved besiktigelse og prøvetaking av geolog Erik
Endre fra firmaet Structor Geomiljø as.

Boligene vil fundamenteres på fast fjell /sprengstein og utgravet fjellmasse vil b e-
nyttes som oppfylling på egen grunn. Evnt. o verskudd av m atjord vil kjøres ut.
Dersom det blir nødvendig å kjøre ut svart leirskifer med høyt radoninnhold, vil
det kjøres til deponi.

Takvann/overvann skal infiltreres på egen grunn og grunnvannstanden på området
vil ikke endres av tiltaket

Vann - og avløp vil tilk obles kommunalt nett i Apalveien .

Strømtilførsel må ordnes i forbindelse med utbygging slik at området ellers ikke
blir skadelidende.

Kommentar:

Ny 400V strømtilførsel vil etableres opp Apalveien fra Nerbytunet. Eksisterende
boliger 230V anlegg berøres ikke.

Ønsker atkomst via Apalveien og at det bygges gang - /sykkelveg langs Ringkol l-
veien frem til Bånntjernveien.

Kommentar:

Adkomst vil skje langs Apalveien og gang/sykkelvei er bygget.

Ønsker god dialog med utbygger og fremtidige naboer.

Kommentar:

Nabomøte vil bli avholdt før fysisk oppstart av byggearbeider.

Veilaget Bånntjernveien. Brev av 31.5.2012.

Mener krysset Bånntjernveien / Ringkollveien er trafikkfarlig og at det må utbedres før
det bygges flere boliger som sokner til Bånntjernveien.
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Kommentar:

Det er bygget nytt kryss i forbindelse med utbygging av Nerbytunet .

Ringerike kommune. Kommuneoverlege. Brev av 18.8.2015.

Mener forslaget om å utnytte til boliger bør aksepteres.

Påpeker faren mht. radon, belastningen med støy og luftforurensning. Atkomsten bør
få universell utforming. Det bør utredes og det beskrives løsninger for lekearealer,
felles arealer, med kriteriene tilrettelegging for synshemmede, miljøhemmede, bev e-
gelses - og o rienteringshemmede i tillegg til funksjonsfriske.

Kommentar:

Det blir ikke tilrettelagt for synshemmede spesielt, men lovens regler om tilgjeng e-
lighet oppfylles. Det gjennomføres tiltak mot radon. Ellers følges gjeldene lovverk.

Buskerud fylkeskommune. Utviklingsavdelingen. Brev av 08.5.2012 og 21.8.2105.

Har ingen kjennskap til at det er eller kan være automatisk fredede eller nyer tids
kulturminner innen planområdet. Ber derfor bare om at planbestemmelsene får et
punkt om at dersom det finnes automatisk fredede kulturminner så skal arbeidene
stanses og funnet meldes i nn til utviklingsavdelingen.

Kommentar:

Tas til følge.

NVE. Mail av 1.9.2015.

Viser til at de ikke behandler slike saker med mindre det vises til konkrete problem s-
tillinger. Det er ikke gjort her, så de viser bare til momentene i deres generelle pla n-
veileder.

Kommentar:

Området er i svært liten grad påvirket av temaene flom og rasfare . Det vil bli
omtalt, men det lages ingen omfattende utredninger om dette.

9 . 2 In nkomne innspill
Merknader til varsel om oppstart og til høring er samlet i egne dokument; se vedlegg.

Hønefoss 15.8.2017

F orslagsstiller: RingeriksHus as
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Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens
kommentar

Buskerud fylkeskommune v/fylkes -

konservator har ingen merknader til
planforslaget

Ok Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

Statens Vegvesen :

Støyforhold:

- Uenig i at støyforholdene er
uproblematiske.

- Tiltak må utføres dersom
bebyggelse med st øyfø ls om
bruksformål etableres i gul
sone.

- Ber kommunen følge opp
dette.

Dersom rom med
støyfølsomt bruksformål
havner innenfor gul sone,
vil det bli utført avbøtende
tiltak for å oppnå
tilfredsstillende støy nivå
iht. regelverket .

Dette blir ivaretatt i
bestemmelsene. Se § 2.3.

Fylkesmannen i Buskerud

- Stue og soverom bør ikke
legges i den støyutsatte
fasaden uten noen form for
støyskjerming.

Etterkommes dersom
boligen plasseres inn enfor
grensen for 55 dB.

Dette blir ivaretatt i
bestemmelsene. Se § 2.3.

HRA :

- Tilrettelegging for
renovasjonsbiler med
snu hammer. Pr. dato er
denne for liten.

Utbygger er i god dialog
med Gunn J. Johannessen
i HRA, og vil utforme god
snuplass i nært samarbeid
med HRA.

Dette blir ivaretatt i
rekkefølgebestemmelsene,
se § 5.4 .

Kommuneoverlegen

- Byggegrunn i Haugsbygd
kan avgi store mengder
radon som krever
tilstrekkelig radontiltak.

- Støy og luftforurensning fra
trafikk må hensyn s tas.

- Trafikksikker adkomst og ta
hensyn til barnas skolevei og
fritidsaktiviteter.

Radon

Det etableres tiltak mot
radon iht. alle statlige
krav, dvs. radonduk og
radonbrønn + balansert
ventilasjonsanlegg.

Trafikkforhold

Etterkommes og er tatt
hens yn til i planen.

Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.
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- Universell utforming av
tomta , adkomsten
lekearealer og felles arealer
må utredes spesielt.

Universell utforming

Ved bygging av 3
eneboliger vil ikke en full
universell utforming være
aktuelt. Allikevel vil
boligene bygges mht.
brukbarhet.

Utbygger skal i følge
planbeskrivelsen så langt
det er mulig utforme
b ebyggel se og tilhørende
utearealer etter
prinsip pene om universell
tilgjengelighet. Reglene i
eksisterende
bygningslovverk følges.

Rådgiver vann og miljø Ringerike
kommune

- Kr ever tiltaksplan som
sendes inn samtidig med
byggesøknad.

Det vil bli utarbeidet
tiltaksplan. Det forutsettes
massebalanse på tomten.

Det skal leveres en
tiltaksplan for håndtering
av forurenset grunn
sammen med
byggesøknad. Sikres i
bestemmelsene.

Espen Larsen :

- Lurer på hva h ensikten med
turveien er.

- G jennomfart av syklister vil
øke i Apalbakken.

- Mener at utbygger på
Nerbytunet jobber til alle
døgnets tider.

- Ønsker ikke anleggstrafikk
etter kl. 19 samt arbeidsro i
helgene.

- Bruk av utenlandsk
arbeidskraft .

- Ø n sker ikke at Apalveien
brukes som anleggsvei , men
heller vei ovenfor

- Spør om tilgang til
Apalveien ved bredding av
vei.

- Avkjørsler i Apalveien e r
uoversiktlige . Kan bli farlige
situasjoner med

Dokumentet er ikke
signert og ikke datert.

Turveg

For RingeriksHus as er
det ok at turvegen tas ut
av planen.

Arbeidstid

Arbeidet vil følge normale
arbeidstider. Arbeid som
utføres utover vanlig
arbeidstid vil bli varslet.
Bygge - og anleggsarbeid
vil i perioder være
generende for nabolaget.
De som jobber i/for
RingeriksHus er alle
sammen ansatte på
vanlige norske vilkår
uavhengig av hvor de
kommer fra.

Anleggsvei

Apalveien vil bli brukt
som anleggsvei i bygge -
perioden, men holdes
vedlike slik at oppsittere
vil ha grei adkomst.
Vanlig aktsomhet gjelder
for all trafikk, enten dette
er anleggstrafikk eller

Kommunen sendte mail
25.1.18 og etterspurte
underskrift. Fikk ikke
svar.

Turveg
Formål er gjort om til
friområde. Dette området
kan nyttes som sti for
gående og syklende og
skal ikke sperres av.
Rådmann anser at det er
viktig å tilrettelegge for
stimuligheter og snarveier
for myke trafikanter.

Arbeidstid
Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

Anleggsvei
Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.
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anleggstrafikk.

- Ønsker at det settes opp en
ny granhekk langs
Apalveien .

- Ønsker fartsdumper i
Apalveien pga. flere
kjøretøy.

- Ønsker at epletre bevares

trafikk til eksisterende
boliger. Det vil ikke bli
problemer for biler å
komme seg fram i
perioden.

Granhekk

Hekken fjernes og blir
ikke erstattet. Den ble i
sin tid plantet av R.
Nøklebye og står i
Apalve ien.

Trafikk en blir så liten i
Apalveien at fartsdumper
ikke er nødvendig .

Tinglyst veirett

Dette epletreet vil bli
fjernet når veien inn til
Apalbakken etableres.
Treet kan settes igjen på
Larsens eiendom. Det
samme med matjorden.

Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

Merknaden er tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.
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Vår saksbehandler:
Lars Hovland, tlf. 32 80 86 64

PlanlD 373 - Apalbakken - gnr 103 bnr 295 m.fl - Ringerike

kommune - detaljregulering - offentlig ettersyn - uttalelse om

kulturminner

Vi viser til brev datert 14. november 2Ot7 med offentlig ettersyn av detaljreguleríng av

Apalbakken i Ringerike kommune. HØringsfrist er satt til 8. januar 2018.

Buskerud fylkeskommune gir her en kulturminnefaglig uttalelse til planforslaget. Vi viser også til
vår tidligere uttalelse i saken i brev datert 21. august 2015 (vår referanse. 2OL5/3L48-3).

Kort om planen

Planområdet omfatter Apalveien (gnr 103 bnr 2O2l og <Apalbakken> (gnr 103 bnr 295)
Planområdet er ubebygd og lígger i et område med frittliggende småhusbebyggelse.

Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av tre eneboliger. Det foreslås å regulere
planområde til bolig, kjørevei, renovasjonsanlegg og turvei.

Automatisk fredete kulturmin ner
Vi har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner i planområdet. Vi mener planforslaget
tar tilstrekkelig hensyn til automatisk fredete kulturminner og har følgelig ingen merkander til
planen.

Nyere tids kulturminner
Vi har tidligere uttalt at vi ikke kjenner til verneverdig bebyggelse innenfor eller like utenfor
planområdet. Vi har følgelig ingen merknader til planforslaget når det gjelder nyere tids
kulturminner.

Med vennlig hilsen
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Vår dato: 02.01.2018 
Vår referanse: 2017/7141 
Arkivnr.: 421.4 
Deres referanse: 37873/17 
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 detaljregulering for 
Apalbakken ved Haugsbygd 
 

Vi viser til brev av 14. november 2017 med forslag til detaljregulering for Apalbakken ved 
Haugsbygd, gnr. 103/295. 
 
Planforslaget legger til rette for oppføring av tre eneboliger innenfor et areal på ca 2,6 daa. 
Området er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. Området er brukt som eplehage 
og ligger innerst i en blindvei i et eksisterende boligfelt. Eiendommen grenser til 
Ringkollveien i nord. 
 
Fylkesmannen har i brev av 16. mai 2012 og i brev av 17. august 2015 uttalt oss til 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. 
 
Etter en gjennomgang av planforslaget har vi ingen spesielle merknader ut fra de 
interesseområdene vi er satt til å ivareta. 
 
Vi vil likevel anbefale at støybestemmelsen blir endret slik at støygrensen på Lden = 55 dB blir 
juridisk bindende for planen. Selv om det går frem av saken at tomten ikke er spesielt 
støyutsatt fra Ringkollveien, går det frem av støyrapporten at deler av 2. etasje på den vestre 
delen av tomten vil få støyverdier som går over støygrensen på 55 dB. Stue og soverom bør 
derfor ikke legges i den støyutsatte fasaden uten noen form for støyskjerming. Vi forutsetter 
at kommunen følger dette videre opp i byggesaken. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971 032081 981 5 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 7/204788 - 2 Linda Engstrøm 1 9.1 2.201 7

373 - detaljregulering for Apalbakken - høring og offentlig ettersyn

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for tre eneboliger med garasje/carport

til en bil og en parkeringsplass på uteområde. Boligene skal ha felles adkomst med avkjørsel

fra Ringkollvegen/ Bånntjernveien og opp Apalveien. Det etabl eres felt for gående og

syklende i Apalvegen. Før igangsettelsestillatelse for boligene fastsetter

r ekkefølgebestemmelsene at gang - og sykkelveg langs Ringkollveien fra avkjøring Havna -

Hemskogen til Bånntjernveien er opparbeidet og at veiretten for Apalvei en skal være

do kumentert.

Planbesk r ivelsen beskriver at støyforholdene er up r o ble matiske. Det er vi ikke enig i. Vårt

støysonekart viser at husene vil ligge i eller tett opp til gul sone. Se støysonekart nedenfor.

Gul sone tilsier at det er 55 dB. Gul son e er en vurderingssone. Bebyggelse i gul sone med

støyfølsom bruksformål, slik som soverom, kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir

tilfredstillende støyforhold. Hvis det skal være to etasjer er det vanskeligere å få

tilfredstillende støyskjerming i annen etasje. Vi ber kommunen følge opp dette.
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Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN



Fra: Gunn M. Johannessen [gunn@hra.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 08.01.2018 12:50:44 

Emne: 373 Detaljregulering Apalbakken 

Vedlegg: Snuplass og snuhammer.pdf 

Hei 
Vi har følgende innspill å komme med til reguleringsplanen: 

 Sikkerhet rundt avfallshåndtering er viktig i etablering av boligområder. Vi mener at renovasjon må være med under punkter som teknisk 
infrastruktur samt under trafikkforhold. Tilrettelegging for renovasjonsbiler med tilstrekkelig snuplass må på plass. Plassen som benyttes som 
snuhammer pr. dato er for liten. Krav til snuplass følger vedlagt. En renovasjonsbil skal kun rygge for å snu, ikke rygge for å komme frem til dunker. 

 Krav til vei er 3 meter + 0,5 veiskulder på hver side. 

 Det ser bra ut med felles avfallsdunker og plassering til de 6 boenhetene på ett sted. 
 
Vennlig hilsen 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
Gunn M. Johannessen 
Tlf: 61314726 
gunn@hra.no 

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten 
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Kommuneoverlegen  

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no  

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Ringerike kommune 

Areal- og byplankontoret 

03.01.2018 

Vår ref.: 2015/487 

  

Uttalelse til detaljreguleringsplan nr. 373 - Apalbakken 

Det vises til deres oversendelse datert 14.11.2017.  

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

Uttalelse 

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern er tillagt tilsyn-, råd- og veiledningsansvar i 

henhold til Folkehelseloven kapittel 3 og tilhørende miljørettet helsevernforskrifter. 

Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke inn på 

helsen. Disse er fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf. Folkehelseloven § 8. 
 

Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i 

miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet til helse og 

trivsel i planlegging etter plan- og bygningsloven og godkjenning av virksomhet etter annet 

lovverk, jf. Miljørettet helsevernforskriftens § 4. 

 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern har vurdert mulige negative miljø- og helsefaktorer knyttet 

til området og har følgende merknader:  

 

Radon:  

Byggegrunn i Haugsbygd kan avgi store mengder radon og tilstrekkelig radontiltak i boligene er 

påkrevd.  

 

Trafikkforhold:  

Trafikken på Ringkollveien er høy, spesielt i helger. Helsemessige ulempene i form av 

ulykkesrisiko, støy og lokal luftforurensing fra trafikk må hensynstas ved utformingen av tomta. 

Tomta må tilrettelegges med trafikksikker adkomst for myke trafikanter, det må tas spesielt 

hensyn til barnas skolevei og fritidsaktiviteter.  

 

Universell utforming:  

Universell utforming av tomta, adkomsten, lekearealer og felles arealer må utredes spesielt, det 

vises til: Strategi for universell utforming i Ringerike 2015-2025. 

  

 

 



Med hilsen e.f. 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

90562030 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

 

 

Notat  
 

Til: 
Linda Engstrøm, 

 

Fra:  Ole Anders Moskaug 

   

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

15/487-42 1331/18 PLN 373 11.01.2018 

373 Detaljregulering for Apalbakken – høring og offentlig ettersyn 

 

Det vises til vedlegg «byggegrunn og massehåndtering - Teknisk notat» under dokumentnr. 

15/487-29 og 30. 

 

Dokumentet anses ikke som en søknad om tiltaksplan, men innholdet tilsier at dette må sendes 

inn. Hvis dokumentet er ment som tiltaksplan må det være et eget avsnitt som heter tiltaksplan. 

Det må i tillegg vises til hvilket regelverk/bestemmelser og veiledere som skal følges.  

 

Når undersøkelser utløser krav om innsending av tiltaksplan, bør kommunen oppfordre 

utbygger til å sende inn tiltaksplanen og byggesøknad samtidig, slik at saksbehandlerne er 

orientert og kan samordne seg. Iht. Betalingsregulativet 2018 i Ringerike tas det kr 1100 per 

time i gebyr for saksbehandling.  

 

For generell informasjon om miljøhensyn i arealplanlegging, se 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/planlegging1/Miljohensyn-i-

arealplanlegging/Forurensning/Alunskifer/#sp3525  

 

 

Med hilsen 

Ole Anders Moskaug 

rådgiver vann og miljø 

970 96 345 

ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no  
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H ø r i n g A p a l b a k k e n
3 7 3 D e t a l j r e g u l e r i n g f o r A p a l b a k k e n

T u r v e g :

V i s e r i r e g u l e r i n g s p l a n e n a t d e t e r r e g u l e r t T u r v e g i n n e p å o m r å d e . H v a e r
h e n s i k t e n m e d d e n t u r v e g e n ? D e t v i l s i a t g j e n n o m f a r t s a v s y k l i s t e r v i l ø k e i
A p a l v e i e n .

A r b e i d s t i d :

V i h a r d å r l i g e r f a r i n g m e d u t b y g g e r p å N e r b y t u n e t s o m j o b b e r t i l a l l e d ø g n e t s
t i d e r s a m t h e l l i g d a g e r , d e t b o r s m å u n g e r i A p a l v e i e n s o m h a r f a s t e l e g g e t i d e r .
Ø n s k e r i k k e a n l e g g s t r a f i k k e t t e r k l o k k e n 1 9 0 0 p å h v e r d a g e r o g a t d e t s k a l v æ r e
a r b e i d s r o i h e l g e n e . V i s e r a t d e t b r u k e s u t e n l a n d s k a r b e i d s k r a f t s o m n o k e r
r i m e l i g e r e å b r u k e s i d e n a r b e i d u t f ø r e s i h e l g e r .

A n l e g g s v e i :

N e s t e e r a n l e g g s v e g i n n t i l A p a l b a k k e n , v i ø n s k e r i k k e a t A p a l v e i e n s k a l b r u k e s
s o m a n l e g g s v e i n å r d e h e l l e r k a n b r u k e v e g e n o v e n f o r . N å r A p a l v e i e n s k a l
u t b e d r e s o g f o r l e n g e s i b r e d d e n s k a l i k k e v i b e b o e r e i A p a l v e i e n f å t i l g a n g m e d
b i l ? H v a e r p l a n e n d e r .

E n a n n e n t i n g e r a t f l e r e a v u t k j ø r s l e r i A p a l v e i e n e r u o v e r s i k t l i g o g m e d s m å
b a r n s o m l e k e r k a n d e t f o r t s k a p e f a r l i g e s i t u a s j o n e r m e d a n l e g g s t r a f i k k e n .

G r a n h e k k :

G r a n h e k k e n s o m g å r l a n g s A p a l v e i e n s k a l g r a v e s o p p f o r u t b e d r i n g a v v e g e n , v i
ø n s k e r a t d e t s e t t e s o p p e n n y h e k k l a n g s A p a l v e i e n s i d e n d e t h a r g i t t m e r
« p r i v a t l i v » o g b e g r e n s e t i n n s y n .

V e g e n i A p a l v e i e n :

V i ø n s k e r a t d e t l a g e s f a r t s d u m p e r i A p a l v e i e n s i d e n d e t b l i r f l e r e k j ø r e t ø y p å
v e g e n n å r A p a l n a k k e n e r f e r d i g s t i l t .

T i n g l y s t v e g r e t t g n r . 1 0 3 b n r 2 0 4 :



D e t e r t i n g l y s t v e g r e t t p å t o m t e n t i l b e b o e r i A p a l v e i e n 1 0 , b e b o e r i A p a l v e i e n 1 0
e i e r m a t j o r d e n . D e t e r e t g a m m e l t e p l e t r e p å t i n g l y s t e o m r å d e t s o m ø n s k e r a t
s k a l b l i b e v a r t s i d e n d e t e r s å g a m m e l t o g g i r m a s s e e p l e r h v e r t å r .
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ROS - analyse Apalbakken

ROS - ANALYSE FOR DETALJRE GULERING AV APALBAKKEN
GNR . 103 BNR . 295 I RINGERIKE KOMM UNE

BAKGRUNN

I henhold til LOV 2008 - 06 - 27 nr 71 (Plan - og bygningsloven) § 3 - 1 h og § 4 - 3 skal det utarbeides risiko -
og sårbarhetsanalyse (ROS - analyse) for reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles
politisk. ROS - analysen bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruk.

Firmaet BA - Tec as har gjennomført analyse n i s amarbeid med RingeriksHus as .

Det finnes ikke noen overordna ROS - analyse for hele kommunen. Ved sist kommuneplanrevisjon var
det kun de konkrete innspillene det ble foretatt ROS - analyse for Ringerike kommune har utarbeidet
temakart som berører temaer relatert til risiko og sårbarhet i forbindelse med kommuneplanens arealdel
(se utsnitt fra kommunens nettside) . Temakartene er lagt til grunn for vurdering av risiko .

KORT SITUASJONSBESKRIVELSE AV PLANFORSLAG ET

Planområdet ligger nord øst for Hønefoss i Haug innenfor et eksisterende boligområde . For
beskrivelse av området; se planbeskrivelse.

Eksisterende situasjon og planavgrensning vist med stiplet svart strek.

Planforslagetomfatter i hovedsak tilrettelegging for utbygging av tre eneboliger. For be s krivelse
av planforslaget for øvrig, se planbeskrivelse . .
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ROS - analyse Apalbakken

Utklipp fra plankart . Se ellers planbeskrivelsen.

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE

Gjennomgang en av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget.

De viktigste uønskete hendelsene for planen vil være

Trafikkulykker i tilknytning til inn - og utkjøring til eiendommene.
Ulykker i anleggsfasen som involverer barn i nærområdet
Økt mengde av overvann som følge av økt nedbørsmengder: Stille krav om at overvann i størst
mulig grad skal håndteres på egen grunn.
Støy på utearealer og støy på fasade

Risikoreduserende tiltak

1. Etablere oversiktlig inn - og utkjøring til eiendommene. U nngå høye gjerder og beplantning.
2. For å hindre ulykke med barn på anleggsområdet, må området inngjerdes og ellers være godt

sikret etter arbeidstid. (Sikres i byggesaken) (Inngår i HMS - delen i tilbudsunderlaget til
entreprenørene)

3. For å hindre oversvømme lser i forbindelse med økte nedbørsmengder, stilles det krav
om at overvann i størst mulig grad skal infiltrer e s og håndteres på egen grunn.

4. For å hindre uønsket støy på fasade og på utearealer, må det stilles krav til
støyskjerming.
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ROS - analyse Apalbakken

Risikore d u s erende tiltak 2 og 3 er tatt inn som krav i reguleringsplanen. Tiltak 1 håndteres i
forbindelse med byggesaken.

BESKRIVELSE AV METODE

Analysen er gjennomført i hht . veileder fra DSB ( http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional - og -
kommunal - beredskap/Beredskapsplanlegging/Risiko -- og - sarbarhetsanalyser/ ), veileder for PBL , .
Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Apalbakken og tilhørende illustrasjon er.

Det har vært vanskelig å innhente informasjon om alle temaer i sjekklisten. Der det ikke har vær relevante
temaer, er det ikke innhentet informasjon.

Mulige uønskede hendelser er ut fra en v urd ering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets
funksjon som trafikkområde, boligområde, friområde, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene /miljøet (h enholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen ) .

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:

Meget sannsynlig (4) kan skje regelmessig; hendelsen inntreffer mer enn en gang hvert år

Sannsynlig (3)
kan skje av og til; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert år og en gang
hvert 10. år

Mindre sannsynlig (2) kan s kje; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert 10. år og hvert 50. år

Lite sannsynlig (1)
hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold; inntreffer mindre
enn en gang hvert 50. år
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ROS - analyse Apalbakken

Kriteriene for å v urder e konsekvenser for uønskete hendelser er delt i:

Personskade Miljøskade
Skade på eiendom,
forsyning m.m.

Ubetydelig/ufarlig
(1)

Ingen person skader
miljøskader, kun mindre
forsinkelser;

Ingen miljøskader,
kun mindre
forsinkelser

Systembrudd er
uvesentlig/midlertidig. Ikke
behov for reservesystemer

Mindre alvorlig/en
viss fare (2)

Ingen eller få/små
person skader

Ingen eller få/små
miljøskader

Systembrudd kan føre til
skade dersom
reservesystem/ alternativer
ikke fins. Omkostninger opp
til NOK 3 millioner.

Alvorlig/farlig (3)

Inntil 4 døde og /eller få
men alvorlig
(behandlingskrevende)
personskader

S tørre skader på
miljøet med opptil 10
års restaurering

System settes ut av drift
over lengre tid (flere døgn).
Omkostninger opp til NOK
30 millioner.

Meget alvorlig/meget
farlig (4)

Under 25 døde og/eller
inntil 10 farlige skader,
mange alvorlige og lettere
skader.

Alvorlige skader på
miljøet med opptil 25
års restaurering .

Systemer settes ut av drift
over lengre tid; andre
avhengige systemer rammes
midlert idig. Omkostninger
opp til NOK 500 millioner.

Katastrofalt (5)

Over 25 døde og/eller
mer enn 10 farlige skader
og et stort antall andre
skader.

Meget alvorlige og
omfattende skader på
miljøet med over 25
års restaurering .

Hoved - og avhengige
systemer settes permanent
ut av drift. O mkostninger
over NOK 500 millioner.

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt etter tabell 1 .

Tabell 1 Matrise for risikovurdering

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt

4. Meget sannsynlig 12

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig

Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte

Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres
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UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILT AK

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Alle punktene i
sj ekklisten er vurdert, men ikke alle er funnet relevante i denne planen.

Eks empel på utfylling av analyseskjema : ( Farge i kolonnen for Risiko er hentet fra tabell 1 )

Hendelse/Situasjon Kons
for

Kons
av

Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak ( Kommenter
hvis ikke relevant )

Kilde

planen p lanen

1. Steinsprang x 2 2 Kan være fare for steinsprang
v/inn - og utløp av tunneler……

Tabell 2 Analyseskjema

ANALYSESKJEMA

Hendelse/Situasjon Kons .
for

Kons .
av

Sann -
s ynlig .

Kons e -
kvens

Risiko Kommentar/Tiltak
( Kommenter hvis ikke relevant )

Kilde

p lanen p lanen

Sjekkliste :

Natur - og
miljøforhold

Ras/skred/flom/brann

1. Steinsprang Ikke relevant .

2. Masseras/
leirskred

X Området ligger iht. Skredatlas
ikke i område med kvikk -
leirefare . Grunnforhold er
vurdert av Structor Geomiljø as.

Egen rapport

3. Snø - /isras Ikke relevant for planområdet

4. Dambrudd Ikke relevant

5. Oppstuving av is
i elva

Ikke relevant

6. Elveflom/
tidevannsflom/
stormflo

X
Ikke relevant

7. Skogbrann
(større/farlig)

Ikke relevant for planområdet

Vær, vindeksponering

8. Vindutsatte
områder
(Ekstremvær,
storm og orkan)

X 1 1 Området er ikke spesielt
vindutsatt

9. Nedbørutsatte
områder

X 1 1 Området ligger ikke i noe
nedbørs i ntensivt område .

Reguleringsplanen stiller krav
om at overvann i st ø rst mulig
grad håndteres på egen grunn.

Tiltakshaver
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ANALYSESKJEMA

Hendelse/Situasjon Kons .
for

Kons .
av

Sann -
s ynlig .

Kons e -
kvens

Risiko Kommentar/Tiltak
( Kommenter hvis ikke relevant )

Kilde

p lanen p lanen

Natur - og
kulturområder

10. Sårbar flora X 1 2 Det er registrerte rødlistearter i
nærheten av planområdet.
Dragehode (Dracocephalum
ruyschiana)

Hele planområdet vil bli
besiktiget sammen med fagfolk
før noen tiltak iverksettes.

Fylkesmannens
miljøavd.

11. Sårbar fauna
/fisk, verne -
områder og
vassdrags
områder

X 1 2 Som over

12. Fornminner X 1 2 Ingen registrerte automatisk
freda kulturminner innenfor
planområdet.

Miljøatlas.no

13. Kulturminne/ -
miljø

X 1 1 Ingen innenfor planområdet, Kommunens
kartside

14. Grunnvann - stand Grunnvannstand ligger under
planlagt gravenivå

Prøveghraving

Menneskeskapte
forhold

Risikofylt industri
mm

15. Kjemikalie/
eksplosiv -
kjemikalieutslipp
på land og sjø

X 1 3 Det er ikke kjent at området har
forurenset grunn

Tomten har vært brukt til
eplehage . Det har ikke vært noen
industriell virksomhet på
eiendommen.

16. Olje - og
gassindustri
(olje - og
gassutslipp på
land og sjø)

X 1 3 Akuttutslipp av drivstoff eller
kjemikaliser kan inntreffe både i
dag, i en anleggsfase (fra
kjøretøy/anleggsmaskiner) og
etter gjennomføring av planen.

Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

17. Radioaktiv
industri
(nedfall/
forurensning)

Ikke rele vant

18. Avfalls -
behandling
(ulovlig

X 1 2 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
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ANALYSESKJEMA

Hendelse/Situasjon Kons .
for

Kons .
av

Sann -
s ynlig .

Kons e -
kvens

Risiko Kommentar/Tiltak
( Kommenter hvis ikke relevant )

Kilde

p lanen p lanen
plassering/
deponering/
spredning farlig
avfall)

temaet.

Strategiske områder

19. Vei, bru,
knutepunkt

X 1 1 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet. Det bygges ny G/S - vei
langs Ringkollveien frem til
Bånntjernveien.

20. Forsyning kraft/
elektrisitet
(Sammenbrudd i
kraftforsyning)

X 3 1 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

21. Svikt i
fjernvarme

X 1 1 De nye boligene ligger utenfor
konsesjons område til Vardar

22. Vannforsyning
(Svikt/forurensni
ng av
drikkevannsforsy
ning)

X 1 3 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

Boligene tilknyttes off.vann

23. Avløps - systemet
(Svikt eller
brudd)

x x 1 2 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

Boligene tilknyttes off. avløp

24. Forsvars - område X 1 1 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

25. Tilfluktsrom X 1 1 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

26. Eksplosjoner X 1 3 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

27. Terror/sabotasje/
skadeverk

X 1 4 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet, med unntak av at flere
personer på eiendommen kan bli
rammet av terrortiltak enn i dag,
- som følge av at antall
boenheter.

28. Vold/rans og X 1 3 Planforslaget medfører ingen
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ANALYSESKJEMA

Hendelse/Situasjon Kons .
for

Kons .
av

Sann -
s ynlig .

Kons e -
kvens

Risiko Kommentar/Tiltak
( Kommenter hvis ikke relevant )

Kilde

p lanen p lanen
gisselsituasjon - er
(eller trusler om)

endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet, med unntak av at flere
personer på eiendommen kan bli
rammet enn i dag, - som følge av
at antall boenheter øker.

29. Tele/
Kommunikasjon
s samband
(sammenbrudd)

X 1 2 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

30. Kommunens
dataanlegg
(uhell/ skader)

X 1 2 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

31. Samfunnsviktige
funksjoner
(bortfall av
tjenester ved
streik, sykdom
osv.)

X 1 1 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet, med unntak av at flere
personer på eiendommen kan bli
rammet enn i dag, - som følge av
at antall boenheter øker.

32. Brann (med
større
konsekvenser)

X 2 4 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet, med unntak av at flere
personer på eiendommen kan bli
rammet enn i dag, - som følge av
at antall boenheter øker .

33. Sammenrasning
av bygninger/
konstruksjoner

X 1 3 Planforslaget medfører redusert
risiko for sammenfall av
bygninger , med unntak av at
flere personer på eiendommen
kan bli rammet enn i dag, - som
følge av at antall boenheter øker .

Andre
forurensningskilder

34. Boligforurens -
ning

X Se pkt. 15 og 23

35. Landbruks -
forurensning

Ikke relevant

36. Akutt
forurensning

X X 1 1 Det er ingen kjente
forurensningskilder i nærheten . .

Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

37. Støv og støy;
industri

Ikke aktuelt /ikke relevant
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ANALYSESKJEMA

Hendelse/Situasjon Kons .
for

Kons .
av

Sann -
s ynlig .

Kons e -
kvens

Risiko Kommentar/Tiltak
( Kommenter hvis ikke relevant )

Kilde

p lanen p lanen

38. Støv og støy;
trafikk

X 2 1 Det er utarbeidet egen
støyutredning som viser at d et
vil være behov for avbøtende
støytiltak mot Ringkollvei e n

39. Støy; andre
kilder

1 1 Ingen flere kjente støykilder av
betydning .

40. Forurensning i
sjø/vassdrag

X 1 1 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

41. Forurenset grunn X 1 2 Det er ikke kjent at området har
hatt annen bruk enn eplehage.

42. Smitte fra dyr og
insekter

X 1 2 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

43. Epidemier av
smittsomme
sykdommer

X 1 3 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

44. Gift eller
smittestoffer i
næringsmidler

X 1 3 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

45. Radongass X 1 2 Iht. mil ø jatlas,no er det ” fare”
for Radon. Avbøtende tiltak
etableres iht . TEK

46. Høyspentlinje X Ikke aktuelt, - det er ingen
høyspentledning i nærheten.

Transport

47. Ulykke med
farlig gods

X 1 3 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

48. Brudd i
transportnettet (i
store
infrastruktur
traséer)

X 1 1 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

49. Brudd i
transportnettet (i
store
blindsoneveier)

X 1 1 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

50. Vær/føre
begrenser
tilgjengelighet til

X 1 1 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
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ANALYSESKJEMA

Hendelse/Situasjon Kons .
for

Kons .
av

Sann -
s ynlig .

Kons e -
kvens

Risiko Kommentar/Tiltak
( Kommenter hvis ikke relevant )

Kilde

p lanen p lanen
området temaet.

Trafikksikkerhet

51. Større
trafikkulykke
(land, sjø og luft)

X 1 2 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

52. Ulykke i av - /
påkjørsler

X 1 2 Planforslaget medfører ikke økt
risiko for påkjørsler ved inn - og
utkjøring til eiendommene.

53. Ulykke med
gående/ syklende

X 2 2 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette temaet

G/S - vei langs Ringkollveien vil
øke sikkerheten for myke
trafikanter

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige
konsekvenser, krever tiltak. I hht vanlig framstilling av dette, er situasjonen slik (hendelse - nr . med
konsekvenser i alvorlighetsgrad 2 eller høyere er f ørt inn i aktuell rute . ):

Tabel l 3 Matrise for risikovurdering med hendelsesnummer

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt

4. Meget
sannsynlig

12

3. Sannsynlig Eks: 5, 4 1 , 4 2

2. Mindre
sannsynlig

Eks: 1, 16, 51 Eks: 9, 10, 5 0, 54

1. Lite sannsynlig Eks: 4, 29, 34, 35

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig

Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte

Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres

OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK
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Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. F orhold som i hht . tabell
3 må påkalle oppmerksomhet , og som krever en vurdering av tiltak , er gitt neden for:

De viktigste uønskete hendelsene for planen vil være

Trafikkulykke i tilknytning til inn - og utkjøring til eiendommene (ulykke mellom bil og
gående/syklende).
Ulykker i anleggsfasen som involverer barn i nærområdet
Økt mengde av overvann som følge av ø kte nedbørsmengder. Stille krav om at overvann i størst
grad skal håndteres på egen grunn.
Støy fra Ringkollveien

Risikoreduserende tiltak

Etablere oversiktlig inn - og utkjøring til eiendommene. Unngå høye gjerder og beplantning.

For å hindre ulykke med barn på anleggsområdet, må området inngjerdes og ellers være godt
sikret etter arbeidstid .

I reguleringsbestemmelsene må det stilles krav om at overvann skal håndteres på egen grunn .

Det må gjennomføres støyberegning samt bygningsmessige tiltak iht. til hva den sier

Hønefoss 15.8.2017
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Forord

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har fått i oppdrag av RingeriksHus AS som utbygger å foreta en
støyvurdering i forbindelse med regulering av bolig er i Apalveien i Haug i Ringerike kommune.

Vurderinger og beregninger er utført av siv.ing Bjørn Leifsen.

Hønefoss, 07.12 .2016
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Prosjektet.

Situasjonsplan:

Det by gges altså 3 stk boliger i to plan i et relativt slakt t erreng, beliggende lavere enn Fv 164
Ringkollveien som er nærmeste mye trafikkerte veg. Apalveien går frem til tomta. Den har lite trafikk
og bidrar med lite støy.

Forutsetninger.

Til støyberegningene er situasjonsplanen sammen med digitale grunnkart benyttet.

Vi har beregnet støynivå som sonekart for 2 m over utplanert bakkenivå, samt punkter på alle
fasader og etasjer på bygge ne .

Trafikktall.

Det er benyttet trafikktall fra v egvesenet for Fv60. Trafikken på lokalvegen er estimert i forhold til
hvor mange boliger som sokner til den. Trafikken (årsdøgntrafikk=ÅDT) er fremskrevet 10 år frem
i tid. Dette gir følgende trafikkdata:

Veg ÅDT år 2027 Skiltet hastighet % tungtrafikk d øgnfordeling
Fv 164 800 40 8 82/10/8
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Det skal bemerkes at det skal relativt store % - vise endringer til for at trafikkmengdene skal medføre
vesentlige feil i beregningene. En endring på 100 % gir en endring på 3 dBA for ekvivalentnivået.

Retningslinjer.

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i bygnings - og plansaker er T - 1442 (2012) fra MD.
Anbefalte støygrenser for vegtrafikk er vist i tabellen nedenfor. De gjelder ved etablering av ny
støyende virksomhet og bygging av boliger, s ykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og
barnehager. Alle tall er oppgitt i dB, frittfeltv erdier.

Støykilde Støynivå på ute plass og utenfor
rom med støyfølsom bruk

Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23 – 07

Veg 55 Lden 70 L5AF

• Til grenseverdiene er det også knyttet støysoner, der gul sone er mellom grensene 55 - 65
dBA og Lden, 70 - 85 dBA for L5AF og rød sone er for områder høyere enn disse verdiene.

• 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. (For boliger vil det si Leq=30 dBA
og Lmaks=45 dBA).

• Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt
• Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til

bygninge n som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i kap.6 i
T - 1442.

Enheten Lden er en årsmidlet verdi der støy på kvelden (19 - 23) gis 5 dBA tillegg, og støy på natten
(23 - 07) 10 dBA tillegg.

Tomten e ligger næ r inntil en trafikker t fylkesveg med såpass lite tungtrafikk at en mellom kl 23 og
07 sann synligvis vil ha færre enn 10 hendelse. Det medfører at maksimalnivået L5AF ikke vil være
likeverdig parameter til Lden. Derfor er Ldendimensjonerende mht å definere støy soner og eventue lle
tiltaksbehov.

Resultater.

Se vedlagte resultatkart i form av et støys onekart uten og med skjermtiltak samt tilsvarende for
fasadepunkter .

Resultatene viser at uten tiltak blir tomtearealene (2m over bakkenivå) ligge nde delvis i gul
støysone men i hovedsak utenfor denne , og uansett der de viktigste uteområdene er . Det skyldes at
terrenget rett ned enfor F v164 skjermes en del på en naturlig måte.

Boligene blir for utearealer og 1.etg liggende i sin helhet utenfor gul sone.
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Punktberegningene bekrefte r støysonene for bakkenivå/1.etg. Høyest støynivå får det vestre byggets
nord fasade (pkt.1) . Der blir utestøynivået for 2.etg ca Lden=5 6, 5 dBA. Maksimalnivået blir der
Lmaks= 77,5 dBA, men maksimalnivået er ikke dimensjonerende i dette tilfellet. Ekvivalent nivået blir
Lekv=55,5 dBA .

Det vil være uproblematisk å tilrettelegge for uteoppholdsarealer med tilfredsstillende lydforhold
for alle tre bygg.

Mht retningslinjenes anbefaling om at støy utenfor rom med støyfølsom bruk ikke skal overstige
Lden=55 dBA , så vil dette inntreffe kun f or ett bygg og é n etasje. Overskridelsen er svært beskjeden,
kun ca 1 - 1,5 dBA. Helst bør en ikke ha soverom i 2 . etg i det vestre bygget som kun har vindu rett ut
mot Ringkollveien.

Utestøynivåene er så lave at det ikke vil bli behov for å forsterke fasadene inkl. vinduer utover
standard kvaliteter.
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1. Bakgrunn
Eiendommen Gnr. 193 Bnr 295 skal bebygges. Området ligge r i et område der en kan forvente svart
leirs kifer i grunnen. Structor Geomiljø AS v/ Erik Endre var på befaring med T om J ohansen på
eiendommen . De t ble da tatt seg ned gjennom jordlagene til bergoverflaten for prøvetaking av
berggrunnen.

Figur 1 . E iendommen er vist med et omtrentlig om riss

2. Beskrivelse av eiendommen

E iendommen består i dag av et eldre hus lagt i e n eplehage. T omten heller mot syd. Det er et
forholdsvis tykt jordlag på eiendommen. Berggrunne n på eiendommen er ifølge berggrunn s geologisk
kart fra ngu.no ( Figur 1 ) tilknyttet etasje 3b – Galgeberg svart leirskifer. I det berggrunnsgeologiske
kartet er det vist en bergartsgrense som følger veien. N ord for veien er det vist kalkstein
(Hukformasjonen, etasje 3c) i det berggrunnsgeologiske kartet.
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Figur 2 . Berggrunnsgeologisk kart over eiendommen. Eiendommens plassering er vis t med rød sirkel.
Bergartsbeskrivelsen for grunnen på eiendommen tilsier etasje 3b Galgebergskifer med graptolitt (en
karakteristisk fossil for denne bergartshorisonten) . Rett på oversiden av veien indikerer kartet kalkstein (etasje
3c).

Når berggrunnen er som indikert i det berggrunnsgeologiske kartet vil det være til dels store
variasjoner over korte avstander . Bakgrunn for dette er at de ulike bergar tstyper har lite lagtykkelse
(mektighet) og at fysiske prosesser har skjøvet og knadd be rgartene.

3. A nalyseresultater

Bergarts a nalysen fra svart leirskifer viser at det er svart leirskifer fra den aller øverste delen av
Alunskiferformasjonen (etasje 3a ) som er prøvetatt. Etasje 3a grenser mot etasje 3b. Den kjemiske
analyser viser et lavt svovelinnhold (S: 1 7200 mg/kg) sett i forhold til tilsvarende svart leirsk i fer fra
tilsvarende nivå i kambro - silurlagrekken andre steder . U r aninnholdet er 158 mg/kg. A nalysen er vist i
vedlegg. Det høye innholdet av vanadium (V) tilsier her etasje 3a.

4. Håndte r i ng av masser fra svart leirskifer på eiendommen
Når uraninnholdet er høyere enn ca . 100 mg/kg, må masser som tas ut av byggegrop leveres godkjent
deponi for slike urankonsentrasjoner . F orholdet mellom svovel og kalsiumoksid i analysen viser at om
masser fra den sva rte le i r sk i feren blir liggende eksponert for luft/vann/fuktighet , vil det kunne utvikles
et forvitringsmiljø der pH verdien kan bli lavere. Dette forutsetter at det er et vis st vo l um på masser
som blir liggende eksp onert. Overskuddsmasser som fraktes ut av eiendommen må leveres deponi
godkjent for mottak av bergarter som kan danne syre i kontakt me d luft og eller vann.
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Figur 3 . Prøvegraving på eiendommen. Svart leirsk i fer i bunnen. Mørke grå farger i sidene kan indikerer forvitret
svart leirsk i fer. Dette skal undersøkes/bekreftes før masse h åndtering og flytting av massene.

Jordlaget over berggrunn har medført at det ikke har skjedd en forvitring i den svarte leirskiferen som
medfører akselerert forv itring. Til nå har den svarte leirsk i feren ligget tilstrekkelig beskyttet mot fukt i
kombinasjon med luft.

Jordmasser på eiendommen regnes som l i t e forurenset , da eiendommen er en tidligere eplehage. E n
skal midlertid være oppmerksom på at det kan være et forvitringsprofil der forvitret svart leirsk i fer kan
utgjøre de n nederst e meter over fast leirskifer.

Ved avskaving av jordlaget skal den øvre 0,5 meter håndteres særskilt, da denne da kan benyttes som
topplag ved terrengtilpasnin g. Det resterende profilet i jordmassene skal ligge dypere enn 0,5 me ter
under ferdig terreng. Ved eventuell bortkjøring av jordmasser, skal disse være analysert i forkant for å
avklare om de er dep oneringspliktige.
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 15/487-30   Arkiv: PLN 373  

 

0605_373 Detaljregulering for Apalbakken – 1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Apalbakken sendes på høring og legges ut til offentlig 

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

 

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

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utbygging av tre eneboliger. Planen 

fremmes som en privat detaljregulering. Arealet reguleres til boligformål, med tilhørende 

anlegg som uteoppholdsareal, adkomst, parkering, garasjeanlegg og renovasjonsanlegg. 

Adkomst vil skje via Apalveien og Bånntjernveien.  

 

Rådmannen er positiv til utvikling av nye boliger i dette området og anbefaler at planforslaget 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

I forbindelse med reguleringsplan 378 Nerbytunet krever vedtaket at utbygger må bygge 

gang- og sykkelvei langs Ringkollveien, sanere eksisterende adkomst til gnr. 103 bnr. 12, 

anlegge to bussholdeplasser i Ringkollveien, og legge om krysset mellom Bånntjernveien og 

Ringkollveien. Grunneiere som vil få nytte av infrastrukturen og en verdiøkning på 

eiendommen sin, og de grunneiere som tidligere har fått midlertidig utsettelse med å 

opparbeide infrastruktur mot tinglyst erklæring har blitt varslet om krav om refusjon for 

nødvendige kostnader knyttet til gjennomføring av tiltaket i medhold av Plan- og 

bygningslovens kapittel 18. Eiendom 103/295 i reguleringsplan 373 Apalbakken er en av de 

grunneierne som er varslet.   

 

Bakgrunn 

Det ble opprinnelig varslet oppstart av planarbeid i 2012. Da var hensikten å bygge 4 

boenheter fordelt på to selvstendige bygg. Navnet på planen den gang var «Detaljregulering 

for Ringkollveien 77». Oppstart ble varsla på nytt sommeren 2015, med bakgrunn i endra 



planavgrensning og at det var gått 3 år siden første varsel om oppstart. Denne gangen het 

planen «Nøklebybakken» og hensikten med planen var fortsatt å bygge 4 boenheter fordelt på 

to bygg.  Etter innfridd innspill fra grunneier Ragnar Nøklebye er planens endelige og 

nåværende navn «Apalbakken». Hensikten er nå i det videre planarbeidet å sette opp tre 

eneboliger istedenfor 2 tomannsboliger, da utbygger anser at dette passer bedre i den 

eksisterende bebyggelse.   

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området er ubebygd og består i dag av en frukthage med epletrær.   

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra RingeriksHus AS ved Tom Johannessen 13.10.2017. 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse    

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. RingeriksHus AS er forslagstiller og 

grunneier er Ragnar Nøkleby. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 103/295 og 103/202, samt deler av 103/204 og 

103/10. Eiendommen 103/295 ble i 2011 fradelt fra eiendommen 103/103. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Forslagsstiller har varslet oppstart to ganger, i 2012 og i 2015. Varsling er utført i henhold til 

plan- og bygningsloven § 12-8. Oppstart av planarbeidet ble varslet i brev 24. april 2012 og 

3. juli 2015 til berørte parter, og kunngjort i Ringerikes Blad samt på kommunens nettsider. 

Det kom inn totalt 6 uttalelser i 2012 og 7 uttalelser i 2015. Uttalelsene fra 2012 og 2015 

følger vedlagt. Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen har 

uttalt seg ved begge varslingene. Der samme uttalepart har gitt 2 uttalelser tas det 

utgangspunkt i siste uttalelse, men alle relevante forhold blir svart ut. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i ett eget vedlegg. 

 

Varsel om innsigelse 

Statens vegvesen varsler innsigelse dersom deres ansvarsområder ikke blir tilstrekkelig 

ivaretatt i det videre planarbeidet.   

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 



Ringerike kommune ønsker og forventer en kraftig befolkningsøkning frem mot 2030. Derfor 

er det viktig med nye boliger i ulike former for å kunne møte veksten. Området som ønskes 

utbygd i dette planforslaget ligger i Haugsbygd, som er et av de prioriterte lokalsamfunna 

hvor kommunen vil tilrettelegge for fremtidig vekst. Planforslaget er i tråd med 

kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til Boligområde-Nåværende. 

Planforslaget er i tråd med overordnete planer.  Kommuneplanbestemmelsene stiller krav om 

reguleringsplan. 

 

Juridiske forhold  

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

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

miljø- og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

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. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Forslagstiller vil invitere til nabomøte før fysisk oppstart av byggearbeider. 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Planområdet ligger i et etablert boligområde, som i hovedsak består av eneboliger. 

Forslagsstiller ønsker å oppføre 3 eneboliger. Området utgjør et hull i et etablert boligområde, 

og anses som en naturlig tomt å fortette. Boligene som planlegges har en moderne utforming 

med flatt tak. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av vedlegg. Merknadene er forsøkt 

innarbeidet i planforslaget som nå foreligger.   

 

Infrastruktur 

Adkomst til boligene skal bli fra Ringkolleveien, via Bånntjernsveien og inn langs Apalveien. I 

forbindelse med reguleringsplan 378 Nerbytunet skal det etableres gang- og sykkelvei frem til 

Bånntjernveien og et lite stykke ned langs Bånntjernsveien. Krysset 

Bånntjernveien/Ringkollveien skal oppgraderes til vegnormalstandard og det skal opparbeides 

busstopp ved krysset. Arbeid med dette er startet opp og ferdigstilles i løpet av 



oktober/november 2017. Rådmannen anser at dette legger til rette for en god adkomst til 

planområdet, også for myke trafikanter. Apalveien skal utvides i bredde og kan brukes av 

gående og syklende på søndre side. Det avsettes areal til dette ved at granhekk fjernes.   

 

Det ligger kommunal vann- og avløpsledning i Apalveien ca. 50 m fra byggeområdet. I tillegg 

ligger det en privat ledning rett øst for området. Det er etablert vegrett over 103/204 og 

området vil derfor naturlig tilknyttes kommunale VA-ledninger i Apalveien. 

 

Parkering etableres til hver bolig med garasje eller carport under planlagte terrasser og en 

parkeringsplass på uteområdet/gårdsplass.  

 

Rådmann er usikker på om planforslaget i tilstrekkelig grad har ivaretatt infrastruktur for 

større kjøretøyer og avventer høringsuttalelser om dette. 

 

Lekeplasser 

Det blir gode muligheter til lek på egen tomt, og det er ikke avsatt egne arealer til felles 

lekeplass. Det er tur- og lekemuligheter i nærliggende områder, og i forbindelse med 

utbygging av Nerbytunet, som ligger ca. 200 meter vest for planområdet, bygges det en 

lekeplass på 1500 kvm. Denne vil også kunne benyttes av andre enn beboerne på Nerbytunet. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Forslagstiller har vurdert planforslaget å være i tråd med prinsippene i Naturmangfoldlovens 

§ 8-12.  

 

Rådmannen er positiv til at det er lagt inn en tursti i plankartet som legger til rette for en 

forbindelse mellom Bånntjernveien via Apalveien til eiendommene langs privat vei rett øst for 

planområdet. 

 

ROS-analyse 

ROS-analysen konkluderer med at planen generelt ikke er risikopreget. Den peker dog på fire 

forhold som kan utløse uønskete hendelser og legger frem tiltak som skal gjennomføres for å 

unngå disse. De fire uønskete hendelsene er ulykke mellom bil og myke trafikanter ved inn- 

og utkjøring fra eiendommene, ulykker i anleggsfasen som involverer barn, økt mengde 

overvann og støy fra Ringkolleveien. Rådmannen anser de risikoreduserende tiltakene som er 

beskrevet i ROS-analysen som tilstrekkelige for å minimere risikoen for de fire uønskete 

hendelsene.     

 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling i dette området og ser området som en naturlig eiendom å 

fortette da den ligger omkranset av boliger i et område avsatt til boligformål i kommuneplan. 

Området tilknyttes gang- og sykkelvei som gir trygg transport for myke trafikanter til Vang 

skole, som ligger 2 km. unna, og til kollektivtilbud.   

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 



1. Oversiktskart  

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

6. Barnerepresentanten 180512 

7. Fylkesmannen 160512 

8. Buskerud fylkeskommune 080512 

9. Statens vegvesen 080512 

10. Naboer 040612 

11. Buskerud fylkeskommune 210815 

12. Fylkesmannen 170815 

13. NVE 010915 

14. Ragnar Nøklebye 210715 

15. Ringerike kommune Miljøretta helsevern 180815 

16. Ringerike kommune Miljøvern 

17. Statens vegvesen 110815 

18. Veglaget Bånntjernveien, Øvre Berg og Nordhagen 310512 

19. ROS analyse 

20. Støyrapport 

21. Teknisk notat – byggegrunn og massehåndtering  

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Konstituert leder areal – og byplankontoret: Line Synøve Østvold 

Saksbehandler: Linda Engstrøm 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/487-31  Arkiv: PLN 373  

 

Sak: 69/17 

 

Saksprotokoll - 0605_373 Detaljreguelring for Apalbakken – 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Apalbakken sendes på høring og legges ut til offentlig 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

0605_ 373 detaljregulering for"Apalbakken" 
 

Utarbeidet av RingeriksHus as 15.8.2017 

Revidert av Ringerike kommune 3.10.2017 

 
 

1.gangs behandling i planutvalget DATO, sak SAKNR 

Offentlig høring DATO, sak SAKNR 
2.gangs behandling i planutvalget  DATO, sak SAKNR 

Formannskapet  DATO, sak SAKNR 

Vedtatt av kommunestyret DATO, sak SAKNR 

 

 

Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01    

    

 

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   

BFS: Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse.  

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

f_SKV: Kjøreveg       

f_BRE: Renovasjonsanlegg 

3. Grønnstruktur 

GTD: Turveg  

 

§ 1. Fellesbestemmelser 

 

1. Universell utforming:  

Det skal sikres god tilgjengelighet i uteområdene for hele befolkningen, herunder 

bevegelses-, orienterings- og miljøhemmende, så langt det terrengmessig lar seg gjøre. 

 

Ved nyplanting skal det kun benyttes vekster med lite allergifremkallende pollen-

utslipp. 

 

2. Tekniske anlegg:  

Ny bebyggelse skal tilknyttes felles vann- og avløpsanlegg. Alle typer kabler skal 

legges under bakken. Åpne tekniske anlegg kan integreres i bygningsmassen.  
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Tekniske anlegg tillates utover byggegrenser men innenfor maksimalhøyder. 

 

3. Forurensningsloven: 

Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal ansvarlig 

myndighet varsles, jfr. Forurensningsloven § 7. 

 

4. Kulturminner:  

Dersom det under anleggsarbeidet fremkommer automatisk fredete kulturminner, må 

arbeider straks stanses og ansvarlig myndighet varsles, jfr. Kulturminneloven § 8.2. 

  

5. Overvannshåndtering 

Overvann som genereres innenfor planområdet, skal håndteres lokalt. 

 

6. Byggegrense 

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense mot naboer, samt byggegrense mot 

vei. Byggegrenser er vist på plankartet. 

 

Det tillates etablering av vei, avfallsløsninger, parkering og gjerder ut over 

byggegrensene.  

 

Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng 

slik at unødvendig terrenginngrep unngås. Eventuelle murer skal ha en tiltalende og 

god utforming. 

 

7. Utforming, plassering og høyde på gjerde og hekker 

Gjerde og hekker skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, vegkryss osv. 

 

8. Planten dragehode – forskrift om dragehode som prioritert art 

Dersom det oppdages Dragehode i forbindelse med gravearbeider skal arbeidene 

stoppes og Ringerike kommune kontaktes. 

 

  

§ 2. Bebyggelse og anlegg 
 

§ 2.0 Bebyggelse og anlegg- frittliggende småhusbebyggelse - BFS1 

 

1. Formål 

Området kan nyttes til frittliggende småhusbebyggelse 

 

2. Byggesøknad 

Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert, og leveres sammen med søknad:  

 Situasjonsplan i 1:500. Planen skal vise løsning av husplassering, tilpasning til omgivelsene, 

planlagt gjerde med høyde over 0.5 meter, utnyttelse av bebygd areal, terrengbehandling med 

høydeangivelser, parkeringskrav, adkomstforhold og løsning for avfallshåndtering og 

snøopplag. 

 Tiltak mot radon 

 Dokumentasjon på ivaretakelse av støykrav og støytiltak, jf. § 2.0 punkt 2   
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 Oppfølgingsplan for anleggsperioden. Den skal godkjennes av kommunen og skal blant annet 

redegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av 

trafikksikkerhetstiltak. Den skal også redegjøre for hvordan støy- og støvplager skal 

forebygges i anleggsperioden, samt håndtering av overvann. Den skal også navngi en fast 

kontaktperson på byggeplassen som kan gi informasjon om byggeforløp og avklare eventuelle 

klager. 

 

3. Støy 

Støyforhold skal være i tråd med T-1442/2012. Støyberegning er utført for planen, og denne 

viser at det er mulig å oppnå tilfredsstillende grenseverdier uten spesielle tiltak. 

 

4. Parkeringsdekning 

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunale parkeringsbestemmelser. Det skal være 

mulighet for å oppføre garasje/carport på eiendommen. 

 
5. Utnyttingsgrad 

Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (% BYA) og skal maksimalt være som angitt 

på plankartet. Utnyttingsgrad skal inkludere nødvendige parkeringsplasser iht. kommunale 

parkeringsbestemmelser. 

 

6. Garasje 

Garasjer kan ha areal inntil 50 m
2 

BYA inklusiv bod. Garasjen skal være tilpasset bolighuset på 

tomta med hensyn til materialer, form og farger. Garasje kan være frittliggende eller i 

tilknytning til bolig. Garasjer kan plasseres inntil 1,0 m fra vei, forutsatt at garasje og adkomst 

ligger parallelt med veien. Fra øvrige grenser skal garasjer plasseres i en avstand på minimum 

1,0 m. 

 

7. Byggehøyde 

Maks byggehøyde for gesims hus skal være 7,0 m i forhold til planert terreng mot sør foran 

husene. For garasjer 4,0 m. 

 

8. Takform og takvinkel 

Bygningene skal ha flatt tak. 

 

9. Boligtype 

Det tillates oppføring av 3 stk. eneboliger med bi-leilighet på maks 65 m2. Det kan ikke 

etableres flere enn 6 boenheter innenfor området inkl. bi-leiligheter.  

    

10. Uteoppholdareal 

Minstekrav til uteoppholdsareal (MUA) er 50 m2 per boenhet. Til MUA regnes private 

terrasser/balkonger, hager og fellesareal. Minimum fellesareal på bakken skal være 25 m2 per 

boenhet.  

 

11. Materialbruk 

Ny bebyggelse skal ha god form og materialbehandling. Ny bebyggelse skal oppføres med 

materialer og farger slik at området fremstår helhetlig. Det skal fortrinnsvis benyttes duse 

farger. Sterke farger som gir stor kontrastvirkning mot omgivelsene, tillates ikke.  
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§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
 

1. Kjøreveg- f_ SKV  

f_SKV skal nyttes til veg, og skal være felles for de eiendommer som har adkomst i Apalveien. 

 

2. Renovasjonsanlegg f_ BRE 

f_BRE skal benyttes til renovasjonsanlegg. 

§4. Grønnstruktur 
 

1. Turveg GTD 

Området skal nyttes til turveg.  

 

§ 5. Rekkefølgebestemmelser 

 

1. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 

tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for 

disse anleggene. 

 

2. Brannvern 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at brannvann-

forsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav. 

 

3. Fellesanlegg 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før adkomst f_SKV er opparbeidet.   

 

4. Skolekapasitet 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det er dokumentert fra kommunen at 

grunnskolekapasiteten er sikret.  

 

5. Gang- og sykkelveg 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før gang- og sykkelveg langs Ringkoll-

veien, fra avkjøring til Havna-Hemskogen til Bånntjernveien er opparbeidet. 

 

6. Busstopp 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det er opparbeidet busstopp ved nytt 

kryss jfr. pkt. 8 

 

7. Apalveien 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det er dokumentert veirett i Apalveien. 

 

8. Krysset Bånntjernveien/FV 164 (Ringkollveien) 

Tilknytningen mellom Bånntjernveien og FV 164 skal ha vegnormalstandard før det kan gis 

igangsettingstillatelse for boliger. 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

1. Sammendrag 

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse,          

jf. PBL. § 4-2, første ledd.  

 

2. Bakgrunn. 

2.1  Hensikten med planen  

Hensikten med planen er å tilrettelegge for småhusbebyggelse innenfor planen med 

planID 0605 373 Apalbakken på eiendom 103/295. Andre eiendommer som helt eller 

delvis inngår i planområdet er 103/202, 103/10 og 103/204. 

2.2  Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold  

Det er RingeriksHus as som fremmer forslag om regulering og selskapet v/Tom Jo-

hannessen er plankonsulent.  

RingeriksHus As har inngått utbyggingsavtale med eier av gnr. 103 bnr. 295 Ragnar 

Nøklebye i Ringkollveien 77. Selskapet ønsker å bygge boliger her og fremmer derfor 

reguleringsplan for eiendommen. 

2.3  Tidligere vedtak i saken 

Det er ingen tidligere vedtak i saken  

2.4  Utbyggingsavtaler 

Området vil få privat vei og private stikkledninger fram til kommunale ledninger. 

Det vil således ikke bli inngått noen utbyggingsavtaler. 

2.5 Krav om konsekvensutredning 

Tiltaket er vurdert iht. Plan- og bygningslovens kapittel 4 "Generelle utredningskrav" 

§ 4 -1 Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhø-

rende forskrift. 

Planområdet er i kommuneplan avsatt som boligområde.  

Tiltaket er vurdert i henhold til kriteriene i § 4, og det er konkludert med at tiltaket 

ikke omfattes av disse. 
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3. Planprosessen 

3.1  Medvirkningsprosess, varsel om oppstart 

Varsel om oppstart for området ble først annonsert i Ringerikes Blad den 24.3.2012. 

Den planen er utgått, og innspillene i den planen samsvarer med innspillene i den nye 

som ble annonsert i Ringerikes Blad 3.7.2015 med frist for merknader 30.8.2015. Det 

er kommet inn noen merknader som omtales helt til slutt i dette dokumentet. 

Det anses ikke å være behov for medvirkninger utover lovpålagte høringer. 

4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnede planer 

-     Fylkeskommunale planer 

- Kommuneplanens arealdel 

Området er i kommuneplan for Ringerike 2007 – 2019, vedtatt 30.8.07, regulert til 

boligområde. Planen for Apalbakken er således i tråd med overordnede planer.  

              

Figur 1. Utsnitt av kommuneplan. Svart trekant markerer eiendom som planlegges å bygges ut. 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

 Området er uregulert. 

4.3 Tilgrensende planer 

Tilgrensende planer er 378 Nerbytunet, 130 Øvre Berg Nerby og 03-02 Øvre Berg – 

Endring 
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Figur 2. Utsnitt som viserplanavgrensning og tilgrensende planer.  

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold. 

 

5.1 Beliggenhet 

Området ligger i Haugsbygd i enden av Apalveien.  

 

Figur 3. Utklipp fra plankart som viser planområdets omgivelser. 
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk  

På hele området mellom Apalveien og Ringkollveien har det tidligere vært drevet 

fruktproduksjon. Arealet som nå foreslås regulert ligger brakk og er således det siste 

området som vil kunne bebygges i Apalveien.   

Mot nord avgrenses området av Ringkollveien, i vest mot Bånntjernveien, i sør mot 

boliger i Øvre Bergs vei og mot øst mot boligene i Ringkollveien 75, 77 og 79.  

5.3 Stedets karakter  

Området fremstår som åpent, luftig, stille og rolig. Det består i sin helhet av boliger 

med Ringkollveien som tilgrensning i nord. 

5.4 Landskap 

Tomten ligger meget solrikt til i en slak helning mot sør. I øst er det et høydedrag mot 

Ringkollen og Nordmarka, uten at det er til hinder for sol. Mot sør og vest er det for-

holdsvis åpent utsyn. 

Klimaet er et typisk innlands med kalde vintre og varme somrer. Området er lite vind-

utsatt. I nærheten finner man gode rekreasjons- og friluftsområder som rundt Bergtjern 

og mot Bånntjern og innover.  

5.6 Kulturminner 

 Det er ikke kjent at det befinner seg kulturminner eller kulturmiljøer i planområdet. 

5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 

Området ligger i kort avstand til Ringkollen og Nordmarka, hvor tur- og rekreasjons-

mulighetene er store sommer som vinter. På Ringkollen ligger både alpin- og hopp-

bakker samt lysløypeanlegg. Området er tilknyttet hele Nordmarkas vei- og løypenett.  

5.8 Landbruk 

 Det er ingen landbruksområder i umiddelbar nærhet til planområdet. 

5.9 Trafikkforhold 

Området som reguleres har god adkomst fra Ringkollveien/Bånntjernvegen. Det er 

kort vei til bussforbindelser med sikker og trygge gangforhold for myke trafikanter. 

Veinettet er typisk tilpasset boligstrøk med liten trafikkbelastning. Det samme gjelder 

nærområdet. 

 

 



 
 

6 
 

Myke trafikanter 

Det etableres gang- og sykkelvei fra innkjørsel til boligfeltet Havna-Hemskogen og 

opp til Bånntjernveien. Fra Bånntjernveien og på høyre side opp Apalveien etableres 

det et felt som kan brukes av gående og syklende. Feltet vil være uten fortau, men 

Apalveien er særdeles lite trafikkert og forholdet mellom gående og kjørende anses 

derfor som trafikksikkert og oversiktlig. 

5.10 Barns interesser 

Det er fine tur- og lekemuligheter i nærliggende områder, og i forbindelse med utbyg-

gingen av Nerbytunet bygges det en lekeplass på 1500 kvm. Denne plassen vil også 

kunne benyttes av andre enn beboerne på Nerbytunet. Ellers er egne tomter godt egnet 

som lekeområde, spesielt for de mindre barna. 

5.11 Sosial infrastruktur  

Boligene vil sortere under Vang barneskole og Haugsbygd ungdomsskole med gang- 

og sykkelvei fra Apalbakken og helt fram. Det er godt utbygd med barnehager i områ-

det, både kommunal og private. Ca. 20 min gange til kommunal, 5-10 minutter til    

privat. 

5.12 Universell tilgjengelighet 

Området er skrånende og vil derfor ikke egne seg spesielt godt for bevegelseshem-

mede slik det fremstår pr. dato. Men med enkle tiltak i boligene ved inngangsparti og 

ved trapper og uteplasser, vil en kunne tilrettelegge for tilgjengelighet.   

5.13 Teknisk infrastruktur 

Det ligger kommunal vann- og avløpsledning i Apalveien ca. 50 lm fra grensen til 

Apalbakken. I tillegg ligger det en privat ledning rett øst for området. 

Det er etablert vegrett over 103/204 og området vil derfor naturlig tilknyttes kommu-

nale VA-ledninger i Apalveien. 
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Figur 4. Illustrasjon som viser beliggenhet til vann- og avløpsledninger. 

5.14 Grunnforhold  

Det er gjennomført særskilte grunnundersøkelser av området ved selskapet Structor 

Geomiljø AS v/senior geolog Erik Endre.  Rapport om det følger saken. Det er funnet 

svart leirskifer som kan knyttes til den øvre lagrekken av alunskifer. Uraninnholdet er 

såpass stor at eventuelle overskuddsmasser av svart leirskifer må kjøres bort til deponi.  

5.15 Støyforhold 

Det er utarbeidet en egen støyrapport av sivilingeniør Bjørn Leifsen som følger saken. 

Rapporten sier blant annet følgende: 

Det vil være uproblematisk å tilrettelegge for uteoppholdsarealer med tilfredsstillende lydfor-

hold for alle tre bygg. 

Utestøynivåene er så lave at det ikke vil bli behov for å forsterke fasadene inkl. vinduer utover 

standardkvaliteter. 

5.17 Luftforurensning 

Det er ikke foretatt målinger av luftkvaliteten i planområdet, men det er ikke kjent at 

det er registrert dårlige kvaliteter ved eksisterende bebyggelse eller i området forøvrig. 

5.18 Risiko og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

Det er ikke registrert noen bevegelser i grunnen i eksisterende bebyggelse og området 

består av sikre og stabile masser. 

Grunnen i området har en generell stor fare for å inneholde radon, idet Haugsbygd er 

et område med store radonforekomster. Det er derfor meget sannsynlig at det kan være 

radon i grunnen. 
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Avbøtende tiltak er at det sikres mot radon i forbindelse med byggesaksbehandling 

ved at det settes krav til standard forebyggende tiltak ved oppføring av nybygg jfr. 

Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) § 8-33, punkt 4: 

"Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk 

ikke eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for 

helseskader".  

Tiltak som vil bli gjennomført er radonsperre under bygningene, radonbrønn med luf-

ting over tak samt balansert ventilasjonsanlegg. Dette sikrer boligene mot inntrengning 

av radon og tilfredsstiller kravet i TEK.  

Området ligger ikke værhardt til og vil derfor ikke være spesielt utsatt for vind. 

Det er tidligere ikke avdekket kulturminner i planområdet. Mens området ble drevet 

som eplehage, ble jorden bearbeidet og tilplantet slik at ingen deler av området i dag er 

urørt kulturlandskap. En legger derfor til grunn at det ikke er nødvendig å gjøre ytterli-

gere undersøkelser. 

Området anses å ha tilfredsstillende kapasitet i teknisk infrastruktur for å kunne takle 

en utbygging av størrelsen reguleringen legger opp til. 

Det ligger kommunale vann- og avløpsledninger i umiddelbar nærhet til tomtene, og 

hovedatkomsten til området anses som trafikksikker med god kapasitet.  

Området er godt vernet mot støy og det er ikke et terror/sabotasjemål. 

5.19 Næring 

 Det er ikke næringsarealer/virksomhet på området som vurderes for utbygging. 

5.20 Analyser/utredninger 

Det er ikke gjort analyser og utredninger utover det som er beskrevet i planbeskrivel-

sen, da området er lite og det siste mulige for utbygging i et etablert boligområde. 

Det er imidlertid gjort følgende analyser/utredninger som følger saken: 

 ROS-analyse 

 Støyberegninger 

 Grunnundersøkelser 

6. Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 

I gjeldende kommuneplan er området uregulert men avsatt til boligformål. Planområ-

det ønskes omregulert til frittliggende småhusbebyggelse. 
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

Området som reguleres er innenfor den reguleringsgrensen som er vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12.5: 

Bebyggelse og anlegg: 

BFS:  Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 

Formålet frittliggende småhusbebyggelse gir en typologdefinisjon som følger: "Frittlig-

gende småhusbebyggelse er eneboliger eller vertikalt- eller horisontalt delte tomannsboliger" 

(www.husbanken.no).  

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

 f_SKV: Kjøreveg 

 f_BRE: Renovasjonsanlegg 

            Grønnstruktur  

            GDT: Turveg 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

 

Figur 5. Illustrasjon som viser forslag til planlagt bebyggelse. 
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Det planlegges bygget 3 stk. eneboliger på hver sin tomt og hver enhet vil ha mulighet 

for en ekstra boenhet (bileilighet) på inntil 65 m2. Boligene skal ha en nøytral utfor-

ming som harmonerer med eksisterende bebyggelse. Materialene som brukes vil i ho-

vedsak være av trevirke og byggene vil være forholdsvis smale og langstrakte. 

Boenhetene vil få en god og luftig beliggenhet med særdeles gode solforhold. Stue og 

utearealer plasseres sør/vest vendt, og inngangsparti med parkeringsplasser og garasje 

får en tilnærmet flat utforming. 

6.4 Bebyggelsens høyde 

Den planlagte bebyggelsen skal i utgangspunktet være i 2 etasjer med delvis nedgravet 

sokkeletasje m/garasje og med hovedplan/terrasse/uteplass over terreng. 

6.5 Grad av utnytting 

 Beregnes med % BYA – Maks 30 %. 

6.6 Arbeidsplasser og næringsarealer 

Det planlegges ikke næringsområder i området, idet det reguleres til boligformål uten 

mulighet for etablering av næringsvirksomhet med arbeidsplasser. 

6.7 Bomiljø/bokvalitet 

Det legges opp til et godt bomiljø med romslige boliger som tilpasses hverandre i ut-

forming og farger. Hver tomt har gode arealer med gode muligheter for uteliv på store 

terrasser og på helle- eller plenbelagte områder. Friområdet opp mot Ringkollveien eg-

ner seg godt for dyrking av grønnsaker og frukt, da jordsmonnet er svært næringsrikt. 

6.8 Parkering 

Det etableres garasje/carport for 1 stk. bil under planlagte terrasser + 1 stk. parkerings-

plass på uteområde/gårdsplass. 

6.9 Tilknytning til infrastruktur 

Området vil ha adkomst fra tomt til eksisterende offentlige veinett gjennom Apalveien, 

via Bånntjernveien til Ringkollveien. Nødvendige veiretter er etablert. 

6.10 Trafikkløsning 

Boligene vil ha felles adkomst med avkjørsel fra Ringkollveien/Bånntjernveien og opp 

Apalveien. Langs Apalveien på høyre side etableres det et felt for gående/syklende og 

fra krysset Bånntjernveien/Ringkollveien er det etablert gang- og sykkelvei helt ned til 

Hønefoss og til skoler og kommunal barnehage. Tilgjengeligheten er derfor god. 

Det er begrenset trafikk i området og en økning i trafikk som de 3 planlagte boligene 

medfører ingen økt trafikkbelastning av betydning. 
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6.11 Miljøoppfølging 

 Prosjektet vil følge gjeldende regelverk. 

6.12 Universell utforming/tilgjengelighet 

Bebyggelse og tilhørende utearealer skal så langt det er mulig utformes etter prinsip-

pene om universell tilgjengelighet. Reglene i eksisterende bygningslovverk følges. 

6.13 Jordvern - og landbruksfaglige interesser 

Som landbruk har området i dag ingen verdi. Jordvern- og landbruksfaglige interesser 

er derfor ikke utredet videre i denne planbeskrivelsen. 

6.14 Landskap 

Landskapet bærer preg av å være formet av mennesker over lengre tid. Områdene på 

alle sider er bebygd og vegetasjonen, som består av epletrær og høyt gress, indikerer at 

dette er et restområde som tidligere har vært benyttet til fruktproduksjon. Området 

skråner svakt nedover fra Ringkollveien mot eksisterende bebyggelse i Øvre Bergs 

vei.   

 

6.15 Kollektivtilbud 

Planområdet har sikker veiforbindelse til busstopp i Ringkollveien som etableres i for-

bindelse med bygging av nytt kryss jf. rekkefølgekrav i reguleringsplanen for Nerbytu-

net og Andersløkka. Arbeidene skal være ferdige i løpet av oktober/november 2017. 

 

7. Konsekvensutredning 

Planforslaget som ligger i et uregulert område og som omfattes av eksisterende kom-

muneplan for Ringerike, er ikke av et slikt omfang at det utløser krav til konsekvensut-

redning. 

 

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

8.1 Overordnede planer 

Området er iht. gjeldende kommuneplan for Ringerike uregulert men avsatt til bolig-

formål. Utbyggingen vil således ikke ha noen innvirkning på overordnede planer. 

8.2 Landskap 

Tiltaket som søkes regulert vil innebære noe landskapsbearbeiding. Områdets topogra-

fiske karakter vil i hovedsak beholdes.    

8.3 Stedets karakter 

Stedets karakter som landlig eneboligområde vil ikke endres med den planlagte utbyg-

gingen. Premissene som blir lagt for reguleringen, innebærer ikke en slik utnyttelse el-

ler tiltak av et slikt omfang at det vil gå utover nærområdets karakter.  
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Nabolaget er et rolig eneboligstrøk, hovedsakelig bestående av eneboliger og flerfami-

liehus. Bebyggelsen er av varierende alder. Tiltak som planlegges på området vil ikke 

ha konsekvenser for den overordnede oppfattelsen av området eller det estetiske inn-

trykket av området. 

8.4 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 

Det er ikke registrert verneverdig bebyggelse eller kulturminner innenfor planområdet. 

Tiltaket som planlegges i forbindelse med reguleringen vil trolig ikke ha konsekvenser 

for kulturminner eller kulturmiljø. Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme 

automatisk fredede kulturminner så vil arbeidene stanses og funnet meldes inn til ut-

viklingsavdelingen, Buskerud fylkeskommune. 

8.5 Forholdene til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 

 Vurdering av naturmangfold etter Naturmangfoldlovens § 8-12: 

 § 8 Kunnskapsgrunnlaget  

Foreliggende kunnskap, basert på befaringer, lokalkunnskap og registrereringer i arts-

databanken, er vurdert å være tilstrekkelig, da det ikke er registrert særskilte naturver-

dier i området. Det er ikke registrert funn av viktige arter, naturtyper, slik at tiltaket 

ikke kommer i konflikt med sårbare arter. Tiltaket er vurdert til å ikke ha negativ på-

virkning på kulturlandskapet.  

§ 9 Føre-var- prinsippet 

Foreliggende kunnskap, basert på befaringer, lokalkunnskap og registrereringer i arts-

databanken, er vurdert å være tilstrekkelig for å kunne vite hva slags virkninger beslut-

ningen om plangjennomføring vil få for naturmangfoldet. Det er ingen forhold som ty-

der på at fjerning av noe vegetasjon på tomten vil føre til skade på naturmangfoldet. 

 Se ellers kommentar til innspill fra Ringerike kommune, Landbrukskontoret på side 15 

vedr. planten Dragehode som er funnet på nordsiden av Ringkollveien.. 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

Tiltaket vil sannsynligvis ikke føre til belastning på nåværende økosystem, og vil etter 

gjennomføring, ikke redusere verken kvaliteten eller bruken av området. Vi mener så-

ledes at man ved fornuftig bruk av jord og plantetyper vil opprettholde og muligens 

også forbedre forholdene for naturmangfoldet. Det er ingen forhold som tyder på at 

fjerning av vegetasjon på tomten vil påvirke eller belaste økosystemet i negativ grad.  

§ 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Vi kan ikke se at tiltaket vil medføre noen skade på naturmangfoldet. Tiltakshaver vil 

bære alle eventuelle kostnader ved eventuelle tiltak.  
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§ 12 Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  

Det blir lagt vekt på å engasjere en dyktig entreprenør for å gjennomføre tiltaket. Dette 

er nødvendig for å sikre at eksisterende og nytt anlegg i tiltaksområdet får en utfor-

ming og kvalitet som er tilpasset de lokale utfordringer. Vurderingene ovenfor har tatt 

utgangspunkt i bestemmelsene i naturmangfoldlovens § 9 til 12.  

Planforslaget vil i all hovedsak være i tråd med overordnete planer. Tiltaket er avveid 

i henhold til overnevnte paragrafer, og området kan med dette klareres da hverken 

verdifull vegetasjon eller sårbare arter blir berørt.  

 

8.6  Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk  

Området er privat og har vært brukt til fruktproduksjon. Planforslaget vil derfor ikke 

ha noen innvirkning på eksisterende leke- eller rekreasjonsmuligheter i nærområdet. 

8.7  Uteområder  

 

Tiltakene vil kun få private uteområder som er høyst nødvendig. Disse vil være vest 

eller sørvendt og få gode sol- og lysforhold.  

 

8.8  Trafikkforhold  

 

Tiltakene som planlegges er av et mindre omfang, og vil ikke ha konsekvenser for tra-

fikk, avkjøringsforhold eller kollektivtilbudet.  

 

8.9  Barns interesser  

 

Da området i dag er privat og ikke innebærer allmenn tilgang og bruk, vil barns inter-

esser ikke berøres. 

  

8.10  Sosial infrastruktur  

 

Tiltaket får ikke konsekvenser for sosial infrastruktur.  

 

8.11  Universell tilgjengelighet  

Tiltaket vil så langt det lar seg gjøre utformes etter prinsippene for universell tilgjenge-

lighet. Full universell utforming vil ikke kunne gjennomføres. 

8.12 Energibehov – Energibruk 

Tiltakene som omreguleringen omfatter vil ha minimale påvirkninger for energibe-

hov/energibruk grunnet de små utbyggingsarealene som omreguleringen gir rom for. 

Tiltakene vil bygges etter gjeldende lover og forskrifter. 
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8.13 ROS, risiko- og sårbarhetsanalyse 

Det kan konkluderes med at risiko- og sårbarhetsmomenter er små i området og løs-

bare, slik at det ikke får store konsekvenser for det videre arbeidet 

 

8.14 Jordressurser/landbruk 

  

Tiltakene som planlegges vil ikke berøre jordbruksområder. 

 

8.15 Teknisk infrastruktur 

 

Det ligger kommunal vann- og avløpsledning i Apalveien ca. 50 lm fra grensen til pla-

nområdet. Området vil tilknyttes disse kommunale ledningene. 

 

8.16 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

 

Utbyggingen vil ha positive innvirkninger på Ringerike kommune i form av økte inn-

tekter vedr. eiendomsskatt og kommunale avgifter. 

 

8.17 Interessemotsetninger 

 

I nye tiltak i eksisterende og veletablerte boligområder kan det oppstå interessekonflik-

ter i form av meninger rundt den nye bebyggelsens utforming, plassering, osv.. Dette 

tas det hensyn til i reguleringsbestemmelsene.  

 

Se ellers kommentarer til innkomne innspill.  

 

9. Planprosess og medvirkning. 

Oppstart av planarbeid ble varslet 3.7.15 med frist for innsending av merknader 

21.8.2015.  

 Det er mottatt følgende innspill pr. brev og e-post innen fristens utløp: 

Ringerike kommune. Landbrukskontoret. Brev av 08.7.2016. 

Påpeker at det nære planområdet er registrert funn av planten dragehode. Det må un-

dersøkes forekomst av nevnte planten før det gjøres inngrep. 

Kommentar: 

Det er registrert den vernede planten Dragehode på nordsiden av Ringkollveien i for-

bindelse med Naturmangfoldsrapport for Nerbytunet. Ingen funn er gjort på sydsiden 

av vegen som består av dyrket mark. Planten trives kun på tørre og karrige områder 

og liker ikke humusholdig jord, jordarten som planområdet i sin helhet består av. Det 

anses derfor som svært lite sannsynlig for at Dragehode finnes på området.  
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Det er gjennomført befaring av planområdet 26.6.17 midt i blomstringsperioden til 

Dragehode. Befaringen ble gjort av Lisa Grenlund Helgesson fra Landbrukskontoret i 

Ringerike kommune sammen med Linda Engstrøm fra planavdelingen. Det ble ikke 

funnet Dragehode på området, kun utenfor på andre siden av Ringkollveien. Konklu-

sjonen fra befaringen er at det ut fra vegetasjon, terreng og jordsmonn er lite sannsyn-

lig at Dragehode finnes på området. 

Dersom det oppdages Dragehode i forbindelse med gravearbeider på området, skal 

arbeidene stoppes og Ringerike kommune kontaktes. 

Ragnar og Tone Merete Nøklebye. Mail av 21.7.2015. 

Ønsker plannavnet endret til Apalbakken. Ønsker ikke at gnr. 103/10 (stripe øst i pla-

nen) tillegges gnr. 103/295. 

Kommentar: 

Greit at plannavnet endres. Nevnte teigstripe bør bli turvei, uten at parsellen blir sam-

menføyd med noe annet bruksnummer.  

Statens vegvesen. Brev av 08.5.2012 og 11.8.2016. 

Mener planen burde vært sett i sammenheng med plan for et større område. Viser til 

generelle krav til utredninger vegvesenet har til planer, samt rekkefølgekrav før til-

tak iht. planen gjennomføres.  

Antyder 15m byggegrense til Ringkollveien. 

Krever utredning/avklaring av belasting i kryss/avkjørsler og støy. Omkringliggende 

områder må vurderes i sammenheng med denne planen. Gang-/sykkelveg må oppar-

beides frem til Bånntjernveien. Nytt kryss med Bånntjernveien må bygges før bygging 

iht. denne planen kan igangsettes. 

Privat veg langs gnr 103/103 stenges for gjennomkjøring, men åpen for gang- og 

sykkeltrafikk. 

Kommentar: 

Området er i kommuneplan for Ringerike avsatt til boligbebyggelse og sees således i 

tråd med i plan for større område. 

15 meters byggegrense mot Ringkollveien gjennomføres. 

Det er gjennomført støyberegninger av området som viser at boligene som skal bygges 

ikke er utsatt for støy utover normale verdier. Utredning om trafikk er ikke gjennom-

ført, da trafikkbelastningen i området anses kun vil øke minimalt med bygging av 3 nye 

boliger.  
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Gang- og sykkelvei er opparbeidet fram til Bånntjernveien og nytt kryss er bygget.  

Det finnes ingen privat vei langs 103/103.  

Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 16.5.2012 og 17.8.2016. 

Ber om at temaene barn og unge, naturmangfold, landskap, støy, energi og universell 

utforming ivaretas i planen. Videre at det redegjøres for tilgjengeligheten til service-

funksjoner og kollektive transportmidler. 

Kommentar: 

Alle disse tema blir omtalt i planen, selv om den omfatter er svært lite område og få 

boliger. 

Ringerike kommune. Barnerepresentanten. Brev av 18.5.2012. 

Mener det er behov for fortau langs Ringkollveien, helst til Gjermundboveien og mi-

nimum til Bånntjernveien. 

Kommentar: 

Tas ikke til følge. Det bygges gang- og sykkelveg fra innkjøring til Havna/Hemskogen 

og opp til krysset Ringkollveien/Bånntjernvegen og det etableres nytt kryss inkl. tilhø-

rende busstopp. Apalveien vil utvides i bredde og kan brukes for gående og syklende på 

høyre side. Det avsettes areal til det ved at granhekk fjernes. 

Varslede naboer. Brev av 22.5.2012. 

 Ber om 4 meters byggegrense til naboer.  

Kommentar:  

4 meter fra nabogrense er vanlig og kravet imøtekommes. 

 Ikke bygg i mer enn i 2 etasjer.  

Kommentar:  

Imøtekommes ikke. Planens regler for gesims, mønehøyde og takvinkler regulerer 

bygningenes høyde. 

 Garasjer bør ikke være høyere enn 1 etasje pluss kryploft.  

Kommentar: 

Imøtekommes 
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 Hekker skånes mot skader. Om de må flyttes ønsker de dette varslet så tidlig at de 

kan plantes så snart som mulig. 

Kommentar: 

Granhekk langs Apalveien vil bli fjernet, da det der skal anlegges et felt for gående 

og syklende. Hekken ligger inne på regulert område og tilhører gnr. 103/202 og vil 

ikke bli erstattet. 

 Grunnforholdene kan være vanskelige, så dette må utredes før utbygging starter. 

Ellers i området har det vært gjenfylt myr. Grunnvann og overvann må undersø-

kes mht. virkning av tiltak for naboeiendommene. 

Kommentar: 

Grunnforholdene er undersøkt ved besiktigelse og prøvetaking av geolog Erik 

Endre fra firmaet Structor Geomiljø as.  

Boligene vil fundamenteres på fast fjell/sprengstein og utgravet fjellmasse vil be-

nyttes som oppfylling på egen grunn. Eventuell overskudd av matjord vil kjøres ut. 

Dersom det blir nødvendig å kjøre ut svart leirskifer med høyt radoninnhold, vil 

det kjøres til deponi. 

Takvann/overvann skal infiltreres på egen grunn og grunnvannstanden på området 

vil ikke endres av tiltaket 

Vann- og avløp vil tilkobles kommunalt nett i Apalveien. 

 Strømtilførsel må ordnes i forbindelse med utbygging slik at området ellers ikke 

blir skadelidende. 

Kommentar: 

Ny 400V strømtilførsel vil etableres opp Apalveien fra Nerbytunet. Eksisterende 

boliger 230V anlegg berøres ikke.  

 Ønsker atkomst via Apalveien og at det bygges gang-/sykkelveg langs Ringkoll-

veien frem til Bånntjernveien. 

Kommentar: 

Adkomst vil skje langs Apalveien og gang/sykkelvei er bygget. 

 Ønsker god dialog med utbygger og fremtidige naboer. 

Kommentar: 
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Nabomøte vil bli avholdt før fysisk oppstart av byggearbeider. 

Veilaget Bånntjernveien. Brev av 31.5.2012. 

Mener krysset Bånntjernveien/Ringkollveien er trafikkfarlig og at det må utbedres før 

det bygges flere boliger som sokner til Bånntjernveien. 

Kommentar: 

Det er bygget nytt kryss i forbindelse med utbygging av Nerbytunet. 

Ringerike kommune. Kommuneoverlege. Brev av 18.8.2015. 

Mener forslaget om å utnytte til boliger bør aksepteres. 

Påpeker faren mht. radon, belastningen med støy og luftforurensning. Atkomsten bør 

få universell utforming. Det bør utredes og det beskrives løsninger for lekearealer, 

felles arealer, med kriteriene tilrettelegging for synshemmede, miljøhemmede, beve-

gelses- og orienteringshemmede i tillegg til funksjonsfriske. 

Kommentar:  

Det blir ikke tilrettelagt for synshemmede spesielt, men lovens regler om tilgjenge-

lighet oppfylles. Det gjennomføres tiltak mot radon. Ellers følges gjeldene lovverk. 

Buskerud fylkeskommune. Utviklingsavdelingen. Brev av 08.5.2012 og 21.8.2105. 

Har ingen kjennskap til at det er eller kan være automatisk fredede eller nyer tids 

kulturminner innen planområdet. Ber derfor bare om at planbestemmelsene får et 

punkt om at dersom det finnes automatisk fredede kulturminner så skal arbeidene 

stanses og funnet meldes inn til utviklingsavdelingen. 

Kommentar: 

Tas til følge. 

NVE. Mail av 1.9.2015. 

Viser til at de ikke behandler slike saker med mindre det vises til konkrete problems-

tillinger. Det er ikke gjort her, så de viser bare til momentene i deres generelle plan-

veileder. 

Kommentar: 

Området er i svært liten grad påvirket av temaene flom og rasfare. Det vil bli 

omtalt, men det lages ingen omfattende utredninger om dette. 
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Hønefoss 15.8.2017 

Forslagsstiller: RingeriksHus as 



Oppsummering av merknader og innspill til varsel om oppstart med forslagstillers og Rådmannens
kommentarer.

Ringerike kommune,
Landbrukskontoret

08.07.2015

Forslagstillers kommentarer Rådmannens kommentarer

Påpeker at det nære
planområdet er registr ert funn
av planten dragehode. Det må
un dersøkes forekomst av
nevnte planten før det gjøres
inngrep i planområdet.

Det er gjennomført befaring av planområdet 26.6.17 midt i
blomstringsperioden til Dragehode. Befaringen ble gjort av Lisa Grenlund
Helgesson fra Landbrukskontoret i Ringerike kommune sammen med
Linda Engstrøm fra planavdelingen. Det ble ikke funnet Dragehode på
området, kun utenfor på andre siden av Ringkollveien. Konklu sjonen fra
befaringen er at det ut fra vegetasjon, terre ng og jordsmonn er lite
sannsyn lig at Dragehode finnes på området.

Dersom det oppdages Dragehode i forbindelse med gravearbeider på
området, skal arbeidene stoppes og Ringerike kommune kontaktes.

Rådmannen anser innspillet tilstrekkelig
besvart av forslagstiller.

Lagt inn i reguleringsbestemmelsene.

Ragnar og Tone Merete
Nøklebye

21.07.2015

Forslagstillers kommentarer Rådmannens kommentarer

Ønsker plannavnet endret til
Apalbakken. Ønsker ikke at
gnr. 103/10 (stripe øst i
planen) tillegges gnr. 103/295.

Greit at plann avnet endres. Nevnte teigstripe bør bli turvei, uten at
parsellen blir sammenføyd med noe annet bruksnummer.

Rådmannen anser innspillet tilstrekkelig
besvart av forslagstiller.
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Statens vegvesen (SVV)

08.05.2012 og 11.08.2015

Forslagstillers kommentare r Rådmannens kommentarer

For SVV er det viktig at nye
bygge områder er vurdert i en
større sammenheng med
hensyn på samordnet areal - og
transportplanlegging.

Regulering medfører vanligvis
økt trafikkbelastning i kryss og
avkjørsler, og de
trafikkmessige v irkningene av
planen må dokumenteres
nærmere.

SVV opplyser om at normal
byggegrense for
riksveier/fylkesveier er 50 m/
15 m med mulighet for
vegmyndigheten til å fastsette
økt byggegrense.

SVV påpeker at området som
ønskes utbygget ligger ca. 2
km fra sko le og ca. 6 km fra
Hønefoss sentrum, at
kollektivdekningen må anses
som mangelfull og at
boligbehovet i området ikke er
dokumentert i overordnet plan.

Området er i kommuneplan for Ringerike avsatt til boligbebyggelse og sees
således i tråd med i plan for større område.

Utredning om trafikk er ikke gjennomført, da trafikkbelastningen i området
anses kun vil øke minimalt med bygging av 3 nye boliger.

15 meters byggegrense mot Ringkollveien gjennomføres.

Rådma nnen ans er planområdet som et
fornuftig område å bygge ut. Området er
avsatt til boligformål i kommuneplan og
Haugsbygd, hvor planområdet ligger, er
et av seks prioriterte lokalsamfunn hvor
kommunen ønsker utvikling .

Fra grunnskolens 2. trinn er det
gangavstand til skole. I dag er det
skoleskyss pga. farlig skolevei. Etter
ferdigstillelse av gang - og sykkelvei som
er lagt inn i rekkefølgebestemmelsene (se
nedenfor) vil det bli trygg skolevei.

Det er tatt inn i rekkefølge
bestemmelsene at gang - og sykkelvei
frem til Bånntjernveien må bygges og
nytt kryss Bånntjernveien/Ringkolleveien
må anlegges før det kan gis
igangsettingstillatelse for bygninger.

Det SVV kaller for privat vei er lagt inn
som turveg i plankart. Dette er ikke
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SVV krever
utredning/avklaring av
belas ting i kryss/avkjørsler og
støy og at o mkringliggende
områder må v urderes i
sammenheng med denne
p lanen. Gang - /sykkelveg må
oppar beides frem til
Bånntjernveien. Nytt kryss
med Bånntjernveien må
bygges før bygging i hht.
denne planen kan igangsettes.

SVV påpeker at privat vei
langs 103/103 stenges for
gjennomkjøring, men holdes
åpen for gang - og sykkeltrafik.

Det er gjennomført støyberegninger av området som viser at boligene som
skal bygges ikke er utsatt for støy utover normale verdier. Utredning om
trafikk er ikke gjennom - ført, da trafikkbelastningen i området anses kun vil
øke minimalt med bygging av 3 nye boliger.

Gang - og sykkelvei er opparbeidet fram til Bånntjernveien og nytt kryss er
bygget.

Det finnes ingen privat vei langs 103/103 .

kjørevei i dag og vil heller ikke bli det.

Innspillene anses ellers tilstrekkelig
besvart av forslagstiller.

Fylkesmannen i Buskerud

16.05.2012 og 17.08.2015

Forslagstillers kommentarer Rådmannens kommentarer

Ber om at temaene barn og
unge, naturmangfold,
landskap, støy, energi og
un iversell utforming ivaretas i
planen. Videre at det
redegjøres for
tilgjengeligheten til service -
funksjoner og kollektive

Alle disse tema vil bli omtalt i planen, selv om den omfatter er svært lite
område og få boliger.

Rådmannen anser inn spillet tilstrekkelig
besvart av forslagstiller.
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transportmidler.

Ringerike kommune,
Barnerepresentanten

18.05.2012

Forslagstillers kommentarer Rådmannens kommentarer

Barnerepresentanten mener at
det er behov for fortau langs
Ringkollveien, helst til
Gjermundboveien o g
minimum til Bånntjernveien.

Tas ikke til følge. Det bygges gang - og sykkelveg fra innkjøring til
Havna/Hemskogen og opp til krysset Ringkollveien/Bånntjernvegen og det
e tableres nytt kryss inkl. tilhø rende busstopp. Apalveien vil utvides i
bredde og kan brukes for gående og syklende på høyre side. Det avsettes
areal til det ved at granhekk fjernes.

Det vil være mulig for myke trafikanter å
benytte Apalveien og turveg som
alternativ for Ringkollveien.

Varslede naboer

22.05.2012

Forslagstillers kommenta rer Rådmannens kommentarer

Ber om 4 meters grense til
naboer.

Ønsker ikke bygg på mer enn
2 etasjer.

Garasjer bør ikke være høyere
enn 1 etasje.

Ønsker at hekker skånes mot
skader. Om de må flyttes
ønskes det at varslet.

4 meter fra nabogrense er vanlig og kravet imøtekommes.

Imøtekommes ik ke. Planens regler for gesims, mønehøyde og takvinkler
regulerer bygningens høyde.

Imøtekommes

Granhekk langs Apalveien vil bli fjernet, da det der skal anlegges et felt for
gående og syklende. Hekken ligger inne på regulert område og tilhører gnr.
103/ 202 og vil ikke bli erstattet.

Reguleringsbe stemmelsene angir at m aks
byggehøyde for gesims hus skal være 7,0
m i forhold til planert terreng mot sør
foran husene.

For garasjer er maks høyde 4,0 m.

Planen innebærer at hekken må fje rnes.
Kommunen oppfordrer til dialog med
naboer og veglag om dette.

Innspillene anses ellers tilstrekkelig
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Grunnforholdene kan være
vansk elige, så dette må utredes
før utbygging starter. Ellers i
området har det vært gjenfylt
myr. G runnvann og overvann
må undersø kes mht. virkning
av tiltak for
naboeiendommene.

Strømtilførsel må ordnes i
forbindelse med utbygging slik
at området ellers ik ke blir
skadelidende.

Ønsker atkomst via Apalveien
og at det bygges gang -
/sykkelveg langs Ringkoll -
veien frem til Bånntjernveien.

Ønsker god dialog med
utbygger og fremtidige naboer.

Grunnforholdene er undersøkt ved besiktigelse og prøvetaking av geolog
Erik Endre fra firmaet Structor Geomiljø as.

Boligene vil fundamenteres på fast fjell/sprengstein og utgravet fjellmasse
vil benyttes som oppfylling på egen grunn. Evnt. overskudd av matjord vil
kjøres ut. Dersom det blir nødvendig å kjøre ut svart leirskifer med høyt
radoninnhold, vil det kjøres til deponi.

Takvann/overvann skal infiltreres på egen grunn og grunnvannstanden på
området vil ikke endres av tiltaket

Vann - og avløp vil tilkobles kommunalt nett i Apalveien.

Ny 400V strømtilførsel vil etableres opp Apalveien fra Nerbytunet.
Eksisterende boliger 230V anlegg berøres ikke.

Adkomst vil skje langs Apalveien og gang/sykkelvei er bygget.

Nabomøte vil bli avholdt før fysisk oppstart av byggearbeider.

besvart av forslagstiller.

Veilaget Bånnstjernveien

31.05.2012

Forslagstillers kommentarer Rådmannens kommentarer

Mener krysset Det er bygget nytt kryss i forbindelse med utbygging av Nerbytunet. Rådmannen anser innspillet tilstrekkelig
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Bånntjernveien/R ingkollveien
er trafikkfarlig og at det må
utbedres før det bygges flere
boliger som sokner til
Bånntjernveien.

besvart av forslagstiller.

Ringe rike kommune,
Kommuneoverlege

18.08.2015

Forslagstillers kommentarer Rådmannens kommentarer

Mener forslaget om å utnytte
til boliger bør aksepteres.

Påpeker faren mht. radon,
belastningen med støy og
luftforurensning. Atkomsten
bør få universell utforming .
Det bør utredes og det
beskrives løsninger for
lekearealer, felles arealer, med
kriteriene tilrettelegging for
synshemmede, miljøhemmede,
bevegelses - og
orienteringshemmede i tillegg
til funksjonsfriske.

Det blir ikke tilrettelagt for synshemmede spesiel t, men lovens regler om
tilgjengelighet oppfylles. Det gjennomføres tiltak mot radon. Ellers følges
gjeldene lovverk.

Rådmannen anser innspillet tilstrekkelig
besvart av forslagstiller.

Buskerud fylkeskommune,
Utviklingsavdelingen

08.05.2012 og 21.08.20 15

Forslagstillers kommentarer Rådmannens kommentarer

Fylkeskommunen har ingen Tas til følge. Rådmannen anser innspillet tilstrekkelig
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kjennskap til automatisk
fredete kulturminner innenfor
planområdet. De har derfor
ingen merknader til planen,
men ber om at det opplyses om
varslingsplikten jf.
kulturminnelove ns §8,2. ledd i
planens
reguleringsbestemmelser.

besvart av forslagstiller.

Norges vassdrags - og
energidirektorat (NVE)

Forslagstillers kommentarer Rådmannens kommentarer

NVE v iser til at de ikke
behandler slike saker med
mindre det vises til konkrete
problems tillinger. Det er ikke
gjort her, så de viser bare til
momentene i deres genere lle
plan veileder.

Området er i svært liten grad påvirket av temaene flom og rasfare. Det vil
bli omtalt, men det lages ingen omfattende utredninger om dette.

Rådmannen anser innspillet tilstrekkelig
besvart av forslagstiller.
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/487-28 26244/17 PLN 373  08.08.2017 

 

DETALJREGULERING FOR APALBAKKEN - BEFARING DRAGEHODE 

GNR/BNR 103/295. TIDLIGERE RINGKOLLVEIEN 77 OG NØKLEBYBAKKEN 

 

Ved varsel om oppstart av planlagt boligutbygging på gnr/bnr 103/295, plan id 373 

Apalbakken, kom landbrukskontoret med en merknad om registrerte funn av den prioriterte 

arten dragehode i nærheten av planområdet. Enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av 

dragehode er forbudt, og kommunen er ansvarlig for at biologisk mangfold ivaretas i regulering 

og utbygging av områder. Det ble derfor anbefalt at området skulle befares før inngrep. 

 

Befaringen ble gjennomført den 26.06.2017 av Lisa Grenlund Helgesson, Landbrukskontoret, 

Ringerike kommune og Linda Engstrøm, Areal- og byplan, Ringerike kommune. Befaringen ble 

gjennomført i blomstringsperioden til dragehode, og det ble observert flere dragehodeplanter i 

blomst i de områder hvor det tidligere er registrert dragehode, utenfor planområdet. Det ble 

ikke observert dragehode innenfor planområdet. Ut i fra vegetasjon, terreng og jordsmonn 

vurderes som lite sannsynlig at det finnes dragehode innenfor planområdet. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

                 

Lisa Helgesson 

Rådgiver miljøvern 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

Areal- og byplan, Ringerike kommune 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2150-48  Arkiv: PLN 433  

 

Sak: 18/18 

 

Saksprotokoll - 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
1. Plan 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler vedtas. 

 

2. Plan 334 Hovsmarka barnehage, vedtatt 12.03.2009, samt de deler av de gjeldende 

reguleringsplanene 82 Ullerålområdet, 155 Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt, 

som overlappes av ny plan, oppheves ved vedtak av 433 Detaljregulering Ullerål og Hov 

skoler.  
 

3. Utredning vedrørende nødvendige tiltak for å bedre trafikksikkerheten for myke 

trafikanter på strekningen fra dagens skolekrets for Hønefoss skole og nordover til 

Ullerål skole følges opp i egen prosess som vil forelegges kommunestyret for vedtak etter 

at foreliggende planforslag er vedtatt. 
 

4. En eventuell nedleggelse av driften ved Hønefoss skole med påfølgende overføring av 

elever til Ullerål skole kan ikke iverksettes før nødvendige trafikksikkerhetstiltak som 

utredningen nevnt i pkt. 3 konkluderer med, er gjennomført. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 22.05.2018: 

 

 

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.: 17/2150-47  Arkiv: PLN 433  

 

Sak: 35/18 

 

Saksprotokoll - 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Plan 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler vedtas. 

 

2. Plan 334 Hovsmarka barnehage, vedtatt 12.03.2009, samt de deler av de gjeldende 

reguleringsplanene 82 Ullerålområdet, 155 Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt, 

som overlappes av ny plan, oppheves ved vedtak av 433 Detaljregulering Ullerål og Hov 

skoler.  

 

3. Utredning vedrørende nødvendige tiltak for å bedre trafikksikkerheten for myke 

trafikanter på strekningen fra dagens skolekrets for Hønefoss skole og nordover til 

Ullerål skole følges opp i egen prosess som vil forelegges kommunestyret for vedtak etter 

at foreliggende planforslag er vedtatt. 

 

4. En eventuell nedleggelse av driften ved Hønefoss skole med påfølgende overføring av 

elever til Ullerål skole kan ikke iverksettes før nødvendige trafikksikkerhetstiltak som 

utredningen nevnt i pkt. 3 konkluderer med, er gjennomført. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018: 

 

Kort orientering - Rapport utarbeidet av Cowi – Skoleveisanalyse. 

v/ leder for areal og byplan, Knut Kjennerud. 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 17/2150-44   Arkiv: PLN 433  

 

433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler - 2. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Plan 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler vedtas. 

 

2. Plan 334 Hovsmarka barnehage, vedtatt 12.03.2009, samt de deler av de gjeldende 

reguleringsplanene 82 Ullerålområdet, 155 Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt, 

som overlappes av ny plan, oppheves ved vedtak av 433 Detaljregulering Ullerål og Hov 

skoler.  
 

3. Utredning vedrørende nødvendige tiltak for å bedre trafikksikkerheten for myke 

trafikanter på strekningen fra dagens skolekrets for Hønefoss skole og nordover til 

Ullerål skole følges opp i egen prosess som vil forelegges kommunestyret for vedtak 

etter at foreliggende planforslag er vedtatt. 
 

4. En eventuell nedleggelse av driften ved Hønefoss skole med påfølgende overføring av 

elever til Ullerål skole kan ikke iverksettes før nødvendige trafikksikkerhetstiltak som 

utredningen nevnt i pkt. 3 konkluderer med, er gjennomført. 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av skolene Ullerål og Hov. 

Planen fremmes som en detaljregulering. Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. 

Kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen. Ved vedtak av planen, kan bygging av 

nye Ullerål skole starte opp. Byggestart er planlagt høsten 2018, og det er planlagt å ta 

skolen i bruk høsten 2020. 

 

Viktige endringene som er gjort etter 1. gangsbehandling av planforslaget omhandler blant 

annet spesifiserte bestemmelser om støy, sikring av at enkelte eksisterende trær må erstattes 

dersom de fjernes, begrensning av gjennomkjøringsmulighet i Flattumeveien samt sikring av 



ferdigstillelse av alle fortau og gang-/sykkelveger innenfor planområdet før brukstillatelse for 

skolene kan gis. 

 

Trafikksikker skolevei er et viktig tema i denne saken. Både høringsuttalelser og 

formannskapets vedtak ved 1. gangsbehandling av planforslaget fokuserer på temaet. 

Fylkesmannen forutsetter at det blir foretatt en grundig vurdering av trafikksikkerheten med 

tanke på flytting av elever fra Hønefoss skole til nye Ullerål skole, før endelig behandling av 

planforslaget.  

 

Byggestart av nye Ullerål skole er planlagt høsten 2018, og det er videre planlagt å ta skolen i 

bruk høsten 2020. For at denne fremdriften ikke skal stoppe opp, vil utredning av 

trafikksikker skolevei mellom Hønefoss skole og Ullerål skole følges opp i egen sak. Det vil 

gjennomføres en utvidet skoleveisanalyse som vil lede til avklaring av tiltak som er 

nødvendige for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter på strekningen Hønefoss skole 

– Ullerål skole. Når arbeidet med analysen er avsluttet, vil det legges frem egen sak til 

kommunestyret med forslag til tiltak for optimalisering av skoleveien. Noen av tiltakene vil 

kunne være nødvendige å gjennomføre før en eventuell flytting av elever fra Hønefoss skole 

til nye Ullerål skole. Saken planlegges forelagt kommunestyret samtidig som det skal 

besluttes å inngå kontrakter for gjennomføring av byggeprosjekt nye Ullerål skole. 

 

Ved vedtak av foreliggende planforslag kan bygging av nye Ullerål skole starte. Det vil kunne 

gi bedre forhold for både ansatte og elever som tilhører dagens Ullerål skole, samt andre som 

vil benytte de nye anleggene på fritiden. Rådmannen er av den mening at overføring av elever 

fra Hønefoss skole til Ullerål skole ikke kan iverksettes før nødvendige trafikksikkerhetstiltak 

er gjennomført. 

 

Etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen at foreliggende planforslag vedtas. 

 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av skolene Ullerål og Hov. 

Planen fremmes som en detaljregulering. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

15.01.2018, sak 3/18, deretter av Formannskapet 23.01.2018, sak 1/18. 

Formannskapet vedtok å sende planforslaget på høring og legge det ut til offentlig 

ettersyn. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er datert 19.04.2018, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, vedlegg 26. 

 



Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1. gangsbehandling 

 

 Mer spesifiserte bestemmelser om støy, inkludert støysoner med egne bestemmelser 

 På grunn av anleggs- og driftshensyn er det åpnet opp for at trær langs Elling M. 

Solheimsvei om nødvendig kan fjernes dersom de erstattes med trær av samme art 

 Krav om at Flattumveien stenges for gjennomkjøring; dette ved bom som hindrer 

bilkjøring, men gir tilgang for skolebuss 

 Utvidet bestemmelse som tillater transport gjennom friområdet i forbindelse med 

tømmerdrift og skogskjøtselstiltak 

 Rekkefølgebestemmelse som sikrer at alle fortau og gang-/sykkelveger innenfor 

planområdet skal være ferdigstilt før det kan gis brukstillatelse for skolene 

 Kravet til antall av/påstigningsplasser for personbil innen felt o_BU2 er redusert fra ti 

til åtte. Dette gjelder innenfor selve skoleområdet. Stoppmulighet langs nytt fortau i 

Elling M. Solheims vei vil supplere tilbudet på selve skoleområdet. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser, se planbeskrivelsens kapittel om endringer i planforslaget etter 

høring og offentlig ettersyn. 

 

Virkninger av planen 

Ved vedtak av planen, kan bygging av nye Ullerål skole starte opp. Byggestart er planlagt 

høsten 2018, og det er planlagt å ta skolen i bruk høsten 2020. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25.01 – 12.03.2018. I samme periode ble 

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

til uttalelse. Det kom inn totalt 14 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5. 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. Ved vedtak av planen, kan bygging av nye Ullerål skole starte opp. 

 

 

Videre prosess 

 

Trafikksikker skolevei er et viktig tema i denne saken. Både høringsuttalelser og 

formannskapets vedtak ved 1. gangsbehandling av planforslaget fokuserer på temaet.  

 

Formannskapet vedtok at det i den videre behandling «skal fokuseres på å legge til rette for å 

etablere optimale skoleveisløsninger, også utenfor selve planområdet» se vedlegg 27. 

Fylkesmannen forutsetter i sin høringsuttalelse at det blir foretatt en grundig vurdering av 

trafikksikkerheten med tanke på flytting av elever fra Hønefoss skole til nye Ullerål skole, før 

endelig behandling av planforslaget. 

 

Byggestart er nye Ullerål skole er planlagt høsten 2018, og det er videre planlagt å ta skolen i 

bruk høsten 2020. For at denne fremdriften ikke skal stoppe opp, vil utredning av 



trafikksikker skolevei mellom Hønefoss skole og Ullerål skole følges opp i egen sak. Ved 

vedtak av foreliggende planforslag, kan bygging av nye Ullerål skole starte opp uten 

endringer i skissert fremdrift. 

 

Trafikksikker skolevei og medvirkning 

 

Tiltak for optimalisering av skoleveien vil kunne være av ulik art og gjennomføringen kan ha 

ulik grad av kompleksitet. Skolevei utredes som egen sak, og arbeidet med utvidet 

skoleveisanalyse er allerede i gang. Analysen vil ta for seg strekningen fra dagens skolekrets 

for Hønefoss skole nordover til Ullerål skole. Den utvidede skoleveisanalysen skal lede til 

avklaring av tiltak som er nødvendige for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter på 

den aktuelle strekningen. Noen tiltak vil utløse egen planprosess, mens andre kan 

gjennomføres med enklere midler. 

 

Som en del av arbeidet med analysen legges det opp til eget medvirkningsmøte med blant 

andre skolene Hønefoss, Ullerål og Hov, rådgiveren «Barnas representant» i kommunen samt 

private høringsparter som har gitt uttalelser til planforslaget. 

 

Når arbeidet med analysen er avsluttet, vil det legges frem egen sak til kommunestyret med 

forslag til tiltak for optimalisering av skoleveien. Noen av tiltakene vil kunne være 

nødvendige å gjennomføre før en eventuell flytting av elever fra Hønefoss skole til nye Ullerål 

skole. Saken planlegges forelagt kommunestyret samtidig som det skal besluttes å inngå 

kontrakter for gjennomføring av byggeprosjekt nye Ullerål skole. 

 

De ulike politiske utvalgene HMA, formannskapet og kommunestyret vil orienteres om hvor 

langt prosessen med utvidet skoleveisanalyse er kommet når de samles til sine respektive 

politiske møter 07.05, 22.05 og 31.05.2018 for behandling av foreliggende planforslag for 

detaljregulering Ullerål og Hov skoler. 

 

 

Forholdet til overordnede og gjeldende planer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt 30.04.2015. Den overordnede visjonen for perioden 2015-

2030 er at Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. Det tas høyde 

for at det bor 40 000 innbyggere i Ringerike kommune i 2030. Det vil si ca. 10 000 flere enn i 

dag. Dette gjennomføres blant annet ved å planlegge slik at 70 % av befolkningsveksten skjer 

i Hønefoss-området, med sentrum som midtpunkt, og med lokalsentre i nord (Øvre 

Hønengata), sør (Eikli) og vest (Meieriet). Dette betyr at det skal legges til rette for bygging 

av mange nye boliger i Hønefoss nord. Med nye boliger kommer behov for flere skole- og 

barnehageplasser. Ullerål og Hov skoler skal utvides for å ta imot det økte elevtallet som 

forventes å komme i denne delen av byen frem mot 2030. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til offentlig bygning, 

friområde og et lite område for bolig. Bolighuset nær Ullerål skole er revet, og boligformålet 

videreføres ikke planforslaget. I hovedtrekk er planforslaget i tråd med gjeldende, overordnet 

plan. Forslag til revidert kommuneplan-arealdel er for tiden under bearbeiding etter offentlig 

høring. 



 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 334 Hovsmarka barnehage, vedtatt 

12.03.2009, samt i deler av de gjeldende reguleringsplanene 82 Ullerålområdet, 155 

Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt. 

Barnehageformålet i plan 334 Hovsmarka barnehage videreføres i forliggende planforslag. 

Formålets avgrensning, utnyttelsesgrad og byggegrenser er uendret. 

 

Ullerål skole og Hov skole ligger innenfor areal regulert til offentlige bygninger og bygninger 

til allmennyttige formål i de gjeldende reguleringsplanene. Tillatt utnyttelsesgrad U=0,20 

endres ikke mye, men det benyttes andre betegnelser for utnyttelsesgrad. 

 

For plan 196 Hovsmarkveien boligfelt er det overlapp av noe veiareal som er aktuelt i 

planforslaget. 

 

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 

Et meget lite område av nord-vestre del av felt o_BU1 (Hov ungdomsskole) er klassifisert 

som et område med meget sterke landbruksinteresser, jf. kommunens jordfaglige 

arealvurdering. Området ligger innenfor formål for offentlig bygning i gjeldende 

kommuneplan, dette videreføres i foreliggende planforslag. 

 

Økonomiske forhold 

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

 

Utbyggingen vil ha store samfunnsmessige, økonomiske konsekvenser for Ringerike 

kommune i form av undervisningstjenester samt kostnader knyttet til selve utbyggingen. I 

tillegg kommer kostnader knyttet til optimalisering av skolevei, som vil avklares i egen sak, jf. 

redegjørelsen over. 

 

 

 

 

 

 

Alternative løsninger 

 



Alternativt forslag til vedtak: 

 

«Saken utsettes inntil utvidet skoleveisanalyse foreligger, og dennes konklusjon følges opp 

med rekkefølgebestemmelser om gjennomføring av tiltak som er nødvendige for 

trafikksikkerheten for myke trafikanter på strekningen Hønefoss skole - Ullerål skole.» 

 

Velger man å gå for det alternative vedtaket, vil det sikre at nødvendige 

trafikksikkerhetstiltak gjennomføres før nye Ullerål skole kan tas i bruk. Det vil være svært 

gunstig med tanke på trafikksikkerheten for både myke trafikanter til og fra skolene, men 

også for myke trafikanter i Hønefoss nord generelt. Dersom trafikksikkerhetstiltak skal 

gjennomføres vil det medføre at kommunen må sette av potensielt betydelige økonomiske 

midler til dette. 

 

Det alternative vedtakspunktet vil kunne medføre at byggeprosessen for Ullerål skole stopper 

opp, med de økonomiske konsekvensene det vil kunne ha blant annet i forhold til planlagt 

fremdrift i prosjektet. Det vil også kunne medfører ulemper for elever i Hønefoss nord som 

henvises til skolegang i midlertidige lokaler over lengre perioder enn planlagt. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser ved offentlig høring fremgår av vedlegg 5. 

 

Trafikksikkerhet 

Trafikksikker skolevei har vært et gjennomgående tema i høringsuttalelsene. Det er blant 

annet pekt på at trafikkanalysens konklusjon om at det er behov for omfattende ombygning 

for å oppnå tilfredsstillende trafikksikkerhet ikke er fulgt opp med løsninger i planforslaget. 

Med tanke en eventuell overføring av elever fra Hønefoss skole til Ullerål skole er skoleveien 

for elevene som overføres ikke godt nok utredet.  

 

Rådmannen ser nødvendigheten av en utvidet skoleveisutredning, og arbeidet med denne er 

allerede igangsatt. Det legges opp til medvirkning fra skolene, inkludert representanter fra 

foreldreforeningene, i arbeidet med utredningen. Utredningen skal lede til avklaring av tiltak 

som er nødvendige for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter på den aktuelle 

strekningen Hønefoss skole – Ullerål skole. Tiltak for optimalisering av skoleveien vil kunne 

være av ulik art og gjennomføringen kan ha ulik grad av kompleksitet. Noen tiltak vil kunne 

utløse egen planprosess, mens andre muligvis vil kunne gjennomføres med enklere midler. 

 

Rådmannen er av den mening at driften av Hønefoss skole med påfølgende overføring av 

elever til Ullerål skole ikke kan gjennomføres før nødvendige trafikksikkerhetstiltak er 

gjennomført. Derfor må gjennomføring av slike tiltak sikres gjennom egen sak som forelegges 

kommunestyret for vedtak.  

 

Støyforhold 

Støyvurderinger har avdekket trafikkstøy fra Hovsmarkveien. Dette er forhold Fylkesmannen 

er opptatt av, og Fylkesmannens anbefalinger rundt dette temaet er fulgt opp i planforslaget. 

Det er lagt inn hensynssoner for støy i plankartet. Disse tilsvarer støysonene og har 

tilknyttede bestemmelser som ivaretar at uteområder blir liggende utenfor støysoner. 



Bestemmelsene ivaretar også at rom med støyfølsom bruk, som ordinære klasserom, ikke blir 

plassert slik i bygget at de utsettes for støy over anbefalte grenseverdier.  

 

 

Samlet vurdering 

Underveis i planprosessen har det vært dialog med prosjektgruppen for forprosjektet til nye 

Ullerål skole. Dette har medført at planforslaget som nå foreligger til vedtak er i samsvar med 

de faktiske byggeplanene for skolen. Siden området i dag benyttes til skolevirksomhet, og 

dette arealformålet videreføres i planen, er det ikke snakk om ny arealbruk, men en utvidelse 

av dagens. Utbygging av nye skoler og utvidelse av eksisterende skoler er en viktig del av 

Ringerike kommunes arbeid for å tilrettelegge for vekst. Rådmannen mener at planforslaget 

støtter opp under dette arbeidet. 

 

Ved vedtak av foreliggende planforslag kan bygging av nye Ullerål skole starte. Det vil kunne 

gi bedre forhold for både ansatte og elever ved skolen, samt andre som vil benytte anleggene 

på fritiden. Overføring av elever fra Hønefoss skole til Ullerål skole kan imidlertid ikke 

iverksettes før nødvendige trafikksikkerhetstiltak er gjennomført. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas. 

 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER – 2. GANGSBEHANDLING
0605_ 43 3 DETALJ REGULERING

ULLERÅL OG HOV SKOLER

Utarbeidet av COWI, 20 .12.2017
Sist revidert 1 9 .4.2018

1 .gangs behandling i h oved utvalget for miljø - og arealforvaltning DATO, sak SAKNR
1 . gangs behandling i formannskapet 23.1.2018 , sak 1/18
Høring og offentlig ettersyn 27.1.2018 – 12.3.2018 .
2 . gangs behandling i h oved utvalget f or miljø - og arealforvaltning DATO, sak SAKNR
2. gangs behandling i f ormannsk apet DATO, sak SAKNR
Vedtak i k ommunestyret DATO, sak SAKNR

Endringsliste:
Nr Endring Dato Sign
01 Endringer etter offentlig ettersyn:

Endringer/ tilføyelser i § 0.2, § 0.8, § 1.3.1, § 1.3.5, § 2.4.1, § 3.1.1 og § 5.4.
Nye paragrafer: § 4.1.2 og § 5. 8

1 9 .4.2018 SAHS

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
plan endringer , båd e ordinære og mindre endringer .

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense s om er vist på plankartet.
Området regu leres til følgende formål, jf. p bl . § 12 - 5:

Feltnavn
1. Bebyggelse og anlegg, (pbl. 12 - 5 , ledd 1)

Barnehage BBH
Undervisning o_ B U 1 – o_BU2

2. Samferdselsan legg og teknisk infrastruktur, (pbl. 12 - 5 , ledd 2)
K jøreveg o_ SKV 1 – o_SKV3
Fortau o_ SF 1 – o_SF6
Gang - og sykkelveg o_ SGS 1 – o_SGS 4
A nnen veggrunn – tekniske anlegg SVT
A nnen veggrunn – grøntareal SVG
Kollektivholdeplass o_ SKH
Parkeringsplasser o_ S PP

3. Grønnstruktur, (pbl. 12 - 5 , ledd 3)
Friområde o_ GF 1 – o_ GF 3

4 . Hensynssoner , (pbl. 12 - 6 og 11 - 8 , ledd A.1)
Frisikt H140 _1 – H140_2
Støysoner H210 og H220



REGULERINGSBESTEMMELSER 433 ULLERÅL OG HOV SKOLER

2 av 6

FORMÅLSBESTEMMELSER

§ 0 . Fellesbestemmelser

§ 0.1 Universell utforming , (pbl. § 12 - 7, ledd nr.4 og 29 - 3)
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 (Di skriminerings - og tilgjengelighetsloven),
teknisk forskrift og gjeldende veiledere (se regjeringens rundskriv Q - 29/2010 om universell
utforming). Avvik må begrunnes i forbindelse med byggesøknad.
Gang - /sykkelveger, fortau og andre gangforbindelser skal ha maks 2 % tverrfall.

§ 0.2 Støy (pbl. § 12 - 7, ledd 3)
Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima - og miljødepartementets retningslinje T - 1442/2016
gjøres gjeldende for planen.
Det gjøres unntak for krav til støynivå utenfor fasade. Unntaket gjelder for fasade r som vender
mot Hovsmarkveien, hvor det tillates overskridelse av grenseverdiene for støynivå utenfor
fasade, for veitrafikkstøy. Unntaket gjelder lærerarbeidsrom, musikkrom, rom for kunst og
håndverk og liknende rom, men ikke for ordinære klasserom.

§ 0 .3 Forurensning (pbl. 12 - 7, ledd 3)
Ved søknad om tillatelse til tiltak etter plan - og bygningslovens § 20 - 1, bokstav a og k, skal
det vurderes om det må foretas undersøkelser for å avdekke om det er forurensning i grunnen .

§ 0 .4 Kulturminner , (pbl. § 12 - 7, ledd 6)
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer
automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene
varsles som omta lt i lov om kulturminner § 8, ledd 2 .

§ 0. 5 Overvannshåndteri ng , (pbl. § 12 - 7, ledd 4 )
Overvann som genereres innenfor planområdet skal håndteres lokalt for å sikre vannbalansen
og unngå overbelastning på avløpsanleggene.
Overvann skal fordrøyes og infiltreres, helst så nære kilden som mulig, slik at vannets
naturli ge kretsløp opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes.

§ 0. 6 Geotekniske vurderinger , (pbl. § 12 - 7, ledd 12 )
Ved søknad om tillatelse til tiltak etter plan - og bygningslovens § 20 - 1, bokstav a og k, skal
det følge en geoteknisk utredning.

§ 0. 7 Tilknytning til fjernvarmeanlegg , (pbl. § 12 - 7, ledd 8)
Innenfor planområdet skal nye bygg tilrettelegges for tilkobling til fjernvarmeanlegg.

§ 0.8 Bevaring av trær
Trær som er markert på plankartet skal i utgangspunktet bevares. Når enkelttrær utgår sk al det
reetableres nye trær av samme art som eksisterende. Før anleggsstart skal trærne innmåles.
Trærne skal beskyttes i anleggsperioden.
Unntak fra denne be stemmelsen kan gis dersom trerekken erstattes av en ny trerekke av
samme art, og det te samlet sett gir en bedre og mer helhetlig løsning for skolens uteareal.
Nye trær skal ved etablering ha en minimumshøyde på 3 meter.
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§ 1 . Bebyggelse og anleg g (pbl. § 12 - 5 ledd 1)
§ 1.1 Fellesbestemmelser
§ 1. 1.1 Dokumentasjonskrav ( pbl. § 12 - 7, ledd 1 )
Sammen med søknaden om tillatelse til oppføring av bebyggelse, jf. plan - og bygningslovens
§ 20 - 1 skal det sendes inn situasjonspla n i målestokk 1:200 eller 1:100. Den skal inneholde
følgende:

- Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet
- Utforming av ut eområder med høydeangivelser o g 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
- Atkomst forhold og eventuelle interne veier med snuplasser, parkeringsplass for

ansatte , Kiss and Ride og hente/bringeplasser, eventuell oppstillingsplass for busser 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
- D okumentasjon av ivareta kelse av støykravene og aktuelle støytiltak.

- Identifisering av all eksisterende teknisk infrastruktur

§ 1.1. 2 Estetiske forhold ( pbl. § 12 - 7, ledd 1)
Bebyggelse og anlegg skal utformes med høy arkitektonisk kvalitet. Volum og materialbruk
skal tilpasses tiltakets funksjon.
Materialbruk på fasader og takflater skal ikke gi sjenerende lysreflekser.

§ 1.1.3 Vegetasjon (pbl. § 12 - 7, ledd 3)
Ved nyplanting skal det plantes vekster med lite pollenutslipp. Bjørk, or, hassel og salix - arter
skal ikke benyttes.

§ 1 .2 Barnehage (BBH)
§ 1.2. 1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1)
Felt BBH omfatter areal regulert til barnehage, inkludert uteområde med tilhørende anlegg.

§ 1.2.2 Utnyttelse (pbl. § 12 - 7, ledd 5)
Prosent bebygd areal (% - BYA) = 2 0 % BYA.
Parkering for barnehag en skal skje på område o_SPP. Parkering inngår derfor ikke ved
beregning av % - BYA for felt BBH.

§ 1.2.3 Høyder (pbl. § 12 - 7, ledd 1)
Tillatt gesimshøyde for bygninger er maksimum 8 m over gjennomsnittlig planert terreng.
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§ 1.2.4 Utearealer (pbl. § 12 - 7, ledd 4)
Utearealene skal være 6 ganger størrelsen av samlet innendørs leke - og oppholdsareal i
barnehage n. Utearealene skal sikres med g jerde med 1 m høyde . Det skal tilrettelegges for fri
ferdsel med port i vestre og østre del av gjerdet. Arealene skal ha brukbar beliggenhet med
hensyn til solforhold, helling og støynivå, og de skal ikke bestå av smale striper.

§ 1.2.5 Parkering (pbl. § 12 - 7, ledd 7)
Parkering for barne hagen skal skje på område o_SPP.
Det skal være minimum 0,8 biloppstillingsplasser per ansatt.
Minimum 5 % av plassene (minimum 1 plass totalt) skal være tilpasset funksjonshemmede.
Minimum 10 % av bilparkeringsplassene skal avsettes til elbil.
Det skal være minimum 2 sykkelparkeringsplasser per 100 m2 BRA .

§ 1.3 Undervisning (o_BU1 – o_B U2)
§ 1.3 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14 )
Felt o_ B U1 og o_ BU2 omfatter areal regulert til undervisning , inkludert uteområde med
tilhørende anlegg. Arealene skal være offentlige.

I område o_BU2 inngår område for av - og påstigning hvor det skal være pl ass til:
- 2 skolebusser
- 1 maxitaxi
- 8 person biler

§ 1.3 .2 Utnyttelse (pbl. § 12 - 7, ledd 5)
For felt o_ BU1 og o_BU 2 er maks BYA % = 3 0 %

§ 1.3.3 Høyder (pbl. § 12 - 7, ledd 1)
For felt o_ BU1 og o_ BU 2 er t illa tt gesimshøyde for bygninger maksimum 1 3 m over
gjennomsnittlig planert terreng. Det tillates oppbygg på tak for tekniske installasjoner og
skjermvegger/rekkverk. Nødvendige tekniske installasjoner på tak skal være samlet og
tilbaketrukket og kan gå opp til 17 m over gjennomsnittlig planert terreng.

§ 1.3.4 Utearealer (pbl. § 12 - 7, ledd 4)
Utearealene skal ha god beliggenhet med hensyn til solforhold, helling og støynivå, og de skal
danne helhetlig e sammenhengende område r innenfor feltene o_ BU1 og o_ BU2.

§ 1.3. 5 Parkering (pbl. § 12 - 7, ledd 7)
Parkerin g skal etableres på egen tomt.
Del av p arkering for ungdomsskolen, felt o_BU1, kan skje på område o_SPP.

Det skal være minimum 0,8 biloppstillingsplasser per ansatt.
Minimum 5 % av plassene (minimum 1 plass totalt) skal være tilpasset funksjonshemmede.
Minimum 10 % av bilparkeringsplassene skal avsettes til elbil.

For felt o_ B U1 avsettes minst 120 sykkeloppstillingsplasser . Minst 60 av disse skal være i
takoverbygd sykkelstativ .

For felt o_ BU2 avsettes minst 200 sykkeloppstillingsplasser. Minst 100 av disse skal være i
takoverbygd sykkelstativ.
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§ 2 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12 - 5 ledd 2)
§ 2.1 Fellesbestemmelser
§ 2 .1.1 Dokumentasjonskrav (pbl. § 12 - 7, ledd 1)
Det skal utarbeides teknisk plan for arealer regulert til offentlig samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur. Teknisk plan skal følge kommunalteknisk norm og godkjennes av kommunen.
Den skal vise:

- Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning.
- Lengde - og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fylli nger.
- Belysningsplan
- Løsning for tilstrekkelig brannvann for alle bygningene i området.

Offentlige samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på teknisk plan.

§ 2.2 Kjøreveg (o_SKV1 – o_SKV3)
§ 2. 2 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_SKV1 er offentlig kjøreveg (Hovsmarkveien).
Felt o_SKV2 er o ffentlig kjøreveg (Flattumveien)
Felt o_SKV3 er offentlig kjøreveg ( Elling M Solheims vei og Dronning Ragnhilds vei ).

§ 2. 3 Fortau (o_SF1 – o_SF6)
§ 2. 3 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_SF1 – o_SF6 skal være offentlig e fortau.

§ 2. 4 Gang - og sykkelveg (o_SGS1 – o_SGS 4 )
§ 2. 4 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_SGS1 – o_SGS 4 skal være offentlig e gang - og sykkelveg er.
o_SGS3 skal stenges med bom som hindre r bilkjøring , men skolebuss kan tillates å kjøre på o_SGS3.

§ 2. 5 Annen veggrunn – teknisk e anlegg (SVT)
§ 2. 5 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Alt areal regulert til annen veggrunn – tekniske anlegg innfor planområdet skal være offentlig
og benyttes til tekniske anlegg og sidearealer langs veg .

§ 2.6 Annen veggrunn – grøntareal (SVG)
§ 2. 5 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Alt areal regulert til annen veggrunn – grøntareal innfor planområdet skal være offentlig og
benyttes til tekniske anlegg og sidearealer lan gs veg.

§ 2.7 Kollektivholdeplass (o_SKH)
§ 2. 7 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Kollektivholdeplass o_SKH skal være offentlig og benyttes til bussholdeplass .

§ 2. 8 Parkering splasser (o_SPP)
§ 2. 8 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_ SP P skal v ære offentlig og benyttes til parkering.

Innenfor felt o_SPP skal hele parkeringsbehovet for felt BBH dekkes .
Sykkeloppstillingsplassene skal ligge nær inngangsporten til barnehagen .

Innenfor felt o_SPP kan deler av parkeringsbehovet for felt BU1 dekkes .
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§ 3 . Grønnstruktur (pbl. § 12 - 5 ledd 3)
§ 3.1 Friområde (o_GF1 – o_GF 3 )
§ 3.1 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_GF1 og o_GF 3 skal være offentlig e friområde r . Her tillattes ikke oppføring av
byg ninger eller annen bruk som er til hinder for områ dets formål som friområde.
Transport i forbindelse med tømmerdrift og andre skogskjøtselstiltak tillates i område o_GF 1,
samt tilrettelegging for dette gjennom etablering av skogsbilveg dimensjonert for
tømmertransport.

§ 4 . Hensynssoner (pbl. § 12 - 6 og 11 - 8)
§ 4.1 Sikrings - og støy soner
§ 4.1.1 Frisikt (pbl. § 11 - 8, ledd A.1) (H140_1 – H140_2)
I frisiktsoner som er vist på plankartet skal det være frisikt 0,5 m over tilstøtende vegbane.
Bygg, anlegg eller vegetasjon som kan hindre sikten er ikke tillatt .

§ 4.1.2 Støysoner (pbl. § 11 - 8, ledd A.1) (H210 og H220)
Uteoppholdsareal skal ikke legges i rød støysone (H210) eller gul støysone (H220).
Bebyggelse kan føres opp i gul støysone (H220) dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende
støyforhold.

§ 5 . R ekkefølgebestemmelser
§ 5. 1 Før det gis rammetillatelse til anleggsarbeid i felt for samferdselsanlegg skal det
foreligge godkjent teknisk plan, jf. kravene som er angitt i § 2.1.

§ 5.2 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid i felt fo r bebyggelse og
anlegg skal det foreligge godkjent situasjonsplan, jf. kravene som er angitt i § 1.1.

§ 5.3 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse i felt for bebyggelse og anlegg skal
brannvannskapasitet være sjekket og behov for eventuelle utbedrings tiltak avklart.

§ 5.4 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse i felt BBH, BU1 og BU2 skal det foreligge
dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle støytiltak for det aktuelle feltet . Jf.
§ 0.2.

§ 5.5 Før det gis brukstillatelse til ny be byggelse i felt for bebyggelse og anlegg skal utearealer
mv. være opparbeidet i henhold til godkjent situasjonsplan.

§ 5.6 Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse i felt for beby ggelse og anlegg skal veg,
vann – og avløpsnett i planområdet være oppar beidet i henhold til godkjente tekniske planer,
og angjeldende bygg være koblet til nettet.

§ 5.7 Før det gis brukstillatelse for bebyggelse i felt BBH, BU1 og BU2 skal eventuelle
nødvendige avbøtende tiltak mot støy for det aktuelle feltet være ferdigst ilt.

§ 5.8 Før det gis brukstillatelse for bebyggelse i felt BU1 og BU2 skal alle fortau og gang -
/sykkelveger inne n for planområdet være ferdigstilt.
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1 Innledning

Ringerike kommune er i vekst, og har som målsetting å være det mest spennende vekstområdet på
Østlandet i årene som kommer. Det er et uttalt mål i kommuneplanens samfunnsdel for 20 15 - 2030 at
befolkningen i Ringerike kommune skal øke med ca. 10 000 nye beboere innen 2030, og at 70 % av
befolkningsveksten skal skje innenfor Hønefoss - omr ådet. Ringerike kommune må jobbe aktivt og
målrettet for å t ilrettelegge for denne utviklingen. Utby gging av nye skoler og utvidelse av
eksisterende skoler er en viktig del av dette arbeidet.

Hensikten med planarbeidet:
T ilrettelegge for f remtidig utvikling av skolene Ullerål og Hov.

COWI AS er engasjert av Ringerike kommune for å bistå i prosessen, og til å utarbeide planforslag.
Prosjektleder og kontaktperson hos Ringerike kommune avdeling Samfunn - og utbygging er Arne
Andersen. Saksbehandler på Areal - og byplankontoret er Ingrid Liseth .

Revisjon april 2018

Det kom inn 14 uttalelser ved offentlig ette rsyn. Disse er oppsummert og kommentert i et eget notat.
Uttalelsene har medført noen endringer og suppleringer av plankart og bestemmelser. Planbeskrivelsen
er oppdatert i henhold til disse endringene. Endringene er nærmere omtalt i kapittel 2.

Skolevei

V ed 1. gangs behandling av planforslaget 23.1.2018 i formannskapet (sak 1/18) bestemte
formannskapet at det skal fokuseres på å legge til rette for å etablere optimale skoleveiløsninger, også
utenfor selve planområdet. Flere av høringsuttalelsene gjelder og så skoleveien.

Tiltak for optimalisering av skoleveien vil kunne være av ulik art og gjennomføringen kan ha ulik grad
av kompleksitet. Noen tiltak vil utløse egen planprosess, mens andre kan gjennomføres med enklere
midler. Skolevei utredes derfor som ege n sak.
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2 P l an prosess og medvirkn i n g

Medvirkning i planprosessen

Diagrammet til høyre viser normal planprosess i
henhold til plan - og bygningsloven.

Lovverket gir klare føringer med hensyn til
medvirkning i planprosesser. Naboer, offentlige
myndigheter og andre sentrale parter i saken blir
varslet gjennom brev. I tillegg annonseres
planarbeidet i lokal presse, slik at også øvrige har
mulighet til å følge med og / eller komme med
innspill til planarbeidet.

En standard planprosess for reguleringsplaner har
fl ere runder der det bes om innspill. I første
omgang varsles oppstart, for å innhente innspill før
det utarbeides et konkret forslag. Deretter legges
forslaget ut til offentlig ettersyn. Ved behov kan det
være aktuelt med flere slike høringsrunder.
Ringerik e kommune bruker aktivt sine nettsider i
forbindelse med pågående planarbeider, og alt
planmateriale som legges ut til høring vil legges ut
her: www.ringerike.kommune.no.

Vurdering av konsekvensutredning

Arealplanen er vurdert i henhold til "Forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter plan - og
bygningsloven", som har til hensikt å sikre at
hensyn til miljø og samfunn blir tatt i betraktning
under utarbeidelsen av planer. Forskriftens
kapit t el 2 § 6 tar for seg tiltak som alltid skal
konsekvensutre des, mens kapitel 2 § 8 tar for seg
tiltak som skal utredes , hvis det vurderes at de kan
få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
Vedlegg I til forskriften lister opp tiltak som alltid
skal utredes. Vedlegg II lister opp tiltak som skal
vurderes nærm ere.

Reguleringsplanen for Hov og Ullerål skoler skal tilrettelegge for utvidelse av eksisterende skolebygg
med tilhørende anlegg. I henhold til vedlegg I, nr. 24 skal bygg til offentlig tjenesteyting med et
bruksareal på mer enn 15 000 m² konsekvensut redes. I henhold til kapitel 2 § 8 skal reguleringsplaner
for bygg for offentlig eller privat tjenesteyting uansett vurderes ut fra kriteriene som er listet opp i
kapitel 3 § 10 . For å avgjøre om planarbeidet utløser behov for utarbeidelse av konsekvensutr edning
har en i oppstartsfasen gjort en overordnet vurdering av om det er sannsynlig at tiltakene som skal
hjemles i planen kan komme i konflikt med:

Varsel om oppstart

• brev / annonse med plangrense
og hensikt med planarbeid

• 3 ukers høringsfrist

Utarbeide planforslag

Behandling av planforslaget i
kommunenes planutvalg

Planforslag legges ut på høring
med 6 ukers høringsfrist

Revidering av planforslaget

Politisk behandling av
planforslaget i planutvalg,

før egengodkjenning i
kommunestyret

Figur 1 : Planprosessen



DETALJREGULERING ULL ERÅL OG HOV SKOLER
PLANBESKRIVELSE

7

› U tvalgte naturtyper eller prioriterte arter , (hensyn jf. Naturmangfoldloven) .
› Verdifulle kulturminner elle r kulturmiljø, (hensyn jf. Kulturminneloven) .
› Statlige eller regionale planretningslinjer - eller bestemmelser, (jf. P lan - og bygningsloven).
› LNF - områder.
› Folkehelse, f.eks. som følge av forurensing.
› Risiko for alvorlige ulykker som følge av naturfarer.

Så langt en kan se er det lite sannsynlig at planen vil føre til vesentlige virkninger for miljø og
samfunn. Det er derfor ikke stilt krav om utarbeidelse av konsekvensutredning .

Oppstart av planarbeidet

Oppstart av planarbeid ble varslet 19.05.2017, med fr ist for innsending av merknader 19.06 .2017.
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Ringerike blad 20.05.2017.

Figur 2 . Kart med planavgrensning, brukt ved varsel om oppstart .

En har mottatt til sammen 9 merknader per brev og e - post. Sammendrag av, og kommentarer til
merknadene følger i eget dokument som vil følge saken til politisk behandling .

› Statens vegvesen
› Fylkesmannen i Buskerud
› Buskerud fylkeskommune
› Ringerike kommune, forurensningsmyndighet
› Ringerike kommune, VAR
› Hadelan d og Ringerike Avfallsselskap AS
› Brakar AS
› Sven Lekve
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Høring og offentlig ettersyn

Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i
formannskapet 23.01.18, sak 1/18. Dette ble kunngjort elektronisk på kommunen s hjemmeside og
annonsert i Ringerikes blad 27.1.2018. Frist for merknader var 12.3.2018.

Det kom inn 14 uttalelser til planforslaget.
› Buskerud fylkeskommune
› Fylkesmannen i Buskerud
› Statens vegvesen
› Bane NOR SF
› Brakar as
› Ringeriks - Kraft AS
› Landbrukskontor et for Ringerike og Hole
› Representant for barn og unge i Ringerike kommune
› Ringerike kommune, Kommuneoverlegen
› SU Hønefoss skole
› SU Ullerål skole
› Arnt K. Modalen
› Lars Torstensen Lindstøl og Marianne Skogstrøm Endrerud
› Erna Lisbet Elsrud - Bjerkheim og Thor Bjerkheim

Sammendrag av uttalelsene, og kommentarer til dem, følger i eget dokument "Vurdering av uttalelser
ved høring og offentlig ettersyn av planforslag".

Endringer etter offentlig ettersyn

Endringer på plankartet:
› Tegnet inn hensynssoner støy H210 og H220
› Fjernet vendehammer i Follumveien
› Flyttet avkjørsel (pil) til o_BU2 fra Hovsmarkveien ca. 7 m vestover, og l agt inn ny avkjøring

(pil) til o_BU2 fra Elling M Solheims vei
› Fjernet seks trær som var foreslått regulert til bevaring
› Endret SVT til SVG langs o_SGS3
› Endret vegbredde til 5,5 m og fortau til 3,5 m i Elling M Solheims vei og Dronning Ragnhilds vei
› Endret vegbredde til 5,5 m i Flattumveien
› Endret fortau til 3,5 m bredde i Hovsmarkveien
› Tegnet inn gang - /sykkelveg o_SGS4 gjennom o_GF2

Endringer i regulerin gsbestemmelsene
Endringer / tilføyelser i § 0.2, § 0.8, § 1.3.5, § 2.4.1, § 3.1.1 og § 5.4.
› § 0.2 Presisering av støykrav
› § 0.8 Gitt mulighet for unntak fra bevaring av trær
› § 1.3.1 Redusert krav fra 10 til 8 personbiler i område for av - og på stigning for o_BU2
› § 1.3.5 Fjernet krav om nærhet til inngangsparti (for sykkelparkering)
› § 2.4.1 Lagt inn krav om bom på gang - /sykkelveg o_SGS3
› § 3.1.1 Presisert at skogsbilveg og tømmertransport tillates i friområde o_GF1
› § 5.4 Presisering av at krav om støytiltak gjelder for det aktuelle feltet
Nye paragrafer: § 4.1.2 og § 5.8
› § 4.1.2 Bestemmelse til støysoner
› § 5.8 Rekkefølgekrav om fortau og gang - /sykkelveger
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3 Pl an status og ramm ebetin gel ser

3. 1 Reguleringspl aner

Ullerål skole og Hov skole ligger innenfor a real regulert til offentlige bygninger og bygninger til
allmennyttige formål i g jeldende reguleringsplaner . Hov ungdomsskole ligger innenfor plan 155
«Hov smarka » , vedtatt 28.11.85, og Ullerål skole ligger innenfor plan 82 «Ull erålområdet», vedtatt
25.08.75 .

Planområdet tar også med seg Hovsmarka barnehage . Barnehagen og trafikal løsning for parkering
langs Hovsmark veien ble regulert i plan 334 , vedtat t 12.03.2009.

Figur 3 . Gjeldende reguleringsstatus i området.

Planområdet (deler av Hovsmarkveien) overlapper reguleringsplan 196 "Hovsmarkveien boligfelt"
vedtatt 22.12.1988.

I øst grenser planområdet til reguleringsplan 335 "Fv. 35 Hønengata" vedtatt 26.4.2012.
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3. 2 Kommuneplan

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030

Samfunnsdelen er kommune ns overordna styringsdokument, og tar stilling til langsiktige utfordringer,
mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Gjeldende
samfunnsdel ble vedtatt 30.04.2015. Den overordnede visjonen for perioden 2015 - 2030 er at
Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. Det tas høyde for at
det bor 40 000 innbyggere i Ringerike kommune i 2030. Det vil si ca. 10 000 flere enn i dag.

Kommunen har identifisert en rekke delmål og tiltak som skal bidra til at d en overordnede visjonen
realiseres innen 20 30. Følgende er særlig relevant for dette planarbeidet:

Dette gjennomføres blant annet ved å planlegge slik at 70
% av befolkningsveksten skjer i Hønefoss - området, med
sentrum som midtpunkt, og med lokalsentre i nord (Øvre
Hønengata), sør (Eikli) og vest (Meieriet). Dette betyr at
det skal legges til rette for bygging av mange nye bo liger i
Hønefoss nord. Med nye boliger kommer behov for f lere
skole - og barnehageplasser. Ullerål og Hov skoler skal
utvides for å ta imot det økte elevtallet som forventes å
komme i denne delen av byen frem mot 2030.

Dersom dette målet skal nås er det en forutsetning at
skoletilbudet i kommunen dekker det økende behovet som
følger befolkningsveksten.

Det må også være høy kvalit et på skoletilbudet. Det betyr
blant annet at skolebygningene må være oppdaterte i
forhold til dagens standard, mht. bygningenes utforming,
utstyr mv.

Dette gjennomføres blant annet ved å planlegge slik at en
kan redusere transportbehovet. I bybebyggel se er det gode
muligheter for å begrense bruken av personbil ved å legge
til rette for at man kan bevege seg trygt til fots eller på
sykkel fra bolig til kollektivtilbud, s ervicetilbud, skole,
barnehage, f ritids - og aktivitetstilbud mv.

Energieffektiviser ing av kommunale bygg og anlegg
bidrar også til utslippsreduksjon.

Mål: Ringerike skal ha en
balansert og livskraftig
vekst og utvikling av by
og lokalsamfunn.

Mål: Ringerike skal være
en attraktiv bokommune,
spesielt for unge og
familier i
etableringsfasen.

Mål: Ringerike skal være
et forbilde innen
energieffektivisering,
bruk av fornybar energi
og reduksjon av utslipp.
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Kommuneplanens arealdel – gjeldende plan

Arealdelen viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk , og er et sentralt
virkemiddel for iverksetting av de overordna måls ettingene i samfunnsdelen. Gjeldende arealdel ble
vedtatt 30.08.2007. Ullerål og Hov skoler ligger innenfor areal avsatt til offentlig bygning. Hov
Barnehage og grøntområdene rundt Ullerål skole ligger i areal avsatt til friområde.

Figur 4 . Utsnitt fra kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.08.2007.

Kommuneplanens arealdel – pågående planarbeid

Forslag til revidert arealdel er under utarbeidelse. Planforslaget utarbeides med bakgrunn i ny
samfunnsdel, fastsatt planprogram, utredninge r og mottatte innspill. Frist for innspill om ny arealbruk
er utgått. Ringerike kommune jobber med planforslaget og anslår at arealplanen vil ferdigstilles i løpet
av 201 8 .

3. 3 Grønn plakat

Grønnstrukturen omfatter alle store og små naturpregede områder. Grun nlaget for vurdering av
grøntområdenes verdi er betydningen de har for rekreasjon (folkehelse og trivsel), landskap (det
visuelle inntrykket av byen) og natur (biologisk mangfold). Med dette som bakgrunn har Ringerike
kommune gjennom Grønn Plakat satt følg ende overordnede målsetting for grøntplanleggingen i
Hønefoss:
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Grønn plakat tar for seg grønnstruktur, landskapsverdier og lekeplasser, og ble vedtatt 30.11.2000.

3. 4 Regionale og n asjonale pl aner, lover og retningslinjer

Regional planstrategi for Buskerud 2 017 – 2020, Buskerud
Fylkeskommune

Dette er en strategisk plan som skal fremme helhetlig regional utvikling og gjøre regional planlegging
forpliktende og målrettet. Planen angir et sett med sentrale utfordringer som Buskerudsamfunnet står
overfor:

Figur 5 : Hovedtemaer i regional planstrategi, med underliggende utfordringer

Hovedmål:
Bevare hovedtrekkene i nåværende grønnstruktur og unngå videre oppdeling og
splittelse av områdene.

Delmål:
1. Bevare sammenhengende grønnstruktur som knytter Hønefoss til større
frilufts - og naturområder
2. Bevare og knytte sammen grønne korridorer som b inder grøntområdene og
"bydelene" i Hønefoss sammen.
3. Sikre tilstrekkelig med gode grøntområder for den befolkningen som bor i byen
i dag, og for de nye innbyggerne som det er ønskelig at bosetter seg i byen.
4. Reparere mangler og utvide strukturen.
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Ringerike kommune er en av de sju største kommunene i Buskerud som til sammen utgjør 77 % av
innbyggerne i fylket og som de siste 10 årene har stått for 86 % av befolkningsveksten. Denne trenden
forventes å fortsette fremover. Med befolkningsvekst følger behov for å utvide kapasiteten på
kommunale tjenester som infrastruktur, helset jenester, skole - og barnehager.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og
transportplanlegging

Retningslinjen har som mål at arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
arealutnyttelse. Planlegging skal bidra til å utvikle bærekraftige, kompakte byer og tettsteder, legge til
rette for verdiskapi ng og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne

Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til
samfunnsdeltakelse for alle, uav hengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av
nedsatt funksjonsevne.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i
planleggingen

Disse retningslinjene, sammen med veilederen “T1513 Barn og unge og planlegging etter pl an - og
byg ningsloven”, stiller krav om at barn og unge blir ivaretatt 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 anne n helsefare. Ved omdisponering av arealer som er i
bruk til/eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.

Annet

Andre lover, forskrifter og statlige planretningslinje som følges og ivaretas, men som ikke
kommenteres nærmere i denne planbe skrivelsen:

› Plan - og bygningsloven.
› L ov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven ).
› Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) .
› Lov om kulturminner (Kulturminneloven ).
› Statlig planretningslinje for klima - og energiplanle gging i kommunene .
› St. meld. nr. 34 (2006 - 2007), Norsk klimapolitikk .
› Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging .
› Den europeiske landskapskonvensjonen .
› Lov om folkehelsearbeid og forskrift om miljørettet helsevern.
› Retningslinje for behan d ling av støy i arealplanlegging.
› Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging .
› (Listen er ikke uttømmende)
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4 Dagens situasjon

I dette kapittelet gis en kort beskrivelse av dagens situasjon, for å gi et innblikk i hvordan planom rådet
frams tår i dag. Kapittel 6 og 7 tar for seg ulike fagtema som berøres av planarbeidet, og der er dagens
situasjon nærmere beskrevet med fokus på de enkelte temaene.

4. 1 Beliggenhet og adkomst

Planområdet ligger i Hønefoss nord, på vestsiden av Hønengata. Hov ungdom sskole ligger inntil og
delvis inni Hovsmarka friområde. Skolen har adkomst fra Hovsmarkveien. Veien opp til skolen er
stengt for biltrafikk fra 08:00 til 15:00. Skolen har parkering langs Hovsmarkveien, på en
parkeringsplass som ble forlenget mot vest und er byggingen av Hovsmarka barnehage i 2009/2010.

Figur 6 . Planområdets beliggenhet.

Ullerål skole ligger sør for ungdomsskolen og er omkranset av villabebyggelse mot øst, sør og vest.
Adkomst og parkering ligger langs Hovsmarkveie n. For gående og syklende er det også
adkomstmuligheter fra Elling M Solheims vei i vest og fra Flattumveien i øst, via snarveier over
skolens uteområde.
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4.2 Veinett og trafikkmengder

Hønengata er hovedvei som knytter nord og sør av Hønefoss sentrum sammen. Å DT i Hønengata er
oppgitt til å være 17.700 kjt/døgn i Nasjonal Vegdatabank (NVDB). Fartsgrensen er 50 km/t på
strekningen, og det er fortau på begge sider av veien. Ved bussholdeplassene i Hønengata er det ikke
kantstein som skiller kjørebane og holdeplas s fra fortauet.

Hovsmarkveien og boliggatene ellers i området er 30 - sone. I Hovsmarkveien er det fortau på sørsiden
av veien.

Hovsmarkveien er kommunal veg med bredde på ca. 6m . Det er fortau på sørsiden av veien fra
Hønengata til bussholdeplassen nedenfor Hov ungdomsskole. Her er det fotgjengerovergang som
forbinder fortauet med gang - og sykkelveg som ligger mellom Hovsmarkveien og parkeringsplassen
ved ungdomsskolen og barnehagen. Gang og sykkelvegen fortsetter opp til Ringerikshallen. Det er
også en gang - og sykkelvegforbindelse inn mot boligområdet sør for Hovsmarkveien.

Fotgjengerovergangen er plassert i et område hvor det er mye aktivitet og kryssende trafikk, særlig når
skolen starter og slutter. Her skal gående og syklende krysse Hovsmarkveien samtid ig som mange
kommer med buss og noen blir kjørt av foreldre. Ansattparkeringen har også adkomst fra det samme
trafikkarealet. Videre går det en del trafikk til og fra Hov industripark. Her er det med andre ord en
miks av myke trafikanter, lette kjøretøy i form av privatbiler, og tunge kjøretøy i form av busser og
lastebiler. I forbindelse med VA - tekniske arbeider og fremføring av fjernvarmeledninger til Hov
ungdomsskole ble busslommen endret og adkomst til parkeringsplassen flyttet lenger vest.

Boliggatene rundt Ullerål skole har variert gatesnitt. Sørlig del av Elling M Solheims vei har fortau,
den nordre delen har ikke fortau og benyttes delvis til kantparkering. F lattum veien og Dronning
Ragnhilds vei er noe smalere og har ikke fortau. Flattumveien er sten gt for gjennomkjøring.

22.11.2017 vedtok vegmyndigheten i Ringerike kommune etablering av et nytt gangfelt i
Hov smarkveien umiddelbart nord for kryss et med Sagaveien.

4.3 Parkering

De ansatte ved Ullerål skole har i dag 2 områder på hver side av hovedinngange n som kan benyttes for
parkering. Foran hovedinngangen er det en sløyfe om benyttes for kjøring av elever til og fra skolen.
Varelevering og taxi benytter seg av det samme arealet.

Ved Hov ungdomsskole er det en stor plass nede ved Hovsmarkveien som benytt es som
ansattparkering og parkering for besøkende. Det er skiltet med innkjøring forbudt opp mot skolen i
tidsrommet 07.30 - 15.00 for andre enn varetransport. Det ble observert parkerte biler i bakken opp mot
skolen i dette tidsrommet, noe som tyder på at f orbudet er vanskelig å overholde.



DETALJREGULERING ULL ERÅL OG HOV SKOLER
PLANBESKRIVELSE

16

Figur 7 . Parkering ved Hovsmarkveien Foto: COWI.

4. 4 Gående og syklende

Langs Hønengata er det fortau på begge sider av veien. Kryssingsmuligheter over Hønengata er vist i
Figur 8 . Det er ett lysregulert gangfelt ved Hønen Allé som fortsetter i en gang - og sykkelvei inn mot
Olav Duuns vei. Det er ikke oppmerket gangfelt over Olav Duuns vei, men det er fortau videre langs
Klinikkveien mot Elling M. Solheims vei , og så gangfelt over til Ullerål skole. Langs Elling M.
Solheims vei er det fortau på strekningen fra gangfeltet og sørover langs grøntområdene ved skolen.

Figur 8 Tilrettelegging for myke trafikanter i området rundt skolene. Kartkilde: kart.188 1.no
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4. 5 Kollektivtransport

Ullerål og Hov skoler betjenes av en skolebuss som stopper i Flattumveien rett ved Ullerål skole. Det
kjøres en buss samlet for begge skolene. Flattumveien på vestsiden av skolegården er skiltet blindvei ,
og det er kun buss som har lov å kjøre på deler av Flattumveien nordover fra Dronning Ragnhilds vei.
Ved Flattumveien 38 er det en vendehammer for annen trafikk i Flattumveien.

4. 6 Landskap og terreng

Hov skole ligger i sørenden av Hovsmarka, og er på grunn av omkringliggende skog knapt synlig fra
Hovsmarkveien og bebyggelsen på flata nedenfor. Skolebygningene ligger på nivå 104 - 105 moh, det
vil si ca. 18 meter høyere i terrenget enn Ullerål skole. Idrettsbanen og uteoppholdsarealene til
ungdomsskolen ligger enda litt høyere i terrenget, med direkte forbindelse inn mot friområdene i
Hovsmarka.

Både nivåforskjellen og beliggenheten "midt i naturen" g ir skoleområdet en spesiell identitet. Det er
satt av rikelig med plass til ballspillbaserte aktiviteter, og lagt lite vekt på å tilrettelegg e for gode
oppholdsarealer og uterom for de ungdommene som ikke engasjerer seg i ballspill i friminuttene.

Figur 9 . Skråfoto av Hov ungdomsskole. Kilde: Gule Sider.
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Ullerål skole ligger nede på flata i boligområdet, med skog og natur som nær nabo i nord . Både nord
og vest for skolen er terrenget preget av bratte moreneskråninger, men skoletomten har ingen naturlige
høydeforskjeller som kan brukes til å skape et spennen de og utfordrende lekemiljø. Det er lagt opp
slake vol ler rundt fotballbanen for å gi en fysisk avgrensing mot omkringliggende boliggater. På
lekeplassen er det lagt opp hauger som tilfører litt variasjon i det ellers flate terrenget.

Figur 10 . Ullerål skole sett fra Dronning Ragnhil ds vei.

Figur 11 . Terrengrelieff.
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5 Beskrivel se av planforslaget

5. 1 Planlagt arealbruk

Mål for planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å t ilrettelegge for fremtidig utvikling av skolene Ullerål og Hov.

Skolene li gger på romslige to mter med god avstand til nabobebyggelse. Dette har betydning for
handlingsrommet med hensyn til høyder og volumer. Byggene skal ha høy kvalitet og god estetisk
utforming, og enkelt vedlikehold skal vektlegges. Foreliggende prosjekt for nybygg på Ullerål sk ole
viser at de n nye skolen vil få ganske lik beliggenhet som i dag, men reguleringsplanen er fleks ibel i
forhold til lokalisering og arealdisponering innenfor feltene .

Planområdet

Det varslede planområdet var ca. 94 daa. Eiendommen gnr/bnr 86/349, på hjør net mot Hønengata, og
et område nord for Hovsmarkveien vis a vis Ullerål skole, er tatt ut av planen, og planforslaget er
derfor noe mindre enn det varslede området. Planforslaget er ca. 91 daa stort.

Eiendommene i planom rådet er hovedsakelig kommunale, me d unntak av barnehagen og noen striper
langs veiene i området, hvor samferdselsformål dels kommer inn på privat grunn. For eksempel går
e iendomsgrensene i Elling M Solheims vei midt i veien og nytt fortau på nordsiden av Hovsmarkveien
vil medføre inngrep i private eiendommer.

Figur 12 : Planforslaget vist på flyfoto fra Google Earth.

Planområdet omfatter dagens skolet omter ved Hov og Ullerål skoler, Hovsmark a barnehage og
p arkeringsplassene til Hovsmarka barnehage og Hov skole lokal isert langs Hovsmarkveien.
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Hovsmarkveien inngår også i planområdet. For å sikre at relevante problemstillinger knyttet til
Hovsmarkveien kan løses og hjemles i reguleringsplanen er planområdet strukket helt ut til krysset
mot Hønengata. Delene av Elling M Solheims vei, Flattumveien og Dronning Ragnhilds vei som
ligger inntil Ullerål skoles utearealer er også tatt med i planområdet.

Figur 13 : Plankartet viser barnehage - og skoletomtene, grønnstruktur og forslag til løsning av trafik karealene.

Arealregnskap

Formål Feltnavn Areal i daa
BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 1)
Barnehage (1161)
Undervisning (1162)
Sum areal denne kategori

BBH
o_BU

5,3
55, 6

6 1 , 0
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 2)
Kj øreveg (2011)
Fortau, offentlig (2012)
Gang - og sykkelveg (2015)
Annen veggrunn – teknisk anlegg (2018)
Annen veggrunn – grøntareal (2019)
Kollektivholdeplass (2073)
Parkering (2080)

o_SKV
o_SF
o_SGS
o_SVT
o_SVG
o_SKH
o_SPP

7,2
3, 3
1,3
1,0
3,6
0,2
3,4
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Sum areal denne kategori 20, 1

GRØNNSTRUKTUR (§ 12 - 5, 1.ledd nr.3) 2,8
Friområde (3040)
Sum areal denne kategori

o_GF 9,7
9,7

Totalt alle kategorier 9 0 , 8

HENSYNSSONER
Frisikt
Gul støysone
Rød støysone

H140
H210
H220

0,03
22,3
8,3

5. 2 Hovsmarka barnehage (f elt BBH)

Område BBH er en videreføring av byggeområde for barnehage i tidligere reguleringsplan 334
Hovsmarka barnehage fra 2009. Områdets avgrensning, utnyttelsesgrad og byggegrenser er uendret.

Rammene som er angitt i plan 334 fra 2009 videreføres i den ne planen. Se reguleringsbestemmelsene
for mer utfyllende informasjon om rammer og krav til felt BBH.

Parkering for barnehagen skal fortsatt skje på område avsatt til offentlig parkering, o_SPP, men
detaljeringen av parkeringsplassen er utelatt i ny plan.

Barnehagen er allerede i dag støyutsatt. Det stilles derfor krav om støyskjerm mot Hovsmarkveien
langs hele barnehagen. Dette er nytt i forhold til dren tidligere reguleringsplanen Kravet utløses hvis
det skal gjøres tiltak som krever brukstillatelse på b arnehagen.

Figur 14 . Skråfoto av Hovsmarka barnehage. Kilde: Gule Sider.
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5. 3 Hov ungdomsskole (felt BU1 )
Det er ingen ko nkrete planer for ungdomsskolen og d et er ikke tatt stilling til når ny Hov skole skal
rehabiliteres/bygges ny. D et er derfor ikke ønskelig å planlegge skoletomten i detalj. Det er likevel
hensiktsmessig å ta arealet med i planleggingen ettersom begge skolene påvirker hverandre s nærmiljø .

Hov ungdomsskole har i dag 230 elever. Skolen vurderes utvidet til en 3 - eller 4 - parallell
ungdomsskole. 4 - parallell utgjør ca. 360 elever. I tillegg skal den tilpasses ungdommer med
sammensatte behov og rom til elever som skal tilhøre en innføringsgruppe/gruppe for
minoritetsspråklige elever. En ser også for seg at det skal etablere s ny idrettshall ved Hov skole i en
senere fase.

Planforslaget viderefører i hovedsak rammene fra tidligere plan. Skoletomten fra reguleringsplan 155
Hovsmarka ble redusert litt ved vedtak av reguleringsplan 334 Hovsmarka barnehage, da del av
byggeområdet ble endret til parkering og friluftsområde. Foreliggende planforslag innebærer en ny
justering mot friområdet (tidligere friluftsområde) slik at eksisterende sti inng år i friområdet.

Skolens byggeområde blir 33,5 daa. Tomten er kupert og har stigningsfor hold som er utfordrende i
forhold til krav om universell utforming. Skolens område utvides ned mot Hovsmarkveien i retning
Ullerål skole. I forhold til utnyttelse av tomten gir planforslaget stor fleksibilitet i forhold til plassering
av bygg og utforming av adkomst, interne veier og stier og skolens øvrige uteareal.

Figur 15 : Hov ungdomsskole, flyfoto sett fra vest. K ilde: bing.com/maps

Skoleområdene reguleres til undervisning . Dette formålet skal omfatte skolebygninger,
idrettsha ll/gymsal, utearealer, arealer for parkering, "kiss and ride", samt bussoppstillingsplasser. I
tillegg vil noe av parkeringsbehovet bli løst på område avsatt til offentlig parkering o_SPP. Dette gir
rom for nødvendig fleksibilitet i forhold til arealbruk. Detaljutforming av uteområ der og
trafikkområder knyttet til skoletomtene må avklares nærmere i forbindelse med byggesaken. I
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reguleringsbestemmelsene er det derfor satt krav til at det må utarbeides en utomhusplan som viser
skolebyggene og de ulike funksjo nenes utforming og plassering.

Utnyttelsesgraden er endret fra "Tillatt utnyttingsgrad: 0,20" i gjeldende plan til % - BYA = 30 %.
Disse begrepene er ikke direkte sammenliknbare men endringen er ikke dramatisk.

Byggehøyde er i gjeldende reguleringsplan sat t til inntil 2 etasjer. Etasjer er ikke lenger gyldig måte å
angi høyde på i reguleringsplaner. T illatt gesimshøyde er i ny plan satt til maksimum 13 m over
gjennomsnittlig planert terreng. Ut over dette tillates det oppbygg på tak for tekniske installasjo ner og
skjermvegger/rekkverk. Disse skal være samlet og tilbaketrukket og kan gå opp til 17 m over
gjennomsnittlig planert terreng.

5. 4 Ullerål skole (felt BU2)

Det skal bygges ny Ullerål skole på samme sted som dagens barneskole. Skolen planlegges og
dimensjo neres for inntil 550 elever fordelt på 7 trinn, med velkomstklasse for inntil 40 elever og
idrettshall i håndballstørrelse. Videre skal kulturskolen benytte arealer i skolen.

Planen omfatter også idrettshall i håndballstør relse i tilknytning til skolen ( ak tivitetsflate 25 x 45 m ) .
Den frie takhøyden (under dragere, lysarmatur osv.) skal være minst 7 m over hele aktivitetsflaten.
Hallen skal fungere som arena med plass til 200 sittende tilskuere. Denne skal benyttes til
undervisning i kroppsøving og av eleve r i SFO - tiden. Ettermiddag og kveld skal den være tilgjengelig
for idrettslag og nærmiljø.

Skolens område er i tidligere reguleringsplan delt i to av en gangveg over skolegården fra
Flattumveien til Klinikkveien. I foreliggende planforslag er h e le skolens område samlet i ett
byggeområde. Forslaget til reguleringsplan gir stor frihet til plassering av bygg og anlegg. Dagens
bebyggelse forutsettes revet, med unntak av den nyeste delen.

Skoleområdene reguleres til undervisning . Dette formålet skal omfatte sko lebygninger,
idrettshall/gymsal, utearealer, arealer for parkering, "kiss and ride", samt bussoppstillingsplasser. Nytt
skolebygg er planlagt på samme del av tomten som eksisterende skolebygninger, mot nord. Utforming
av skolebygg, utearealer og plassering på tomten fremgår av illustrasjonene nedenfor. Planen gir også
rom for andre løsninger og bearbeiding av den valgte løsningen.

Utnyttelsesgraden er endret fra "U = 0,20" i gjeldende plan til % - BYA = 30 %. Disse begrepene er
ikke direkte sammenliknbare me n endringen er ikke dramatisk.

Byggehøyde er i gjeldende reguleringsplan satt til 2 etasjer. Etasjer er ikke lenger gyldig måte å angi
høyde på i reguleringsplaner. T illatt gesimshøyde er i ny plan satt til maksimum 13 m over
gjennomsnittlig planert terre ng. Ut over dette tillates det oppbygg på tak for tekniske installasjoner og
skjermvegger/rekkverk. Disse skal være samlet og tilbaketrukket og kan gå opp til 17 m over
gjennomsnittlig planert terreng.
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Figur 16 : Uller ål skole sett fra vest, flyfoto av opprinnelig bebyggelse. Kilde: Gule sider

Figur 17 : Ullerål skole, dagens bebyggelse. Kilde: Gule sider.
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Figur 18 : Ullr, vinnerforslaget fra konkurranse om ny Ullerål skole. Illustr asjon: L2 Arkitekter

Figur 19 : Soneinndeling ny skole. Illustrasjon: L2 Arkitekter
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Figur 20 : Situasjonsplan, ny skole , vinnerforslaget fra Betonmast Hære Ringerike AS.

Støyforholdene ved skolen blir omtr ent som i dag. Det vil si at det er gul støysone på skolens uteareal
langs Hovsmarkveien. Skolens planløsning viser idrettshall og kulturdel / fellesdel nærmest
Hovsmarkveien (se figur 21 ). Skoledelen blir liggende mot syd. Både undervisningsrom og det
ves entligste av skolens utearealer kommer dermed i hvit støysone.
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Figur 21 : Snitt av planlagt ny skole, fra vinnerforslaget Ullr . Illustrasjon: L2 Arkitekter

Figur 22 : Planlagt skole lagt inn i terrengmodell . Illustrasjon: COWI

5. 5 Samferdselsanlegg

Veg og trafikkløsning

Vegsystemet i området vest for Hønengata er i reguleringsplan 82 Ullerålområdet (1975) planlagt
endret fra rutenett og kvartalstruktur til et system av samleveger og adkomstveger med liten grad a v
gjennomkjøring. Dette er ikke gjennomført og videreføres ikke. F oreliggende planforslag tar
utgangspunkt i dagens vegsystem, men med flere nye fortau tegnet inn.
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Kjøreveger

Hovsmarkveien reguleres med to kjørefelt og dagens linjeføring. Tilkobling mot Hø nengata er
tilpasset reguleringsplan 335 Fv. 35 Hønengata (2012).

Elling M . Solheims vei reguleres med to kjørefelt og dagens linjeføring. Dette er en endring fra
tidligere plan hvor del av Elling M . Solheims vei mellom Klinikkveien og Ole Vigs veg er regu lert til
gangveg.

Flattumveien reguleres med to kjørefelt og dagens linjeføring. Veien reguleres som i tidligere plan til
en blindvei.

Dronning Ragnhilds vei (syd for Ullerål skole) reguleres med to kjørefelt og dagens linjeføring. Dette
er en endring fra tidligere plan hvor Dronning Ragnhilds vei er regulert til gangveg mellom Sigrid
Undset vei og Flattumveien.

Frisiktlinjer og – soner er lagt inn i plankart og bestemmelser. Det er forutsatt forkjørsregulerte kryss.

Fortau og gang - /sykkelveger

Fra Hønengat a til bussholdeplassen ved Hov ungdomsskole reguleres det inn et nytt fortau. Fra
bussholdeplassen går fortauet over i en gang - og sykkelvei (eksisterende). Gang - /sykkelveien langs
Hovsmark veien reguleres med 3 m bredde og dagens linjeføring.

På sydsiden a v Hovsmarkveien reguleres det inn nytt fortau, mellom Olav Duuns vei og Flattumveien,
slik at det blir et sammenhengende system for gående mellom Hønengata og Sagaveien /
fotgjengerfeltet ved Hov ungdomsskole.

Langs vestsiden av Elling M . Solheims vei og n ordsiden av Dronning Ragnhilds vei reguleres det
sammenhengende fortau. Det er i dag fortau på deler av strekningen.

Gang - /sykkelveg på vestsiden av Ullerål skole videreføres med linjeføring som avviker fra tidligere
regulering, men samsvarer med dagens si tuasjon.

22.11.2017 vedtok vegmyndigheten i Ringerike kommune etablering av et nytt gangfelt i
Hov smarkveien umiddelbart nord for kryss et med Sagaveien. I planforslaget er dette fulgt opp ved å
legge en forbindelse fra gangfeltet over til gang - /sykkelvege n langs Hovsma veien.

Gang - /sykkelveger reguleres med 3,0 m bredde og fortau reguleres med 3 ,5 m bredde, med unntak av
den østligste delen av fortauet nord for Hovsmarkveien ( o_ SF 5 og o_ SF 6 ). Bredden på fortauet er her
redusert til 2,5 m av hensyn til eie ndommene.

Kollektivtrafikk

Det legges ikke opp til noen store endringer i forhold til kollektivtrafikk i området, men det blir bedre
gangforbindelser med fortau på begge sider av Hovsmarkveien, slik at det blir greiere å komme seg til
og fra bussholdeplass ene i Hønengata.
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Parkering

Parkering for barnehagen skal i sin helhet skje på område t som i planen er avsatt til parkering, o_SPP.
Parkering for skolene etableres på skolenes område, men del av parkering for ungdomsskolen kan skje
på område o_SPP. Det er i kke lagt opp til parkering i eller langs noen av kjørevegene i planområdet.

Parkeringskravene i planforslaget er skrevet med utgangspunkt i forslag til nye
kommuneplanbestemmelser for Ringerike. I reguleringsbestemmelsene er det satt følgende krav:

Barneh agen
› Parkering for barnehagen skal skje på område t o_SPP.
› Det skal være minimum 0,8 biloppstillingsplasser per ansatt.
› Minimum 5 % av plassene (minimum 1 plass totalt) skal være tilpasset funksjonshemmede.
› Minimum 10 % av bilparkeringsplassene skal avset tes til elbil.
› Det skal være minimum 2 sykkelparkeringsplasser per 100 m2 BRA.

Skolene
› Parkering skal etableres på egen tomt.
› Del av parkering for ungdomsskolen, felt o_BU1, kan skje på område t o_SPP.
› Det skal være minimum 0,8 biloppstillingsplasser per ansatt.
› Minimum 5 % av plassene (minimum 1 plass totalt) skal være tilpasset funksjonshemmede.
› Minimum 10 % av bilparkeringsplassene skal avsettes til elbil.
› For fe lt o_BU1 (Hov) avsettes minst 12 0 sykk eloppstillingsplasser. Minst 60 av disse skal være i

takoverbygd sykkelstativ.
› For felt o_ BU2 (Ullerål) avsettes minst 200 syk keloppstillingsplasser. Minst 100 av disse skal

være i takoverbygd sykkelstativ.

5. 6 Teknisk infrastruktur
Skolebyggene og barnehagen er tilknyttet eksisterende kommunalt ledningsnett f or vann og avløp.

5.6.1 Vann

Hønefoss nord forsynes med vann fra kommunens hovedvannverk på Kilemoen. Det etablerte
grunnvannsanlegget er under utbygging både kapasitetsmessig (to nye grunnvannsbrønner og
høydebasseng) og renseteknisk med et nytt behandlingsanle gg. Dette gir god sikring av både
vannkvalitet og kapasitet.

5.6.2 Avløp

Avløp fra området føres til Monserud Renseanlegg. Også dette anlegget er under utbygging. Anlegget
utvides for å kunne håndtere den forventede befolkningsøkningen i regionen. Byggearbeidene skal
etter planen være ferdige våren 2019, og det nye renseanlegget forventes satt i full drift i løpet av
høsten 2019. Kapasiteten vil da være svært god.



DETALJREGULERING ULL ERÅL OG HOV SKOLER
PLANBESKRIVELSE

30

5.6.3 Fjernvarme

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) har tildelt Vardar Varme fjernvarmekonsesjon i
Ringerike kommune med varighet til 01.01.2032. Konsesjonsområdet dekker store deler av de sentrale
områdene i Hønefoss, og tettbebyggelsen rundt byen. Ullerål og Hov skoler ligger innenfor
konsesjonsområdet og er allerede tilknyttet fjernvarmenettet.

F igur 23 . Utsnitt av kart som viser fjernvarmenettet i Hønefoss. Kilde: vardar.no/varme

5. 7 Grønnstruktur

Friområder

Delene av planområdet som i dag er regulert til friområde /friluftsområde mellom barnehagen og
ungdomsskolen videreføres med formål friområde . Foreliggende planforslag innebærer en justering av
grensen mellom ungdomsskolen og friområdet (tidligere friluftsområde) slik at en eksisterende sti
inngår i friområdet.

Øst for ungdomsskolen er et mindre område endret fra grønt for mål til byggeområde (skole).

Bevaring av trær

Langs Elling M Solheims vei er det en rekke med lønnetrær som reguleres til bevaring. De mer
frittstående trærne lengre sør langs Elling M. Solheims vei er en asal - art. Disse trærne har mange
skader, og er vur dert til ikke å være bevaringsverdige.

R ekken av aske trær som står vinkelrett på rekken med lønnetrær, ved dagens ansatt - parkering er også
vurdert. Treet lengst øst i rekken, samt treet som er nr. 2 fra skolebygningen er kraftige og av god
kvalitet . Disse ble vurdert reguler t til bevaring, men dette ble frafalt på grunn av konflikt med
foreliggende byggeplaner.
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I plankartet er trærne tegnet ut fra flyfoto. Plasseringen er derfor mindre nøyaktig enn om de hadde
vært målt inn. Det er mulig at trærne kommer i konflikt med planlagt fortau, og det er derfor lagt inn
bestemmelse om at trerekken kan erstattes av en ny trerekke, dersom dette samlet sett gir en bedre og
mer helhetlig løsning.

5. 8 Universell utforming

Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengeli g fo r allmennheten , skal sikres tilgjengelighet
for alle brukergrupper . Dette er nedfelt i d iskriminerings - og tilgjengelighetsloven , plan - og
bygningsloven og forskrifter.

I planforslaget er det en enkel og lett forståelig overordnet struktur som skal gj øre det lett å orientere
seg i området. Den nedre delen av området har et naturlig flatt terreng som gjør det enkelt å få
tilfredsstillende stigningsforhold på veier og fortau.

Det kuperte terrenget på ungdomsskolen er en utfordring i forhold til tilgjenge lighet og universell
utforming . Planforslaget detaljstyrer ikke disponeringen av ungdomsskolens byggeområde. Det skal
være rom for å finne optimale løsninger ved detalj planlegging av en ny ungdomsskole, enten dette
innebærer å legge gangforbindelser i lang e, slake svinger eller å ta opp høydeforskjeller ved hjelp av
bygningenes plassering.

5. 9 Gjennomføring

Det meste av eksisterende bygningsmasse tilhørende skole ne skal på sikt fjernes. Det er foreløpig ikke
tatt stilling til hvordan de n ny e Hov skole skal utf ormes. De fremtidige utbyggingsprosjektene har ulik
tidshorisont. D et er Ullerål skole som skal utvikles først og her foreligger det et konkret prosjekt.
Oppstart av bygge arbeidene er planlagt så snart skolen stenger og sommerferien 2018 begynner.

5.9.1 Rekkeføl gekrav

Det er i reguleringsbestemmelsene fastsatt følgende krav som gjelder rekkefølgen i utbyggingen:

Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid i felt for bebyggelse og anlegg skal det:
› Foreligge godkjent situasjonsplan
› Brannvannskapasi tet være sjekket og behov for eventuelle utbedringstiltak avklart.
› Foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av st øykrav og aktuelle støytiltak

Før det gis rammetillatelse til anleggsarbeid i felt for samferdselsanlegg skal det:
› Foreligge godkjent teknisk p lan

Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse i felt for bebyggelse og anlegg skal
› Utearealer mv. være opparbeidet i henhold til godkjent situasjonsplan.
› Veg, vann – og avløpsnett være opparbeidet i henhold til godkjente tekniske planer, og

angjeldende bygg være koblet til nettet.
› Eventuelle nødvendige avbøtende tiltak mot støy være ferdigstilt.
› Før det gis brukstillatelse for bebyggelse i felt BU1 og BU2 skal alle fortau og gang - /sykkelveger

inne n for planområdet være ferdigstilt.
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6 Virkninger av planfor slaget

Arealplanen er vurdert i henhold til "Forskrift om konsekvensutredninger for plane r etter plan - og
bygningsloven" og det er konkludert med at det ikke stilles krav om utarbeidelse av
konsekvensutredning. Dette er det nærmere redegjort for kapittel 2 Planprosess og medvirkning .

I det føl g ende redegjøres det for vurderingene som er gjort i planprosessen, og de forventede
virkingene av planforslaget. Det redegjøres også for tiltak som skal iverksettes for å sikre at
utbyggingen gjøres innenfor rammer so m ivaretar miljø - og samfunnshensyn.

6. 1 Overordnede planer

Ringerike kommune er i vekst, og har som målsetting å være det mest spennende vekstområdet på
Østlandet i årene som kommer. Det er et uttalt mål i kommuneplanens samfunnsdel for 2015 - 2030 at
befolknin gen i Ringerike kommune skal øke med ca. 10 000 nye beboere innen 2030, og at 70 % av
befolkningsveksten skal skje innenfor Hønefoss - området. Ringerike kommune må jobbe aktivt og
målrettet for å tilrettelegge for denne utviklingen. Utbygging av nye skoler og utvidelse av
eksisterende skoler er en viktig del av dette arbeidet.

God kvalitet på kommunale tjenester en viktig, både for befolkningens levekår og for
næringsutvikling. Utvidelse og oppgradering av eksisterende skolebygg innenfor Hønefoss by er
fornu ftig arealdisponering som bygger oppunder målet om å redusere bilbasert transport. Videre
legges det ikke beslag på LNF - områder eller naturressurser når byggingen skjer på arealer som
allerede er tatt i bruk til utbyggingsformål.

Utvidelse og oppgradering av eksisterende skolebygg i by er effektiv arealutnyttelse som bidrar til å
redusere bilbasert transport.

Prinsippet om universell utforming er lagt til grunn i planarbeidet. Tilgjengelighet skal sikres for alle,
også for personer med nedsatt funksjonsevne .

Barn og unge ivaretas i planprosessen gjennom varslinger og offentlig ettersyn. Hensikten med
planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling av Ullerål og Hov skole og gjennom det bedre
oppvekstforholdene for barn og unge .

Planforslaget er i tråd med komm uneplanen for Ringerike, og i tråd med regionale og nasjonale
føringer og strategier.

6. 2 Landskapsbildet

Det er ingen planlagte endringer for barnehagen og en eventuell videre utvikling av barnehagen
innenfor planens rammebetingelser vil ikke påvirke landskap sbildet.

Hov ungdomsskole ligger skjermet av skog i sørenden av Hovsmarka. Dagens skolebygg og anlegg er
knapt synlig fra omgivelsene. Det foreligger ingen planer om å fjerne vegetasjonen , verken mot marka
eller mellom skolen og Hovsmarkveien. Dersom det l ikevel skulle bli aktuelt er det kun fra en
begrenset del av bebyggelsen langs Hovsmarkveien at Hov skole vil være synlig fordi skole tomta
ligger mellom høye sandrygger. Ved eventuell bygging av ny ungdomsskole vil virkningen av denne
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på landskapsbildet av henge av bygningenes plassering og utforming. Dersom ny skole plasseres mer
eler mindre som i dag vil den eksponeres tilsvarende lite. Dersom ny skole legges nærmere
Hovsmarkveien kan den bli mer eksponert, men den vil ikke bryte silhuetten i landskapsbild et, fordi
terrenget nord for skoletomten er høyere enn en eventuell ny skole vil bli.

Ullerål skole l igger eksponert nede på flata omgitt av boligbebyggelse . Dagens skolebygg ligger i
nordøstenden av skoletomta, helt opp mot Hovsmarkveien og Hovsmarka med skogkledde sandrygger.
Den nye bebyggelsen vil erstatte den gamle på samme plassering.

Ettersom skolen blir liggende i forkant av vegetasjonsdekkede moreneskråninger, og skoletomta er
stor og åpen, vil ikke nybyggene oppleves som særlig dominerende i det o verordnede
landskapsrommet. Bebyggelsen blir større og mer kompakt enn eksisterende skolebygninger, men det
blir en relativt lav bebyggelse.

Regulert byggehøyde er 13 m, noe som er høyere enn de frittliggende småhusene i området, men
samtidig ikke høyt fo r nybygg i en bysituasjon.

Det er også god avstand til nabobebyggelsen langs Flattumveien i vest og Elling M Solheims vei i øst .

Figur 24 : Skolenes plassering i landskapet . Illustrasjon: COWI

Sol - og skyggeforhold

Sol - og skygg eforhold er vist i eget vedlegg. Dette viser sol - og skyggeforhold for hver time for:

› Vårjevndøgn, 20. mars kl 08 – 18 (19)
› Sommersolverv, 21. juni kl 08 – 20
› Høstjevndøgn, 22. september kl 08 – 18 (19)
› Vintersolverv, 21. desember kl 09 – 15
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For område B U2 (Ullerål skole) er det illustrert to varianter. Det er vist virkningen av det aktuelle
byggeprosjektet for sol - og skygge slik prosjektet nå er utformet og virkningen av prosjektet dersom
det ble bygget med maks høyder i henhold til reguleringsplanen. D et siste er å regne som
konsekvensen av planforslaget, mens det aktuelle prosjektet er det som mest sannsynlig blir realiteten.

Sol - og skyggestudiene viser at skolen vil ha meget gode solforhold, særlig på det store
sammenhengende utearealet på sydsiden.

Nabobebyggelsen langs Flattumveien vil få skygge fra nybygget tidlig på dagen, mens
nabobebyggelsen øst for Elling M Solheims vei får skygge fra nybygget på kveldstid.

Ungdomsskolen har gode solforhold og påvirker ikke sol - og skygge hos øvrig bebyggelse.

6. 3 Grønnstruktur

Planområdet berører både områder som er registrert med "Sto r verdi" og "Meget stor verdi" i temakart
for grønnstruktur. Fremtidig bebyggelse v il i all hovedsak lokaliseres i delene av planområdet som
a llerede er bebygd, noe som medfører at k onsekvenser i forbindelse med realisering vil være små.

Figur 25 . Utsnitt av " Grønn plakat " t emakartet for grønnstruktur . Kilde: Ringerike kommune

Planområder berører "Store landskapsverdier" som ikke bør omdisponeres, men ligg e r utenfor "Meget
store landskapsverdier". Det berører "Naturmark" og "Lekeplass" .

Planforslaget gir ingen vesentlige endringer av grønnstrukturen. Mellom barnehagen og
ungdomsskolen er grønn struktur fra tidligere reguleringsplaner videreført . Eksisterend e trær langs
Elling M Solheims veg reguleres til bevaring. Samlet sett får derfor planforslaget en liten positiv
konsekvens for grønnstrukturen .
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6. 4 Friluftsliv

Større sammenhengende natur - og kulturlandskapsområder har stor verdi for friluftsliv og rekreasjon ,
og det er viktig å sikre tilgang til marka fra byen og tettbebyggelsen rundt. Kommunen som
planmyndighet har ansvar for å tilrettelegge for frilu ftsliv gjennom arealforvaltningen. Det pågår
stadig planarbeid hvor det tas sikte på å endre arealbruken i om råder som benyttes til friluftsliv. For å
få en helhetlig oversikt og vurdering av friluftsområdene i o g rundt Hønefoss foretok Ringerike
kommune derfor en kartlegging i 2013.

På grunnlag av kartleggingsarbeidet ble det i 2014 utarbeidet en rapport hvor ek sisterende områder ble
klassifisert etter verdi som friluftsområde. Parkeringsplassen ved Hovsmarkveien fungerer blant annet
som utfartsparkering og innfallsport til Hovsmarka/Børdalsmoen, som i rapporten er klassifisert i
kategori A . For å komme i denne k ategorien må området ha meget store friluftslivsverdier. Det bør
være lett tilgjengelig for mange uten at man må bruke bil. Det bør også være tilrettelagt for flere
aktiviteter. A - områder er ofte i bruk hele året av mange personer. Hovsmarka/Børdalsmoen ha r fått
følgende beskrivelse: Tilgjengelig, godt tilrettelagt og god størrelse. Det er blant annet en
lysløypetrase her som benyttes som skiløype om vinteren.

Hovsmarka fungerer for øvrig også som forbindelse og innfallsport dersom en ønsker å beveges seg
f or egen maskin til naturområder videre mot nord (Hensmoen) nordvest (Eggemoen) og nordøst
(Kilemoen).

Figur 26 . Kartutsnitt som viser friområder nord for planområdet.
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Planlagt utnyttelse vil i all hovedsak være knyttet til dagens tomter, og nybygg forventes plassert på
samme sted som dagens bebyggelse. Sammenhengen med og tilgjengelighet til marka via etablerte
stier og traséer opprettholdes. Øst for ungdomsskolen er en etablert sti lagt inn i skolens område fordi
denne stien prim ært betjener skolen. Stien fra parkeringsplassen o _SPP gikk i tidligere plan gje nnom
byggeområde for ungdomsskolen. I foreliggende planforslag er byggeområdet for ungdomsskolen
tilpasset slik at stien ligger i foreslått friområde . Planforslaget får derfor en liten positiv konsekvens
for friluftslivet.

6. 5 Naturmiljø og naturmangfold

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved
utøvelse av offentlig myndighet for å vurder er om prosjektet kan gjennomføres. Lovens formål er:

" … at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske
prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes
virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden .. .".

I plan forslaget sikres det at dagens friområde videreføres. Arealene som reguleres til samferdselsareal
er vegarealer omtrent som dagen situasjon. Arealene hvor skolebyggene skal oppføres er allerede
bebygd. I det følgende er den planlagte utbyggingen vurdert op p mot kravene i naturmangfoldlovens
§§ 8 – 12.

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 8. – Kunnskapsgrunnlaget

" … Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, na turtypers utbredelse og økologiske tilstand,
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet … "

Figur 27 . Milj o status.no
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I det te prosjektet består kunnskapsgrunnlaget av registrerte, offentlig tilgjengelige data. Det er også
foretatt befaringer i planområdet.

I følge naturbasen til Miljødirektoratet er det ikke registret viktige naturtyper i nærheten av
skoletomtene . Nærmeste reg istrerte naturtyper som er underlagt særlig forvaltningshensyn ligger i
tilknytning til Randselva og Begna. Det er registrert én art av stor forvaltningsinteresse i vegkanten
nordøst for Ullerål skole. Arten liten stjernetistel er i rødlisten kategorisert som nær truet.

Forekomsten vil kunne bli fjernet dersom det bygges 2 - sidig fortaus løsning , men nøyaktig
lokalisering er noe usikker. Det er sannsynlig at forekomsten ligger like utenfor planområdet etter at
plangrensen her ble justert.

Kunnskapsgrunnlag et vurderes å stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade.

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 9. - Føre - var prinsippet

Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget. Er kunnskapsgrunnlaget svakt, skal
føre - var prinsippet t illegges større vekt. "… Når det treffes en beslutning uten at det foreligger
tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå
mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å
treffe forvaltningstiltak … ".

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok til å fatte et vedtak, og føre - var prinsippet vurderes
følgelig for å være tilstrekkelig ivaretatt.

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 10. - Økosystemtilnærming og samlet
belastning

" … En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er
eller vil bli utsatt for … ".

Skoleutbyggingen innebærer ikke endret arealbruk, kun økt utnyttingsgrad og økt høyde på
bebyggelsen. En kan ikke se at prosjektet vil medføre belastning på økosystemer som er underlagt
særlig forvaltningshensyn.

Vurdering jf. natur mangfoldlovens § 11. - Kostnadene ved miljøforringelse

" … Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter ...".

Det foreligge r ikke kjent informasjon som tilsier at gjennomføring av planforslaget vil medføre
vesentlig skade på naturmangfoldet.

Vurdering jf. naturmangfoldlovens § 12. – Miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder

" … For å unngå eller begrense skader på naturmang foldet 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 … ".
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Det foreligge r ikke kjent informasjon som tilsier at det innenfor eller i umiddelbar nærhet av
planområdet foreligger forhold som utløser behov for å sette krav til spesielle teknikker eller
driftsmetoder for å beskytte naturverdier.

Det er en forutsetting at miljøfors varlige teknikker benyttes ved gjennomføring av prosjektet. Dette er
sikret gjennom lover og forskrifter som ansvarlig søker uansett er pålagt å følge i byggeprosessen.
(Plan - og bygningsloven, Forurensningsloven, byggeteknisk forskrift mv.).

Oppsummering

En vurderer at forholdet til kravene som er angitt i naturmangfoldlovens §§ 8 - 12 er tilstrekkelig
utredet og ivaretatt. En har ikke avdekket forhold som tilsier at det er fare for at skoleutbyggingen vil
medføre negative konsekvenser for naturmangfoldet. D et er usikkert om registrert forekomst av liten
stjernetistel er innenfor planområdet. Forekomsten vil kunne bli fjernet dersom det bygges 2 - sidig
fortaus løsning i henhold til planen.

6. 6 Kulturminner og kulturmiljø

Som en del av arbeidet med regulerings plan e n skal forhold knyttet til kulturminner vurderes. Det er
ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Nærmeste funnsted er på
Rundtom, i skogen ved Ringerikeshallen og i skråningen vest for næringsområdet i Hovsmarkaveien.
Her e r det blant annet funnet kullgroper.

Gamle Ullerål skole ligger på en bak ketopp sør for Hovsmarksveien (S agaveien 32, gnr 87 bnr 40 ).
Dette er en toetasjes skolebygning i teglstein, oppført 1901. Skolebygningen har høy verneverdi . I
uttalelse fra fylkes kommunen (brev av 2O.O6.2OL2, ref .20L2/246e - 31.) påpekes dette og at n y
bebyggelse og andre tiltak i området bør ta hensyn til den eksisterende , verneverdige bebyggelsen.

Figur 28 : Gamle Ullerål skole (Kilde: Google maps)
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Fjern virkning vil ikke være en reell problemstilling i forhold til Gamle Ullerål skole. Gamle Ullerål
skole ligger 15 m høyere enn Ullerål skole og med god avstand både til Hov og Ullerål.

Figur 29 : Forholdet mellom kulturminnet Gaml e Ullerål skole og de nyere skolene.

6. 7 Barn og unges oppvekstsvilkår

Barn og unge
Plan - og bygningsloven, forskrift for rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, samt
temaveileder Barn og unge og planlegging etter plan - og bygningsloven setter fø ringer, anbefalinger
og regler for hvordan barn og unge skal tas hensyn til i planleggin g. Det er sterk forankret i plan og
bygningsloven ved formålsparagrafen, der det står at «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til
beste for den enkelte, samfunnet o g framtidige generasjoner» og «Prinsippet om universell utforming
skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensyn til barn
og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene».

Elevene vil i byggeper ioden ha undervisning i midlertidige lokaler. Det er viktig å ha et godt skille
mellom myke trafikanter og anleggstrafikk. Det vil være en del skoleelever som må passere
anleggsområdet på vei til den midlertidige skolen.

Den nye idrettshallen vil benyttes i forbindelse med skoledriften, samt til idrett og kulturaktiviteter på
kveldstid. Kapasiteten vil sørge for at ulike idretter og kulturaktiviteter kan ha øvinger og annet
opplegg i hallen. Dette sørger for variert tilbud til barn og unge.

Trafikksituasj onen rundt skolen vil forbedre seg når en får en helhetlig løsning. Dette er positivt for
barn og unge, som ofte ferdes med sykkel eller til fots. Sammenhengende gang - og sykkelveinettet vil
bli forbedret. Dette sikrer tryggere ferdsel til og fra skolen, s amt på fritiden.
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6.8 Samferdselsanlegg og trafikk

Det er i forbindelse med planarbeidet utført en trafikkanalyse. Denne belyser endringer og
konsekvenser for trafikken i området som følge av økt elevtall ved skolene. Trafikkanalysen følger
som eget vedlegg. He r gjengis konklusjonen fra rapporten:

Etter oppførelse og idriftsettelse av de to nye skolene på Hovsmarkveien i 2022 forventes trafikken
på Hovsmarkveien å stige med ca. 630 kjøretøyer/døgn, foruten den alminnelige trafikkveksten på
veinettet. Den økende trafikkmengden vil resultere i at krysset Hønengata/Hovsmarkveien ikke kan
avvikle trafikken i morgen - og ettermiddagsrushet uten store forsinkelser og kødannelser på
sideveiene. Det vil derfor være nødvendig å ombygge krysset til et lysregulert kryss med separate
høyresvingsbaner på Hønengata, for å sikre en akseptabel trafikkavvikling.

Hønengata vil fortsette å være en meget trafikkert og ulykkesbelastet strekning. Med de to nye
skolene vil enda flere elever ha behov for å ferdes langs og på tvers av Høne ngata. Det anbefales
at strekningen gjennomgår en helhetlig ombygning for å gjøre strekningen mer trafikksikker. Det
omfatter etablering av sikre forhold for myke trafikanter i form av gang - og sykkelvei samt løsning
av trafikkavviklingsproblemene i krysse ne som vurderes å være hovedårsaken til de mange
ulykkene.

I første omgang bygges krysset Hønengata/Hovsmarkveien om til et signaregulert kryss med
høyresvingsbaner og det etableres en sammenhengende gang - og sykkelvei langs Hønengata.

Ullerål skole
Ved U llerål skole er det mulighet for å sikre en bedre adskillelse av bilister og myke trafikanter, og
dermed skape en mer sikker skolevei i fremtiden. Biltrafikken vil fortsatt primært benytte
Hønengata og Hovsmarkveien hvor tilkomst til p - plass og Kiss & Ride også må være fra
Hovsmarkveien i fremtiden. Det anbefales etablering av omtrent 200 sykkelparkeringsplasser.

Det anbefales at skolens inngang og sykkelparkering plasseres med utgang mot sør omtrent midt
på tomta med gang - og sykkelveg ut til Flattumveien og Elling M. Solheims Vei. Kryssingen ved
Elling M. Solheims v ei og Klinikkveien vil være svært viktig for de myke trafikantene. Det anbefales
her at krysset etableres med opphøyd gangfelt for å markere krysningsområdet samt redusere
kjøretøyenes hastighet .

Hov Ungdomsskole
Ved Hov ungdomsskole anbefales det å etablere en Kiss & Ride øst for det eksisterende
krysningspunktet på Hovsmarkveien, hvor bilister som skal levere/hente elever ikke ledes forbi
krysningsstedet. Det krever en oppgradering med fast bel egning og belysning av den nåværende
stiforbindelsen mellom Hovsmarkveien og ungdomsskolen. Da en ikke ser noen bedre alternativer
til parkering, vil den eksisterende parkering fastholdes slik den er i dag. 120 nye
sykkelparkeringsplasser bør etableres tet t på skolens inngang.

Den myke trafikken til ungdomsskolen fra sør, vil også i fremtiden benytte Hønengata og
Hovsmarkveien. Det anbefales derfor at det skapes sammenheng i gang - og sykkelvegnettet på
strekningene ved å etablere gang - og sykkelvei, hvor de t i dag er to 'missing links'.

Tabell 1 - 3 viser trafikktall for dagens situasjon og fremtidig situasjon henholdvis med og uten
utbygging av skolene.
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Tabell 1 : Trafikktall, nåværende situasjon

Vei ÅDT2017 Andel
tungtrafikk

Antall le tte Antall tunge Hastighet
(km/t)

Hønengata 17700 10 % 15930 1770 50

Hovsmarkveien 3700 2 % 3626 74 30

Flattumveien 40 1 % 40 0 30

Elling M. Solheims vei 700 1 % 693 7 30

Dronning Ragnhilds vei 600 1 % 594 6 30

Tabell 2 : Tra fikktall, fremtidig situasjon, uten økt trafikk fra nye skoler

Vei ÅDT2030 Andel
tungtrafikk

Antall lette Antall tunge Hastighet
(km/t)

Hønengata 21800 12 % 19435 2319 50

Hovsmarkveien 4500 2 % 4424 97 30

Flattumveien 50 1 % 48 1 30

Elling M. Solheims vei 850 1 % 845 9 30

Dronning Ragnhilds vei 730 1 % 725 8 30

Tabell 3 : Trafikktall fremtidig situasjon, med økt trafikk fra nye skoler

Vei ÅDT2030 Andel
tungtrafikk

Antall lette Antall tunge Hastighet
(km/t)

Hønengata 22100 11 % 19878 2258 50

Hovsmarkveien 5100 2 % 5002 94 30

Flattumveien 70 1 % 68 1 30

Elling M. Solheims vei 890 1 % 886 9 30

Dronning Ragnhilds vei 770 1 % 766 8 30
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6. 9 Trafikksikkerhet

Det vurderes at de trafikksikkerhetsmessige utfordringene på Hønengata prim ært relaterer seg til
trafikkavviklingen. Trafikkmengdene på strekningen er store og kryssene har ikke tilstrekkelig
kapasitet til å avvikle sideveistrafikken (de fleste av kryssene er vikepliktsregulerte). Det gir opphav til
en mer risikobetont kjørsel, o g leder trafikken ut på det omkringliggende lokalveinettet. En forbedring
av trafikksikkerheten på strekningen som helhet vil derfor kreve en betydelig ombygging.

Ombygging i krysset Hovsmarkveien/Hønengata vil bidra til en forbedring av trafikksikkerheten
generelt, men vil også bety en bedre avvikling av trafikken i skolenes nærhet. Dermed vil færre
benytte de mindre beferdede lokalveiene nær skolen hvor konsentrasjonen av barn som fotgjengere og
syklister er størst. Krysset inngår imidlertid ikke i denne planen.

De anbefalte tiltakene i skolenes nærområde i form av Kiss & Ride, forbedrede parkeringsløsninger,
sykkel - og gangveier m.m. vil også bety forbedring av trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister
på vei til skolene.

6. 1 0 Geotekniske forhold

Figur 30 Planområdet består ifølge NGU's database av fyllmasser og tykk havavsetning. Kilde:NGU

Ullerål skole

Ullerål skole ligger i grensesonen mellom marint avsatt leire og elveavsatte masser av sand og grus.
Vestover forventes derfor større innslag av leire. Østover (mot Hønengata) forventes mer sand og grus.
Tidligere grunnundersøkelse fra Hov alle (øst for Hønengata) viser sand og grus til store dybder.
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Løsmassekart viser fyllmasser på og rundt tomt, men sier ikke noe om dybden på di sse. Man kan anta
noe grove masser i topplagene.

Dagens terreng ligger fra ca kote 87 - 90. Tomten er forholdsvis flat, men grenser mot bratt skrent opp
mot Hovsmarka mot nord. Det er ikke registrert kvikkleire i undersøkelsene.

Totalsonderingsplottene vise r i grove trekk sand og grus ned til kote 80 - 83. Under dette er det
(skolegården og gymsal) registrert et meget fast gruslag med varierende tykkelse (Rapport
grunnundersøkelse, Arkimedum AS, 19. nov. 2016).

For Hov skole foreligger det ikke noen grunnunder søkelser av nyere dato. Det stilles derfor som krav i
bestemmelse om at det må foretas vurdering av grunnforholdene før utbygging kan finne sted.

6. 1 1 Miljøforurensing

6.11.1 Forurensing i vann og grunn

Deler av planområdet er i fagsystem for grunnforurensning hos Mil jødirektoratet
http://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/ angitt som TYRIMYRA AVFALLSPLASS (lokalitet
ID 2384) Forurenset område: 2384 - E.

Figur 31 . Utsnitt fra grunnforurensning hos Miljødirektoratet . Gult angir påvirkningsgra d 2.
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Påvirkningsgrad 2 (gul): Liten/ingen påvirkning med dagens areal/resipientbruk. Påvirkningsgrad 2
kan benyttes ved førstegangsregistrering av en lokalitet dersom dokumentasjon viser at forurensningen
på området ikke spres og ikke er i konflikt med dag ens arealbruk. Påvirkningsgrad 2 brukes for øvrig
på lokaliteter som enten er undersøkt, tiltaksvurdert, er under overvåking eller er avsluttet med ingen
eller begrenset opprydding.

De aktuelle tomtene som skal benyttes til skoleformål er ikke definert som å være påvirket. Det ble
ikke krevd spesielle tiltak i forbindelse med etablering av Hovsmarka barnehage plan id 334 og
tilhørende parkeringsplass.

Overvåking av vannkvalitet

Mulig forurensning fra Tyrimyra avfallsplass vil ut fra topologiske forhold mest sannsynlig følge
bekkedraget som kommer inn nordvest i planområdet. Bekken overvåkes og det tas årlig prøver av
vannet.

Prøver tatt på oppdrag fra Ringerike kommune 5.9.2017 kommenteres slik av Eurofins Environment
Testing Norway AS , som har utført testi ngen:

Resultatene på metaller her er ikke høye. De verdiene som stikker seg ut her er jern og
ammonium på de to første prøvene. De ligger over anbefalte verdier på grenseverdier i
drikkevannsfor s kriften, se vedlegg.

Det vil ikke være farlig om man leker i og omkring disse vannområdene.

6.11.2 Støy

Det er beregnet veitrafikkstøy for barnehagen, ungdomsskolen og barneskolen og område t langs
Hovsmarkveien. Beregningene gjelder for år 2017 (nåsituasjon) og framskrevet til år 2030, med og
uten økt trafikk/støy som fø lger fra større kapasitet ved skolene Ullerål og Hov i Hovsmarkveien.

For nordøstre del av barnehage n er støynivået fra veitrafikk i hvit sone (Lden 55) uavhengig av
beregningsår og økt trafikk fra nye skoler i Hovsmarkveien. For uteoppholdsområdet mellom
barnehagen og Hovsmarkveien vil det være behov for en støyskjerm/voll for å sørge for at støynivået
kommer ned i hvit sone. Også dette er uavhengig av beregningsår og økt trafikk fra nye skoler.

Boliger som ligger langs Hovsmarkveien har støynivåer i gul sone (Lden 55 dB) for fasade og
uteoppholdsarealer som vender mot Hovsmarkveien. Støyøkning fra al minnelig trafikkvekst fra
dagens nivå (2017) til år 2030 er opptil 1 dB. Når effekten av økt trafikk fra nye skoler inkluderes økes
støynivået (gul sone) ytterligere med opptil 1 dB.

Mesteparten av områdene BU1 (Hov u. skole) og BU2 (Ullerål skole) samt ut eoppholdsarealer,
inklusive lekeplasser ved BU2, har støynivå fra veitrafikk i hvit sone uavhengig av beregningsår og
økt trafikk fra nye skoler.

Boliger som ligger langs veier som grenser til område BU2 har støynivåer i hvit eller gul sone for
fasade og u teoppholdsarealer som vender mot BU2. Støyøkning fra alminnelig trafikkvekst fra dagens
nivå (2017) til år 2030 er opptil 1 dB. Når effekten av økt trafikk fra nye skoler inkluderes økes
støynivået ytterligere med opptil 1 dB.
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6.11.3 Luftforurensing

Biltrafikk er som oftest den viktigs te kilden til luftforurensning . De største lokale
forurensningsproblemene knyttet til biltrafikk, er risikoene for helseskade ved høye konsentrasjoner av
svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2). Veitrafikken medfører også utslipp a v blant annet
karbonmonoksid (CO), karbondioksid (CO2), benzen, bly og svoveldioksid. Utslippet av
nitrogenoksider (NOX) kan bidra til dannelsen av bakkenært ozon. Utslipp av karbonmonoksid (CO)
påvirker ikke den lokale luftkvaliteten, men har negativ virk ning på klimaet globalt.

I forbindelse med områderegulering «Øvre Hønengata øst» vises det til at det er stort sett bare langs
svært trafikkerte trafikkårer og i større byområder at større arealer er utsatt for luftforurensning som
overskrider grenseverd iene. I tillegg kan det forekomme punktkilder. Forenklede beregninger i
forbindelse med dette arbeidet viser at den røde sonen vil strekke seg mindre enn 5 m fra vegkanten,
mens den gule sonen strekker seg mindre enn 10 m fra vegkanten. Sonenes utbredelse avhenger blant
annet av piggdekkbruk. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i en piggdekkandel på 50 %. Hvis
piggdekkandelen er lavere enn dette, vil også luftforurensningssonene bli mindre (jfr.
Områderegulering Øvre Hønengata øst, støy og luft, 10.06.20 13)

Avstand fra Ullerål skole til Hønengata og at det ikke er noen større bedrifter med utslipp til luft ,
tilsier at det er liten sannsynlighet at det er større utfordringer knyttet til luftforurensing. Samlet
vurderes at luftforurensningsnivåene ikke vil være til hinder for planlagt bruk. Men det anbefales at
luftinntak legges på taket på bygningene og at det benyttes støvfilter. En bør spesielt unngå å ha
luftinntak nær parkeringsplasser.

6. 1 2 Overvann og flom

Overvannet er en ressurs som bidrar med vannforsy ning til vegetasjon, fornyelse av grunnvann og
avrenning til vassdrag. Rundt Hønefoss ligger det store områder med grunnvannsressurser under
grusmoene og sandslettene langs Begna, Randselva og Storelva.

Generelt er området sør for Ullerål utsatt for kjell eroversvømmelser. Klimaet er i endring og
problemene forventes og forsterkes i fremtiden d ersom en ikke har et bevist fo rhold til hvordan
overvannet bør håndteres .

Området på nordsiden av planområdet er pr i dag dekket av skog, og skog har en stor naturli g evne til
fordrøye regnvann samt absorbere vann som følge av snøsmelting. Dersom denne skogen hog ges vil
det erfaringsvis endre avrenningsfaktoren kraftig.

Videre u tbygging av skoletomtene kan påvirke dagens vannbalanse i området. Vegetasjonsdekkede
area ler mister sin naturlige infiltrasjonsfunksjon når det etableres store tette flater i form av asfalterte
plasser og bygg med store takflater.

Ved ekstreme nedbørsforhold bør en ha en beredskapsløsning for flomvann. Det er mulig å legge til
rette for etabl ering av en flomvei langs Hofsmarkveien, over Hønengata og videre langs Hov Allé,
frem til naturlig bekk ved Hov barnehage.

Å ta i bruk veibanen er en relativt enkel og rimelig løsning for effektiv håndtering av flomvann, men
det krever at en er oppmerksom på at det ikke etableres barrierer som kan hindre vannet eller lede det i
uønskede retninger. Fartsdempende tiltak kan for eksempel utgjøre fysiske hinder for vannet. Videre
kan opphøyde fortau benyttes til å lede vannet dit en vil ha det, men de kan også ha motsatt virkning
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dersom en ikke er oppmerksom på terrengnivåer og vannets naturlige bane ved en flomsituasjon.
Langs Hovsmarkveien må avkjøringer løftes for å hindre vannet fra å renne mot et naturlig lavbrekk i
Elling M Solheims vei. Dersom flomvannet ender her fremfor i bekken ved Hov Allé vil det føre til
skade på eiendommer.

Figur 32 Aktsomhetssone for flom, NVE Atlas

Håndtering av overvann i normal nedbørs - og smeltevannsituasjon bør i størst mulig grad løses lokalt
etter naturens egne prinsipper ved å infiltrere vannet i grunnen i stedegne masser. Dersom massene har
dårlig infiltrasjonsevne kan situasjonen avhjelpes ved å bytte ut massene med mer egnede masser,
alternativt kan en anvende steinmagasiner, kubeløsninger eller andre typer fordrøyningskammer.

De overnevnte anbefalingene er fulgt opp i planforslaget. Det er satt krav til lokal overvannshåndtering
med fordrøyning og infiltrasjon så nære kilden som mulig, slik at vannets naturlige kretsløp
opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes.

6. 1 3 Universell utforming

Skoleanlegg er viktige sosiale arenaer hvor mange aktiviteter for elever og voksne finner sted. Elevene
får her tilført mye av sin grunnleggende sosiale erfaring og kompetanse. Foreldre og foresatte
forutse ttes å delta i et samspill mellom hjem og skole som tidvis innebærer å være tilstede på skolen
for å delta på møter, eller andre aktiviteter. Det fordrer et skoleanlegg hvor universell utforming er
integrert som en naturlig del av anlegget og hvor alle bru kerne kan følge samme bevegelsesmønster og
delta i ordinære aktiviteter på like vilkår.

Vesentlige momenter å ta med seg i planleggingen er:

› Enkel og logisk planløsning: Helheten i anlegget skal ivaretas i forhold til terrengtilpasning og
overordnet utform ing av anlegget.
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› Orientering og tilgjengelighet: Enkel orientering og lesbarhet, få nivåer og korte avstander
mellom enhetene. Det skal være enkelt å finne inngang og skille mellom ulike innganger.
Adkomstveg og hovedinngang skal være den samme for alle be søkende.

› Enkle forbindelseslinjer: Interne forbindelser mellom ulike deler av anlegget skal være lett
lesbare og tilgjengelige. Det skal være samme bevegelsesmønster for alle.

› Ledelinjer, belegg: Ulike kantmarkeringer og elementer i belegget gjør det enkle re å finne frem.
Det er også viktig at man bevisst bruker underlagsmaterialer som gir lett fremkomst også for
bevegelseshemmede.

› Lek og sanseopplevelser: Uteanlegget må inneholde utfordringer og opplevelser for alle. Det skal
være områder som gir mulighet for både stillhet og aktivitet og elementer som stimulerer sansene.
Helstøpt gummibelegg, i stedet for sand/grus gjør at alle kan nå frem til lekeinnretninger.
Forurensningskilder, planter og materialer som kan gi astma/allergiproblemer unngås.

Skolene bli r universelt utformet i henhold til gjeldende krav om universell utforming, og Regjeringens
handlingsplan for universell utforming. Utfordringene for Ullerål skole er små. Hov skole ligger
vesentlig høyere og har et mer krevende terreng, og det vil være sv ært krevende å utforme adkomsten
fra bussholdeplass og opp til skolen i tråd med gjeldende føringer. Dette må derfor vies spesiell
oppmerksomhet i forbindelse med utforming av uteområdet.

6. 1 4 Gjennomføring av planforslaget

Byggearbeidene på Ullerål skole vil s tarte opp sommeren 2018. Anleggsvirksomheten vil først og
fremst påvirke skolen som midlertidig må flytte sin virksomhet. Skolen ligger midt i et boligområde
og for naboene vil det nødvendigvis bli en periode med anleggstrafikk og byggearbeider.
Trafikkavv iklingen i området vil bli påvirket i akseptabel grad og framkommeligheten vil ikke bli
vesentlig påvirket.

Det foreligger ikke konkrete planer for utvidelse av Hov skole. Når det eventuelt blir aktuelt med
bygge - og anleggsarbeider på Hov vil det i mindre grad påvirke naboene enn ved utbygging av Ullerål
skole. Anleggsgjennomføringen må planlegges slik at adkomst til barnehagen og friområdene sikres
på en forsvarlig måte.

6. 1 5 Samfunnsberedskap/ROS

I forbindelse med utarbeiding av detaljreguleringen er det gje nnomført en risiko - og sårbarhetsanalyse.
Analysen er gjort på bakgrunn av innhentet grunnlagsdokumentasjon, lokalkunnskap og kunnskap om
tiltaket som planlegges etablert. Analysen følger som vedlegg.

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede he ndelser viser at risikonivået er lavt. Det er
ikke funnet uakseptabel risiko eller risiko som medfører endring av plan forslaget . Følgende avbøtende
tiltak bør vurderes i forhold til støy og bruk av transportnettet for gående og syklende:

› Plassere nybygg på Ullerål skole i nordre del av tomten, slik at de skjermer mest mulig av
utearealet mot støy.
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› Planløsning av Ullerål skole med mindre støyfølsomme arealer mot nord.

› Støyskjerm mot Hovsmarkveien langs barnehagen

› Etablere et sammenhengende nett av gang - /sykk elveger og fortau i området.

Plassering av nybygg på Ullerål skole og planløsningen av skolebygget slik det er prosjektert er i tråd
med disse anbefalingene.

Behovet for støyskjerming av barnehagen er uavhengig av utbygging av økt trafikk til nye skoler. Ved
eventuelle tiltak som krever brukstillatelse i barnehagen, vil r ekkefølgebestem melse om avbøtende
tiltak komme til anvendelse.

Ved å regulere flere nye fortau legger planen til rette for å etablere et sammenhengende nett av gang -
/sykkelveger og fortau i området. Dette blir primært et transportnett for gående. For syklende blir de
nye fortauene et alternativ til å sykle i kjørebanen.
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Vedl egg

Vedlegg 1 : Trafikkanalyse Hønefoss nord, COWI 20.4.2017

Vedlegg 2 : Sol - og skyggestudier, COWI 12.12.2017

Vedlegg 3: Risiko og sårbarhetsanalyse, COW I 19 .12.2017

Vedlegg 4 : Støy vurdering , COWI 15 .12.2017
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Referanser

› Ringerike kommunes nettside.
http://www.ringerike.kommune.no/

› Askeladden, Riksantikvaren s kulturminnesøk
http://www.askeladden.ra.no

› Norges geologiske undersøkelse, NGU.
http://www.ngu.no/kart - og - data/kartinnsyn

› Nasjonal vegdatabank, NVDB.
https://www.vegvesen.no/vegkart/

› Statens vegvesens håndbok N100 m.fl.
http://www.vegvesen.no/fag/Publikasjoner/Handboker

› Norsk institutt for bioøkonomi, NIB IO – Kilden.
http://www.kilden.skogoglandskap.no

› Miljøinformasjon fra offentlige myndigheter.
http://www.miljøstatus.no

› Nordeca, g eografisk informasjon og analys etjenester
https://insight.nordeca.com/

› Naturbase , kartfestet informasjon om utvalgte natur - og friluftslivstema.
http://kart.naturbase.no/

› Miljølære.no, verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling.
http://miljolare.no/

› Norges vassdrags - og energidirektorat, NVE.
http://www.nve.no

› SeNorge. Karttjeneste fra NVE og Kartverket.
http://www.senorge.no
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Detaljregulering Ullerål og Hov skoler

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1 Buskerud fylkeskommune 12.3.2018
2 Fylkesmannen i Buskerud 12.3.2018
3 Statens v egvesen 5.3.2018
4 Bane NOR SF 12.2.2018
5 Brakar as 7.3.2018
6 Ringeriks - K raft AS 12.3.2018
7 Landbrukskontoret for Ringerike og Hole 15.3.2018
8 Representant for barn og unge i Ringerike kommune 11.3.2018
9 Ringerike kommune, Kommuneoverlegen 22. 3.2018
10 SU Hønefoss skole 7.3.2018
11 SU Ullerål skole 12.3.2018
12 Arnt K. Modalen 31.1.2018
13 Lars Torstensen Lindstøl og Marianne Skogstrøm Endrerud 18.2.2018
14 Erna Lisbet Elsrud - Bjerkheim og Thor Bjerkheim 5.3.2018

Forslagsstillers oppsummering
og kommentarer 1 8 . 4 .2018
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Oppsum mering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens
kommentar

1 Buskerud fylkeskommune,
12.3.2018

Registrering er utført og det er
ikke funnet automatisk fredete
kulturminner

Kan ikke se at tiltaket vil virke
negativt inn på Gamle Ullerål
skole, so m har høy verneverdi.

Følgelig ingen merknader

OK

OK

OK

Arkeologisk rapport er
vedlagt planforslaget

2 Fylkesmannen i Buskerud,
12.3.2018

Ordlyd i bestemmelsen om støy
bør endres, slik at det ikke tillates
støyfølsomme rom der det er
støyutsatt fasa de.

Anbefaler at støysone reguleres
inn som hensynssone med
tilhørende bestemmelser.

Ber om rekkefølgekrav om
oppføring av støyskjerm ved
barnehagen .

Fylkesmannen anbefaler at det
jobbes videre med å sikre et
bedre tilbud for myke trafikanter
i byen.

A nbe faler rekkefølgekrav om at
fortau / gang - og sykkelveg langs
Hovsmarkveien skal være
ferdigstilt før det kan gis
brukstillatelse til den nye
barneskolen.

Forutsetter at d et blir foretatt en
grundig vurdering av
trafikksikkerheten med tanke på
flytting av e lever fra Hø nefoss
skole til den nye skolen, f ør
ende lig behandling av
planforslaget.

Barn og unges representant må
bli hørt i saken

Imøtekommet.
Endret regulerings -
bestemmelsene § 0.2.

Imøtekommet. Gul og
rød støysone tegnet inn
på plankart. Tilhørende
bestemmelser i § 4.1.2.

Dette er ivareta tt i
reguleringsbestem -
melsene § 5.4 og § 5.7

OK. Dette følges blant
annet opp i
byplanarbeidet.

Imøtekommet. Ny
reguleringsbestemmels
e § 5.8.

Følge s opp i egen
skoleveiutredning.

Ivaretatt.
Se uttalelse nr. 8.

Det legges opp til
medvirkning i arbe idet

Merknaden er
tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller
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D et bør legges opp til god
medvirkning fra skolene og
brukere av skolen.

Tiltak som er nødvendige for å
bedre trafikksikke rhet må
innarbeides i planen i form av
rekkefølgekrav for å sikre at
disse blir gjennomført

med skoleveiutredning .

Tiltak innenfor
planområdet er
innarbeidet. Tiltak
utenfor planområdet
utredes og behandles i
egen sak.

3 Statens vegvesen, 5.3.2018

Det bør legges til rette for at flere
kan gå og sykle til skolene.

Kiss and ride plassen for Ullerål
er for liten

Kiss and ride og parkering for
Ullerål bør skilles .

Lysregulering i kryss, som
mellom Hovsmarkveien og
Hønengata , gjør det lettere å
kjøre til skolen. Det motsatte bør
gjøres. Øvrige tiltak lan gs
Hønengata er ikke beskrevet.

Statens vegvesen har ikke
gjennomført sine planer for
Hønengata, og dette er ikke
finansiert i Fylkesvegplanen.
Tiltak i og langs Hønengata må
derfor bekostes av kommunen.

Det bør legges fram en ana lyse
av skolevegen fra Hønefoss skole
sitt område og til Ullerål skole.

Det bør eta bleres e n planskilt
kryssing av Hønengata , for
beboere og skolebarn.

Vegvesenet fraråder kommunen

OK. Planen omfa tter
t ilrettelegging i ulike
former innenfor
planområdet . Skolevei
følges opp i egen
skoleveiutredning.

Kravet om plass for 10
personbiler er
ytterligere redusert, til
8. Dette gjelder
innenfor selve
skoleområdet.
Stoppmulighet i Elling
M Solheims veg lang s
nytt fortau vil supplere
tilbudet på selve
skoleområdet.

Følges opp i byggesak.
Ikke detaljstyrt i plan.

Tiltak i Hønengata er
regulert i egen plan
(planID 0605_335),
utarbeidet av
vegvesenet.

Reguleringsplanen
styrer ikke hvem som
bekoster tiltak.

Fø lges opp i egen
skoleveiutredning.

Vurderes nærmere i
skoleveiutredning.

Det er ikke fremmet

Planen stiller krav om et
stort antall
sykkelparkeringsplasser.
Rekkefølgekrav er satt
om at alle gang - og
sykkelforbindelser
innenfor planområdet
skal være opparbeidet
før det gis
brukstillatelse for
skolene
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å egengodkjenne
reguleringsplanen slik den nå
foreligger.

innsigelse mot planen.
Planen kan derfor
egengodkjennes.

4 Bane NOR SF, 12.2.2018

Ingen merknader OK

Merknaden er
tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller

5 Brakar as, 7.3.2018

Ber om at område for på -
/avstigning for buss holdes
adskilt fra drosje og
foreldrekjøring

Vendehammer i Flattumveien vil
ikke kunne benyttes av bussene .

Det er behov for trygge
krysningspunkt i Hønengata

Det vil være behov for snupunkt
for buss og taxi innenfor avsatt
areal i o mråde o_BU2

Det bør legges til rette for
trafikksikker gangvei/fortau også
for elever fra skolekretsen til
Hønefoss skole.

Prosjektet bør ivareta belysing
langs gangveier/ fortau, og
universell utforming for øvrig.

I perioden med undervisning i
Ringeriksh allen vil det være
behov for snupunkt for buss i
Hovsmarkveien.

Brakar ønsker nær kontakt med
kommunen om løsningene.

Følges opp i byggesak.
OK i forhold til planene
slik de nå foreligger.

Vendehammer tatt ut.
Buss forutsettes å kjøre
Flattumveien som i
dag.

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Følges opp i byggesak.

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Belysning ivaretas av
vegeier. Universell
utforming er lovpålagt.

Dette inngår ikke i
reguleringsplanen.

OK . Følges opp i
byggeprosjektet.

Merknaden er
tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller

6 Ringeriks - Kraft AS, 12.3.2018

Oversender kart over deres nett i
området og informerer om
byggeavstander, samt
tilknytningsvilkår

Ønsker å bli informert i den
videre planfasen.

Tas til orientering

Følge s opp i byggesak

Merknaden er
tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller

7 Landbrukskontoret for Ringerike Merknaden er
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og Hole, 15.3.2018

Ber om at det avsettes en trasé
(ca 6 mete rs bredde) mellom
barnehage og skole, for transpor t
i forbindelse med tømmerdrift og
an dre skogskjøtselstiltak

Imøtekommet gjennom
presisering av hensynet
til skogsdrift, i
bestemmelsene til felt
o_GF1.

tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller

8 Representant for barn og unge i
Ringerike kommune, 11.3.2018

Hønengata blir n aturlig skolevei
til Ullerål for flere elever når
Hønefoss skole legges ned

Det må anlegges fysiske skiller
mellom fortau og veibane i
Hønengata

Det er ingen krysningspunkter av
Hønengata som er sikre nok,
heller ikke de to som er
lysregulerte.

Det må anl egges planskilte
krysningsmuligheter i Hønengata

Det må anlegges fortau / gangvei
langs Hovsmarkveien

Det bør helst anlegges planskilt
kryssing av Hovsmarkveien

Sykkelfelt er langt unna
trafikksikker løsning for personer
på sykkel

Kommunestyret ba i 2017 om en
egen sak der det redegjøres for
hvordan sikre måloppnåelse for å
bli godkjent som trafikksikker
kommune.

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Følges opp i egen
skoleveiut redning.

Ivaretatt i planforslaget

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Tas til orientering.
Godkjenning som
trafikksikker kommune
er en annen sak, ikke en
naturlig del av
reguleringsplanen.

Merknaden er
tilstrekkeli g kommentert
av forslagstiller

9 Ringerike kommune,
Kommuneoverlegen, 22.3.2018

F orutsetter at helsemessig
forsvarlighet legges til grunn for
framtidig utbygging av området.

OK

Det er lagt inn
bestemmelser om støy
og universell utforming

10 SU Hønefos s skole, 7.3.2018

Kritisk til at ombygging av
krysset
Hønengata/Hovsmarkveien ikke

Krysset må (eventuelt)
løses i egen plansak.

Merknaden er
tilstrekkelig kommentert
av fors lagstiller
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inngår i planen

Savner analyse av konsekvenser
av kødannelse i Hovsmarkveien

Sammenhengende gang - og
sykkelveinett mangler i planen

Krever at det utarbeides en
skoleveianaly se

Krever rekkefølgebestemmelser
om trafikale tiltak (skolevei)

Støy - og luftforurensning i
Hønengata forventes belyst i
skoleveianalysen

Mener at planen direkte
motarbeider målene for
folkehelsearbeidet i kommunen

Lang og trafikkfarlig skolevei
med st or grad av forurensning vil
medføre at flere blir kjørt til
skolene, enn det trafikkanalysen
stipulerer .

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Etterkommet.

Delvis imøteko mmet
ved ny § 5.8, for tiltak
innenfor planområdet.
Tiltak utenfor
planområdet følges opp
i skoleveiutredningen.

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Tas til orientering.

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

1 1 SU Ullerål skole, 12.3.2018

Krysset
Hønengata/Hovsmarkveien må
inngå i detaljreguleringen

Sammenhengende gang - og
sykkelforbindelse langs
Hovsmarkveien, er nødvendig .

Slutter seg til uttalelsen fra SU
Hønefoss skole

Positive til sa mmenhengende

Krysset må (eventuelt)
løses i egen plansak.

Fortau i nngår i
planforslaget.
Forlengelse av gang -
/sykkelvei en på
nordsiden av
Hovsmar kveien, til
Hønengata, er vurdert .
Inngår ikke grunnet
utfordringer med
terreng, inngrep i
eiendommer og
forekomst av en
rødlistet art .

OK

OK

Merknaden er
tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller
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gangvei i Elling M Solheims vei

Foreslår bomløsning i
Flattumveien

Sykkelparkering er godt ivaretatt

Foreslår kiss and ride sør på
skoletomten i tillegg .

Ønsker enveiskjøring i Elling M
Solheims vei

Imøtekommet . Kr av
lagt inn i § 2.4.1.

OK

Ikke imøtekommet.
Arealet er disponert til
uteareal for skolen.
Stoppmulighet i Elling
M Solheims veg langs
nytt fortau vil supplere
tilbudet på selve
skoleområdet.

Planen er ikke til hinder
for dette. Vurderes
nærmere i
skoleveiu tredningen.

1 2 Arnt K. Modalen, 31.1.2018

Beskriver dagens situasjon og
trafikale forhold, og er m eget
bekymret for elevenes sikkerhet

Flattumveien bør stenges fysisk
der det er gangveg

Bussen må k jøre i
Hovsmarkveien

Lag et system med liten
gjennomkjøring i Ullerålområdet,
og forbud mot store kjøretøy

Hovsmarkveien må bli eneste vei
for buss og lastebil

Ønsker skøytebane om vinteren
på nåværende fotballbane

Tas til orientering

Imøtekom met. Krav
lagt inn i § 2.4.1.

Dagens kjøremønster
opprettholdes i
utgangspunktet.
Vurderes nærmere i
skoleveiutredningen.

Dagens kjøremønster
opprettholdes i
utgangspunktet.
Vurderes nærmere i
skoleveiutredningen.

Dagens kjøremønster
opprettholdes i
utgang spunktet.
Vurderes nærmere i
skoleveiutredningen.

Planen er ikke til hinder
for dette. Det blir opp
til skolen å vurdere
forslaget nærmere.

Merknaden er
hovedsakelig godt nok
kommentert av
forslagstiller

Bestemmelsene s tiller
krav om at det
etablerers ve ibom i
Flattumveien. Dette vil
hindre
gjennomkjøringstrafikk
av personbiler.
S k olebuss vil likevel
kunne ha tillatelse til å
kjøre gjennom bommen.

1 3 Lars Torstensen Lindstøl og
Marianne Skogstrøm Endrerud,
18.2.2018

Merknaden er
tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller
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Dette er en grove mangler ved
planfors laget og
saksframstillingen:
- Det er ikke angitt om elever fra
Hønefoss skole er tenkt flyttet til
Ullerål.
- Planbeskrivelsen redegjør ikke
for konsekvensene av dette.

Frykter for personsikkerheten til
barna sine ved gjennomføring av
planen.

Det kan vi rke som om kontrakter
som er inngått vil kunne gi press
på å få en løsning som ikke
fungerer tilfredsstillende.

Planforslaget strider mot
regionale målsettinger:
- Nullvekstmålet, fordi det legger
opp til økt bruk av bil.
- Nullvisjonen til vegvesenet ,
fordi det skaper trafikkfare
- Mål i Nasjonal Transportplan ,
herunder om at 80 % går til
skolen.
- Rikspolitiske retningslinjer for
å styrke barn og unges interesser
i planleggingen, fordi det
forverrer sikkerheten og ikke
viser hvordan barn er involvert i
prosessen, eller hvordan barns
interesser er ivaretatt.

Planavgrensningen burde omfatte
krysset
Hovsmarkveien/Hønengata.

Løsningen i planen henger ikke
sammen med utredningen av
trafikale konsekvenser.

Støv og luftforurensning er et
problem i Hønenga ta. Barn som
kommer sørfra vil bli eksponert
for dette en time daglig.

Trafikkanalysen konkluderer

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Sikker skolevei blir et
sentralt tema i
skoleveiutredningen.

Forprosjekt er
i gangsatt . Riving av
Ullerål skole er
besluttet.
Det legges opp til at
kommunestyret tar
stilling til videre
gjennomføring i juni.

Regionale myndigheter
har ikke anført slike
påstander, hvilket ville
vært naturlig om det
var vesentlig
konfliktgrad.
Skoleve ier vil bli
utredet nærmere.

Krysset må (eventuelt)
løses i egen plansak.

Trafikkanalysen
redegjør for
konsekvensene av
løsningene i planen.
Fremkommelighet for
biler er ikke prioritert.

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Følges opp i egen
skol eveiutredning.
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med behov for omfattende
ombygging for å gi
tilfredsstillende trafikksikkerhet,
men konkrete tiltak er ikke
identifisert.

Behovet for helhetlig ombygging
av Hønengata er ikke fulgt opp i
planmaterialet.

Prosessen har ikke lagt opp til
reell medvirkning.

Det er ikke gjort en skikkelig
kartlegging av skolevei.

Det er ikke betryggende om
planforslaget skal optimaliseres
for sluttbehandling uten at det
blir ny høring.

Rekkefølgekrav om tiltak utenfor
planområdet kan bli vanskelig å
gjennomføre, samtidig som det
blir vanskelig å ikke tillate bruk
av ny skole når den står ferdig.

Foreslår parallelle gang -
/sykkelgater med underganger
gjennom jernbanen og under
Hønengata

Det bør etableres en løsning for
gående og syklende, tilsvarende
den som er vist i planforslaget
Øvre Hønengata Øst, også på
vestsiden av Hønengata.

Kapasitetsproblemer i krysset
Hovsmarkveien/Hønengata vil gi
mer trafikk i sidegatene, økt
trafik kfare og enda større bruk av
bil.

Skolene og FAU bør involveres
og barnetråkk kartlegges, før
tiltak utredes og eventuelt
reguleres.

Det foreligger egen
reguleringsplan for
øvre del av Hønengata.

Lovpålagt medvirkning
er gjennomført. Det
legges opp til utvidet
medvirkning i
forbindelse med
skoleveiutredningen.

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Høringsuttalelsene
til sier behov for mindre
endringer/optimaliserin
g av planforslaget. Det
blir en egen prosess for
tiltak utenfor
planområdet.

Dette blir belyst i
skoleveiutredningen.
Ulike tiltak vil ha ulik
terskel for
gjennomføring.

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Fø lges opp i egen
skoleveiutredning.

Følges opp i egen
skoleveiutredning.

Følges opp i egen
skoleveiutredning.
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1 4 Erna Lisbet Elsrud - Bjerkheim og
Thor Bjerkheim, 5.3.2018

Plages av støy fra ball bingen, og
ønsker regulering av tiden den
kan brukes.

Skoleplassen brukes ofte til
"grisekjøring" med biler,
motorsykler og ATV'er.

Ønsker enveiskjøring i Elling M
Solheims vei.

Ønsker hastighetskontroller,
gjerne fotoboks.

Foreslår inngjerding a v skolens
uteområde og bom som hindrer
motoriserte kjøretøy.

Dette følges ikke opp
her. Det henvises til
politivedtekt for
Ringerike og dialog
med skolen.

Tas til orientering.
Problemet løses ikke av
reguleringsplan.
Områdets fysiske
utforming blir end ret,
og forholdene
forhåpentligvis bedret,
ved gjennomføring av
bygge prosjektet .

Planen er ikke til hinder
for dette. Vurderes
nærmere i
skoleveiutredningen.

Dette styres ikke av
reguleringsplan.

Følges opp i
byggeprosjektet.
Motoriserte kjøretøy er
ikke ønsket på skolens
områder for lek og
uteopphold.

Merknaden er
tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller
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Ullerål og Hov skoler - Ringerike kommune - 433 Detaljregulering -

offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 25.01..20L9 angående offentlig ettersyn av detaljregulering av Ullerål og
Hov skoler i Ringerike kommune. H6ringsfristen er satt til 12.03.2018.

Fylkeskommunen gir her en kulturminnefaglig uttalelse

Kort om planen

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av skolene Ullerål og Hov i

Hønefoss nord. Arealene i planområdet inneholder eksisterende Ullerål skole, Hov ungdomsskole
og barnehage.

Automatisk fredete kulturminner
Fylkeskommunen har utført kulturminneregistrering i planområdet. Det ble ikke funnet
automatisk fredete kulturminner. Vider mener vi at planforslaget tar tilstrekkelig hensyn til
automatisk fredete kulturminner gjennom planens reguleringsbestemmelser. Vi har derfor ingen
merkander til planforslaget.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Planområdet er delvis bebygd, men vi kjenner ikke til fredete og verneverdige bygninger eller
andre etterreformatoriske kulturminner innenfor planområdet som vil bli berørt av tiltaket. I vår
uttalelse til varsel om oppstart av planarbeidet gjorde vi oppmerksom på Gamle Ullerål skole
(Sagaveien 32,87/4Ol som er like utenfor planområdet. Skolebygningen er oppført i 1901og er
vurdert til å ha h6y verneverdi. Vi kan ikke se at tiltaket vil virke negativt inn på Gamle Ullerål
skole, og har følgelig ingen merknader til planforslaget når det gjelder etterreformatoriske
kulturminner.
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Til beredskapsansvarlig i utvalgte kommunene langs Drammensvassdraget
Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Lier, Modum, Hole, Ringerike, Jevnaker, Gran

Vår dato: 09.03.2018

Vår ref.: tba

Arkiv: 412

Deres dato:

Deres ref.:

Hovedkontor

¡riddelthunsgate 29

Postboks 5091, Majorstuen

0301 0sLo

Saksbehandler:

Turid Bakken Pederser/

Inger Karin Engen

Tlf . 229 597 67 I tb a@nv e.no I
Tlf . 229 59 0&0/ike@nve.no

Innhenting av opplysninger om tidligere flomskader og flomproblemer i
kommunen

llVE ber om en oversikt over at flomutsatte punklområde for kritisk infrastruktur/store verdier
som kommunen kjenner til pr. i dag og at dette oversender oss innen 10. april. Ta spesielt

utgangspunkt i de siste flommene (2007,2013 og 2015). Hva slags skader, dvs. hvilke type
bygninger eller anlegg ble skadet/satt ut av spill? Hvis det er andre områder med kjent
flomproblematikk før 2007 er det fTnt om vi kan få slik informasjon også. Der det er mulig er det
fint om dere oppgir den kritiske vannstanden for skade på disse punktene/områdene.

NVE har lagt ut en vårflomanalyse (http://www.varsom.no/nytt/nyheter-flom-og-jordskred/nves-

varflomanalyse-2O18-forelopige-utsikter/ ) som viser at det er mer srìø enn normalt i Sør-Norge. Det er

derfor større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i dette området. NVE ber kommunen følge med

på varsom.no utover våren. Om kommunen ikke allerede abonnerer på denne tjenesten, så oppfordrer vi
dere til å gjøre det.

Gjennom NVEs flomsonekartarbeid er det utarbeidet detaljerte flomsonekart for de strekningene i Norge
med størst skadepotensial. I tillegg har mange kommuner gjennom sitt arealplanarbeid utreda flomfare
langs mange vassdrag. I Drammensvassdraget foreligger det totalt 9 flomsonekartlagte strekninger:

. Oppstrøms Randsfiorden - Fagernes, Dokka, Brandbt¡/Gran

. Oppstrøms Krøderen (Hallingdalsvassdraget) - Hemsedal, Gol, Nesbyen

. Oppstrøms Tyri{orden og Nedstrøms Randsfiorden/Sperillen - Hønefoss med Tyrif orden
¡ I Drammensvassdragets utløp - Drammen

Ved å gå inn på NVEs kartkatalog https://kartkatalog.nve.no/metadatahg_datasett.html og flomsoner

som ligger under Fare, kan man finne vannstander for flommer med ulike gjentaksintervall ved å klikke
på profilene og bla seg fremover i dialogboksen som da kommer opp, se utsnitt under - f.eks 10-års

flomvannstand på kote 3.09 (NN2000) ved Mjøndalen.

E-post: nve@nve.no, Postcoks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, lnternett w.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Region M¡dt-Norge

Abels gate I
Region Nord

Kongens gâte 14-18

Region Sør

Anton Jensensgate 7

Postboks 2124

3103 TøNSBERG

Re9¡on Vest

Naustdalsveqen. 18

Region øst

Vangsve¡en 73

Postboks 4223

2307 HAMAR7O3O TRONDHEIM 8514 NARVIK 6800 FøRDE
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Ved å bla til hyperkoblingene kan man gå inn i flomrapportene hvor blant annet også historiske

flomstørrelser er omtalt.

For Drammensvassdraget har NVE og regulantene ved tidligere flomsituasjoner erfart at det er svært

nyttig å ha kjennskap til vannstand for skade på kitisk infrastruktur og store verdier langs vassdragene

Denne kunnskapen kan bidra til å velge riktig strategi for manøvrering i regulerte vassdrag og at

( ) trrxflomvsr¡sstÊnd Yeü tYêrrprt'¡l
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nødvendige sikringstiltak bli iverksatt slik at skadeomfang blir redusert. For å starte med en slik
innhenting av detaljert kunnskap om flomutsatt kritisk infrastruktur og store verdier langs

Drammensvassdraget, sendes dette brevet først til et begrenset utvalg av kommuner langs

Drammensvassdraget.

Med støtte i flomsonekartene, egne flomutredninger, men først og fremst fra erfaringer fra
flomhendelser og ellers den lokalkunnskapen kommunene har, ønsker NVE en oversikt over hvor
kommunen pr. i dag har informasjon om at det har vært skaderþroblemer pga. flom. Ta spesielt

utgangspunlf i de siste flommene (2007,2013 og20l5). Hva slags skader, dvs. hvilke type bygninger

eller anlegg ble skadelsatt ut av spill? Hvis det er andre områder med kjent flomproblematik,kfør 2007

er det fint om vi kan få slik informasjon også.

Som Drammen kommune er kjent med så må det være både stormflo og flom for å ñ noen større

flomskader for arealene langs Drammenselva.

NVE ber om at flomutsatte punkt/område for kritisk infrastruktur/store verdier markeres på kart
med en kort beskrivelse. Der det er mulig er det fint om dere oppgir den kritiske vannstanden for
skade på disse punktene/områdene. Vi ønsker bare de viktigste punlfene og ingen uttømmende liste.

NVE oppfordrer for øvrig kommunen til å innlemme slik informasjon som nevnt over, i kommunens

beredskapsplan mht. fl om.

Vi håper kommunen finner tid til en slik gjennomgang av kjente flomutsatte kritisk infrastruktur/store
verdier, da dette også vil bidra til å forberede kommunen på en vårflom i Drammensvassdraget.

Vi ber om at informasjonen som nevnt over sendes IYVE (rs@nve.no) innen 10. april.

Har dere spørsmål?

Ta gjeme kontakt med flomvarslingen v/Inger Karin Engen pâ,tlf 45247575 eller e-post ike@nve.no.

Gjelder spørsmålene flomsonekartene kan Turid Bakken Pedersen på telefon 97681312 eller e-post

tba@nve.no kontakles.

Avslutningsvis vil vi også anbefaler kommunene å laste ned appen regObs @. Or"*om denne kan

kommunen under en hendelse legge inn flomobservasjoner/bilder mm som NVEs flomvarsling vil ha

direkfe nytta av i hendelsen. Observasjonen kan også være svært nyttig i f.eks. arealforvaltning i ettertid.

Vi viser også til ekspertverkføyet for varsling og beredskap http://www.xgeo.nol

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup Turid Bakken Pedersen

regionsjef senioringeniør

Dokumentet sendes uten underslcrifi. Det er godkjent i henhold til interne rutiner,
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Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for Ullerål og 
Hov skoler i Hønefoss 
 

Ringerike kommune har oversendt forslag til detaljregulering for Ullerål og Hov skoler i 
Hønefoss. Planforslaget legger blant annet til rette for oppføring av en ny barneskole og 
åpner opp for utvidelse av dagens ungdomsskole. Det er i saken dokumentert at 
trafikken i Hovsmarkveien resulterer i at sidearealene er støyutsatte. For å sikre god 
miljøkvalitet på uteområdet og skolebyggene er det viktig med bestemmelser som 
hindrer oppføring av bebyggelse med støyfølsomme rom som er vendt ut mot disse 
arealene. Vi har derfor en planfaglig forutsetning om at bestemmelsene om støy i 
planforslaget blir endret slik at dette kommer bedre frem. Videre anbefaler vi at fortau 
og gang- og sykkelveger som er regulert inn i planen blir sikret gjennomført i form av 
rekkefølgekrav i bestemmelsene. 
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 25. januar 2018 med forslag til detaljregulering for Ullerål og Hov skoler i 
Hønefoss. 
 
Det går frem av oversendelsen at hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for fremtidig 
utvikling av skolene Ullerål og Hov i Hønefoss. Det skal bygges ny barneskole (Ullerål skole) 
som skal dimensjoneres for inntil 550 elever fordelt på 7 trinn. Det foreligger ingen konkrete 
planer for ungdomsskolen (Hov skole). Det går i dag 230 elever ved skolen. Kommunen 
vurderer å utvide skolen til 3- eller 4-parallell ungdomsskole som vil utgjøre et elevtall på ca. 
360. 
 
Planområdet inneholder arealene til eksisterende Ullerål barneskole, Hov ungdomsskole, 
barnehagens arealer ved Hovsmarkveien, samt arealer for friområde og trafikk. 
Byggeområdene i planen er foreslått regulert til barnehage og undervisning. Det er foreslått 
sammenhengende fortau/gang- og sykkelveg langs Hovsmarkveien. 
 

Fylkesmannens kommentarer 

Fylkesmannen har i brev av 16. juni 2017 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, friluftsliv og naturmangfold ble tilstrekkelig 
ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 
 
Etter en gjennomgang av saken er det først og fremst forhold knyttet til støy og 
trafikksikkerhet som vi har merknader til. 
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Det går frem av saken at trafikken er såpass stor langs Hovsmarkveien at arealene som 
grenser til veien er støyutsatte. Støyen langs veien vil ikke øke merkbart som følge av 
utvidelser av skolene eller ved framskriving av trafikken. Det er imidlertid en støysituasjon 
langs veien i dag som resulterer i at det må gjennomføres tiltak. For barnehagen som har 
utearealene vendt mot veien er det behov for oppføring av støyskjerm for å få et skjermet 
uteområde. I plankartet er denne støyskjermen regulert inn i planen. 
 
Ungdomsskolen ligger utenfor det støyutsatte området slik at det ikke er behov for noen tiltak 
her. For barneskolen, hvor det er planer om å bygge en ny skole, er det imidlertid behov for 
tiltak. Vi ser av saken at det er planer om å bygge en ny skole som har ryggen mot støyen 
(Hovsmarkveien) for på den måten få et skjermet uteområde. Skolebygget vil ved en slik 
løsning fungere som støyskjerm. Fylkesmannen mener dette er en god løsning på 
støyproblematikken i området, med forbehold om at det ikke planlegges for noen 
støyfølsomme rom i den støyutsatte fasaden mot veien. Kontorer, lager og lignende kan 
plasseres her, men ikke undervisningsrom, disse må legges mot det skjermede utearealet. 
 
I bestemmelsene § 0.2 er det foreslått en støybestemmelse som vi mener blir for lite presis i 
forhold til den dokumenterte støysituasjonen i området. Fylkesmannen har derfor en 
planfaglig forutsetning om at ordlyden i denne bestemmelsen blir endret slik at det går klart 
og tydelig frem at det ikke er lov med støyfølsomme rom utenfor vindu i støyutsatte fasade 
hvor Lden = 55 dB eller høyere. Vi viser til Klima- og miljødepartementets retningslinje for 
støy i arealplanlegging T-1442/2016. På den måten blir støygrensen juridisk bindende for 
planen. 
 
Videre vil vi anbefale at den dokumenterte støysonen blir regulert inn i planen som en 
hensynssone med tilhørende bestemmelser. 
 
Vi mener det er spesielt viktig å sikre at dette blir ivaretatt når det planlegges for skole og 
barnehage. Vi ber derfor om at det også går tydeligere frem av bestemmelsene at det er krav 
om oppføring av støyskjerm ved barnehagen. Dette bør tas inn som et eget rekkefølgekrav. 
Støyskjerm skal være oppført før det tillates nye tiltak på eiendommen.  
 
Når det gjelder trafikksikkerheten ser vi av saken at det i dag ikke er opparbeidet fortau/gang- 
og sykkelveg langs adkomstveiene til skolene. Store deler av strekningen har tilbud for myke 
trafikanter, men det mangler for deler av strekningen, blant annet langs Hovsmarkveien. Dette 
er blant annet fremhevet i ROS-analysen som en svakhet og risiko for myke trafikanter. 
 
Vi ser også av uttalelsen fra Statens vegvesen at det anbefales planskilt kryssing av 
Hønengata som et viktig trafikksikkerhetstiltak. De har anbefalt at planen ikke blir vedtatt slik 
den foreligger på grunn av at trafikksikkerheten ikke er godt nok ivaretatt. 
 
Fylkesmannen har ikke veifaglig kompetanse, men vi har et ansvar for å påse at barn og unges 
interesser blir ivaretatt i kommunens planlegging. Trafikksikkerhet for myke trafikanter, og 
kanskje spesielt for de minste barna, må sikres i planen. 
 
Vi ser av saken at en stor andel av elevene blir kjørt til skolen, andelen er på hele 40/50 %. 
Hva dette skyldes er sikkert sammensatt, men dårlig gang- og sykkeltilbud kan være en del av 
årsaken. Fylkesmannen anbefaler derfor at det derfor jobbes videre med å sikre et bedre tilbud 
for myke trafikanter i byen. Vi viser til nasjonale føringer hvor det er et mål om at veksten i 
trafikken storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 
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Når det gjelder denne konkrete planen anbefaler vi at det går klart frem av bestemmelsene i 
form av rekkefølgekrav om at fortau/gang- og sykkelveg langs Hovsmarkveien skal være 
ferdigstilt før det kan gis brukstillatelse til den nye barneskolen. 
 
Før endelig behandling av planforslaget forutsetter vi også at det blir foretatt en grundig 
vurdering av trafikksikkerheten med tanke på flytting av elever fra Hønefoss skole til den nye 
skolen. Barn og unges representant må bli hørt i saken og det bør legges opp til god 
medvirkning fra skolene og brukere av skolen. Tiltak som er nødvendige for å bedre 
trafikksikkerhet må innarbeides i planen i form av rekkefølgekrav for å sikre at disse blir 
gjennomført. 
 
Utover dette har vi ingen spesielle merknader til planforslaget. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal 
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Svar - reguleringsplan Ullerål og Hov skoler - offentlig ettersyn

Rettelse i brev – kast forrige.

Viser til mottatte forslag på overnevnte reguleringsplan. Hensikten med planen er å legge til

rette for framtidig utvikling av skolene Ullerål og Hov i Hønefoss nord. Arealene i

planområdet inneholder eksiterende Ullerål sk ole, Hov Ungdomsskole og Hovsmarka

barnehage.

Høy andel av reisende med bil til sko l en

Det beskrives at 50 %/40 % av elevene blir kjørt med bil til barneskolen og ungdomsskolen .

Dette er en meget uheldig situasjon og bør unngås. Det bør legges til rette f or at flere kan

gå og sykle til skolene.

Kiss og ride

Det er planlagt kiss og ride plasser for skolene. De ligger for tett på hverandre. Kiss og ride -

plassen for Ullerål er for liten. Det bør skille på kiss og ride - området og parkeringen til

Ullerål skole . Men en så stor a ndel av reisende med bil til sko l en kan lett det danne kø i

H ovsmarkveien og ut i Hønenga t en. Begge plassene bør reguleres.

Hønengaten

Det beskrives tiltak langs Hønegat en og lysregulering i kryss med Hovsmarkveien og

Hønegat en . Signalregulert kryss er et tiltak for å gjøre lettere å kjøre til skolen. Det er det

motsatte som bør gjøres. Øvrige tiltak langs Hønengaten er ikke beskrevet.

Statens vegvesen har tidligere hatt planer for Hønegaten . Dette ble ikke gjennomført og det

er ikke finansi ering i Fylkesvegplanen . Tiltak i og langs Hønengaten må derfor bekostes av

tiltakshaver.
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Lukking av Hønefoss skole og overføring av elever til Ullerål skole

Det framgår i trafikkanalysen at Hønefoss skole skal nedlegges og elevene ska l flyttes til

Ullerål skole. Det bør legges fram en analyse av skolevegen fra Hønefoss skole sitt område

og til Ullerål skole .

Plan skilt løsning for gående over/under Hønengata

Vi har fremmet innsigelse på reguleringsplan for Hønegaten øst . Det er med beg runnelse i at

det bør være en planskilt løsning for gående og skolebarn fra Hønegaten øst til /fra Ullerål

og Hov skoler. Det bør etableres e n planskilt kryssing av Hønengata som kan benyttes av nye

beboere i Hønefoss øst og skolebarn fra området rundt Hønefoss skole til skolene Ullerål og

Hov.

Konklusjon

Vi vil f raråde kommunen å egengodkjenne reguleringsplan slik den nå foreligger.

Med hilsen

Anders o. Hagerup

Vegavdeling Buskerud

Seksjon for plan og forvaltning

Seksjonsleder Anne - Mette Bjertn æs

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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Vis er til mottatt planforslag.

Planområdet ligger i underkant av 350 meter nord for Roa - linjen og berører ikke jernbanen s
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Med vennlig hilsen
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Knut Oddvar Stene
utreder og planlegger
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Fra: Espen Sjåstad [Espen.Sjastad@ringeriks-kraft.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 12.03.2018 12:21:07 

Emne: SV: 433 Detaljreguelring Ullerål og Hov skoler - Varsel om høring og offentlig ettersyn 

Vedlegg: image001.jpg; image002.png; Kartskisse Ullerål og Hov skoler.JPG 

Vi viser til mottatte varsel om høring og offentlig ettersyn av detaljregulering Ullerål og Hov skoler i Ringerike kommune av 25.1.2018. 
 
Ringeriks-Kraft Nett har noe nett i og rundt planområdet, se vedlagte kartskisse.  
 
Blå stiplet strek – Lavspentkabeltrase/fiberkabeltrase 
Blå heltrukken strek – Lavspentlufttrase 
Orange firkant med svart kant rundt – Fiberkum 
Grønn firkant – Lavspent kabelskap 
Grønn trekant – Tilknytningspunkt 
Rød stiplet strek – Høyspentkabeltrase 
Rød heltrukken strek – Høyspentlufttrase 
Symbol med to røde trekanter – Nettstasjon med transformator i kiosk 
Symbol med en rød trekant – Nettstasjon med transformator i mast 
 
Vi viser til forskrift for elektriske forsyningsanlegg (fef 2006) §6-4 Avstander, kryssinger og nærføringer. Den minste horisontale avstanden fra kabel til 
nærmeste punkt på bygning er 2,0 meter. 
 
Ringeriks-Kraft Nett leverer strømforsyning i samsvar med gitte konsesjoner. I denne sammenheng viser vi til våre til enhver tid gjeldende tilknytnings-
/leveringsvilkår i forbindelse med nye anlegg og endringer/flyttinger av våre anlegg som følge av utbyggingen av planområdet. Det samme gjelder også 
eventuelle midlertidige anlegg under arbeidene. Se tilknytningsvilkår på vår hjemmeside: 
 
http://www.ringeriks-kraftnett.no/nettleie/tilknytning-til-nettet/ 
 
Vi ønsker å bli informert i den videre planfasen. Dette for å kunne planlegge eventuelle endringer/flyttinger/ombygginger av eksisterende anlegg og nye 
anlegg samtidig med utbyggingen av planområdet. 
 



Med vennlig hilsen  
Espen Sjåstad 

Sivilingeniør 
 
Mobil   +4791655613 
Kontor   
e-post  Espen.Sjastad@ringeriks-kraft.no 
 

 
 

 



Dette dokumentet mangler



 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

    LANDBRUKSKONTORET        
FOR 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/2150-37 9669/18 PLN 433  15.03.2018 

 

433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler, uttalelse fra Landbrukskontoret 

 

Vi viser til høringsdokument vedr detaljregulering Ullerål og Hov skoler. 

 

Landbrukskontoret ber om at det avsettes en trasé (ca 6 meters bredde i planområdet) mellom 

barnehage og skole, øst for bekken, for mulig fremtidig transport i forbindelse med tømmerdrift 

og andre skogskjøtselstiltak i kommunal skog i Hovsmarka. Det er i dag en gammel 

traktorveitrasé her, og man er avhengig av å kunne frakte tømmer på denne, da det er svært 

begrensede muligheter for slik transport på andre steder i Hovsmarka. 

Det er, av sikkerhetsmessige hensyn, behov for å kunne bygge skogsbilvei fram til snuplass for 

å få inn tømmerbil her i fremtiden. På denne måten unngår kommunen å ha tømmerlunner i nær 

tilknytning til parkering/skoleområde. 

 

For øvrig har vi ingen merknader til planforslaget. 

 

 

 

 Med hilsen 

 

 

 Eiliv Kornkveen 

 leder 

  

                 

Arvid Hagen 

skogrådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Ringerike kommune 

Areal- og byplankontoret 

22.03.2018 

 

Vår ref.: 2017/2150 

   

Vedr. høring av forslag til reguleringsplan 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler 

Det vises til deres varsel om høring og offentlig ettersyn 25.1.2018.  

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.  

 

Til orientering 

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern har tilsyn-, råd- og veiledningsansvar i henhold til 

Folkehelseloven kapittel 3 og tilhørende miljørettet helsevernforskrifter. Miljørettet helsevern 

omfatter faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke inn på helsen. Disse er fysiske, 

kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf. Folkehelseloven § 8.  

 

Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot 

faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet 

til helse og trivsel i planlegging etter plan- og bygningsloven og godkjenning av virksomhet 

etter annet lovverk, jf. Miljørettet helsevernforskriftens § 4. 

 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern har ikke hatt tid og anledning til å gå gjennom 

dokumentasjonen, men forutsetter at helsemessig forsvarlighet legges til grunn for framtidig 

utbygging av området. 

 

 

Med hilsen e.f. 

 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

Tlf 90562030 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 









SU Ullerål skole 

Hovsmarkveien 7 

3515 Hønefoss 

 

 

 

Ringerike kommune 

Areal- og byplankontoret 

PB 123, Sentrum 

3502 Hønefoss 

 

12.03.2018 

 

Høringsuttalelse vedrørende detaljregulering for Ullerål og Hov skole 

 

SU på Ullerål skole ønsker å komme med følgende høringsuttalelse: 

 

SU mener at krysset Hønengata – Hovsmarkveien må inngå i detaljreguleringen. Trafikken i 

krysset vil være et kritisk punkt med tanke på sikkerhet for myke trafikanter og syklende med 

økt trafikkbelastning. Det er nødvendig å etablere sammenhengende gang- og 

sykkelforbindelse mellom krysset og begge skolene, samt barnehagen. SU på Ullerål skole 

slutter seg til SU Hønefoss skole sin uttalelse. 

 

SU stiller seg positive til løsningen med en sammenhengende gangvei i Elling M. Solheimsvei. 

Det lager en tryggere adkomst til skolen for gående sammen med opphøyd gangfelt.  

 

SU foreslår en bomløsning kun for buss og beboere i Flattumveien sørfra. 

 

Sykkelparkeringer med tak er godt ivaretatt. 

 

SU er gjort kjent med at det er laget en ny kiss and ride-løsning i utomhusplanen på Ullerål 

skole med trafikkflyt i én retning fra Hovsmarkveien og ut i Elling M. Solheimsvei. Denne 

løsningen er å foretrekke foran opprinnelig plan. SU foreslår å etablere en kiss and ride-

løsning i tillegg helt sør på skoletomta, da det kan oppstå farlige situasjoner når f.eks. mange 

samtidig setter fra seg bilen ved henting av barn på SFO. 



 

SU ønskerat det ses på en løsning med enveiskjøring i Elling M. Solheimsvei med kjøreretning 

hvor bilene kommer sørfra i Dronning Ragnhilds vei og utkjøring i Hovsmarkveien, samt å se 

på muligheten for kun å kjøre ut i Hovsmarkveien ved å svinge til høyre ut mot Hønengata. 

 

 

Per-Anders Hovde Mathisen            Dag-Øivind Henriksen                Anne Cathrine Fjellvang 

Leder SU                                               Nestleder SU                               Sekretær 



Arnt K. Modalen 

Dronning Ragnhilds vei 15 

3515 Hønefoss 

Mob: 97669670 

E-post: amodalen 

 

 

Ringerike kommune v/ Areal- og byplankontoret. 

 

 

Bemerkninger til høring som gjelder «433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler» 

 

Illustrerende kartutsnitt er vedlagt nederst. 

Jeg bor rett sørvest av enden til dagens fotballbane ved Ullerål skole. Min eiendom grenser inntil 

skoleeiendommen. Jeg har god utsikt og oversikt over hvordan trafikken i nærmiljøet er. 

Jeg er meget bekymret over skoleelevenes sikkerhet til/fra skolen, og mens de oppholder seg i 

utkanten av skoleområdet. Hele Ullerålsområdet er et gammelt byggefelt der det kan kjøres begge 

veier i alle gater. Nedenfor følger et utklipp fra detaljreguleringsforslaget. 

 «5.5 Samferdselsanlegg  

Veg og trafikkløsning Vegsystemet i området vest for Hønengata er i reguleringsplan 82 Ullerålområdet (1975) 

planlagt endret fra rutenett og kvartalstruktur til et system av samleveger og adkomstveger med liten grad av 

gjennomkjøring. Dette er ikke gjennomført og videreføres ikke. Foreliggende planforslag tar utgangspunkt i 

dagens vegsystem, men med flere nye fortau tegnet inn.» 

Jeg synes det er direkte uforsvarlig at Ullerålsområdet ikke skal endres til et system av adkomstveier 

med liten grad av gjennomkjøring. På kartet nedenfor er det tegnet inn med rosa piler hvordan store 

deler av gang- og sykkeltrafikken til skolen er om morgenen. Og skolebussen kommer kjørende inn 

Dronning Ragnhilds vei (brun pil), og fortsetter inn den delen av Flattumveien som er gangvei. Bussen 

er like bred som gangveien, og skoleelevene må hoppe ut av gangveien for at bussen skal komme 

forbi. I tillegg kjører altfor mange biler der Flattumveien er gangvei. Noen kjører der for å slippe 

fartsdumpene i Hovsmarkveien. Slik ulovlig trafikk foregår hele døgnet. 

Veiene i Ullerålsområdet er preget av svært mange utkjørsler fra private eiendommer, samt hekker 

og gjerder som bidrar til å gjøre det uoversiktlig. Alle som går og sykler må gjøre dette i veibanene. 

Det er ikke etablert hverken gangfelt eller gangfelt sør av fotballbanen. Derfor er ingen av veiene i 

Ullerålsområdet dimensjonert for så store kjøretøy som bussen. Den eneste veien der det er 

forsvarlig å kjøre en buss, er Hovsmarkveien. Nesten alle elever som kommer fra nedre del av 

Haldenjordet og via Hønengaten sør for Flattumveien, kommer til å gå inn i Flattumveien og så videre 

til skolen. Og da må alle sammen krysse Dronning Ragnhilds vei (der bussen kommer). Det er få 

elever sørfra som går helt opp til krysset Hønengaten/Hovsmarkveien for så å gå inn Hovsmarkveien. 



Det er kun etablert gangfelt i deler av Elling M. Solheims vei og Hovsmarkveien, og ellers det ingen 

andre veier som har gangfelt i Ullerålsområdet. 

Trafikkanalysen i høringsforslaget bommer stygt når nesten hele fokuset blir lagt på krysset 

Hønengaten/Hovsmarkveien og selve Hovsmarkveien. Det er som nevnt en stor strøm av skoleelever 

mellom Kiwi og Ullerål skole også, og det er en nødvendighet å trygge denne skoleveien. Og dette er 

spesielt viktig når skolen skal dimensjoneres for ca. 600 elever. 

Det viktigste rundt Ullerål skole må være å begrense biltrafikken alle andre steder enn i 

Hovsmarkveien. Ikke bare når elevene er på veg til/fra skolen, men også ellers i døgnet på grunn av 

all aktiviteten som er tilknyttet skolen. 

Til slutt har jeg en hjertesak. Jeg håper virkelig at det blir tilrettelagt for å lage en stor skøytebane i 

sørenden av nåværende fotballbane om vinteren. Jeg kan skrive under på at den skøytebanen er og 

kommer til å bli svært populær. Og nettopp på grunn av all barneaktiviteten på nåværende 

fotballbane, er det så viktig at gangvei-delen av Flattumveien bli stengt, for å unngå farlig 

gjennomgangstrafikk med kjøretøy. Alternativt kan det settes opp en bom med fjernstyring for buss 

og brøytebil. 

 

Kort oppsummering av hva jeg mener er særdeles viktig for å oppnå den sikkerheten som 

skolebarna/ungdommene fortjener: 

 Sikkerhet: 

- Flattumveien bør fysisk stenges der det er gangvei. Bussen må kjøre i Hovsmarkveien. 

Alternativt: En fjærbelastet port slik at den kan brøytes som gangvei (Slik det er i Sagaveien 

ovenfor gamle Ullerål skole), eller at det blir satt opp en fjernstyrt port hvis bussen absolutt 

må kjøre i Flattumveien. 

- Lag et system med liten grad av gjennomkjøring i hele Ullerålsområdet og forbud mot store 

kjøretøy (bortsett fra nødvendig byggetransport). Hovsmarkveien må bli eneste vei som 

tillater buss/lastebil. 

 

Trivsel: 

- Legg til rette for å kunne lage stor skøytebane om vinteren på nåværende fotballbane. 

 

Ta gjerne kontakt hvis det ønskes bistand eller informasjon om trafikkflyten i Ullerålsområdet. Jeg har 

bodd her totalt i over 30 år, og vet hva jeg snakker om. Det er rett og slett ikke trygt nok for barn og 

ungdom slik det er i dag. 

Saken om å stenge Flattumveien der det er gangvei i dag, har jeg hatt oppe i Trafikkrådet to ganger 

(den gang det eksisterte). Trafikkrådet konkluderte dessverre bare med at det var godt nok skiltet, og 

ønsket ikke et fysisk hinder. Nå har vi en gyllen mulighet til å gjøre en endring til det bedre! 

 

Vennlig hilsen 

Arnt Modalen 

 



 

Se vedlagt kart nederst. 
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Ringerike kommune v/areal og byplan 

Kopi: Fylkesmannen i Buskerud 

          Statens Vegvesen Region sør 

          Buskerud Fylkeskommune 

 

Protest mot skoleplanen Reguleringsplan 433 Hov/Ullerål 

Merknaden fremmes fordi planforslaget har så grove mangler at vi frykter for personsikkerheten til 

våre barn ved gjennomføring. Kopi sendes BFK, SVV og Fylkesmannen da det kan virke som at 

kommunen allerede har inngått kontrakter i prosjektet som gjør at det vil kunne bli stort press på å få 

til en løsning for å unngå økonomisk tap selv om løsningene ikke fungerer tilfredsstillende. 

Planforslaget som er lagt på høring virker mangelfullt. Utredningsarbeidet virker mangelfullt i forhold 

til planens intensjon. Det virker heller ikke som konklusjonene i utredningene er fulgt opp i 

planforslaget og at plankartet og bestemmelsene ikke ivaretar de hensynene som bør ivaretas. Slik 

planforslaget fremstår påvises det svært uheldige konsekvenser uten at det angis hvordan dette skal 

håndteres i planen.  

Vi mener gjennomføring av planen kan gi store negative konsekvenser for sikkerhet og helse for barn 

som går på skolen. Forslaget virker også å stride kraftig mot viktige regionale mål. 

Vi mener følgende mangler må rettes før planforslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn. 

 

Mangler ved saksfremstilling og planbeskrivelse: 

1. Planforslaget er utydelig i hva det reguleres for. Det er i saksframlegg og planbeskrivelse ikke 

angitt om elever fra Hønefoss skole er tenkt flyttet til Ullerål. Det er i trafikkanalysen angitt at 

elevene fra Hønefoss skole skal flyttes ved ferdigstilling av nye Ullerål skole. Dersom dette er 

tilfelle må planbeskrivelsen endres slik at den vurderer konsekvensene. Slik det er nå er det 

ikke samsvar, noe som gjør vurderingene i planbeskrivelsen mangelfulle. Planbeskrivelsen 

redegjør dermed ikke for konsekvensene av tiltaket det reguleres for. 

 

Strid med regionale målsetninger: 

1. Planforslaget virker å være i strid med nullvekstmålet ved at det legger opp til løsninger som 

vil øke behov for bruk av bil. Ved siden av å forlenge skolevei for mange barn, blir skoleveien 

liggende langs distriktets mest trafikkerte vei gjennom områder som anses å være utrygge 

med behov for omfattende oppgradering. Dette vet vi vil medføre at foreldre velger å kjøre 

sine barn.  

2. Planforslaget virker å være i strid med nullvisjonen til SVV ved at det legger opp til løsninger 

som skaper trafikkfare. Barn har skoleplikt. Når barna tvinges til å bevege seg til et sted uten 

at det samtidig følges opp gjennom trafikksikringstiltak vil det skape økt risiko for ulykker. 

3. Planen virker også å være i strid med NTP (mål om utslipp, skadede, ivaretakelse av barn og 

målsetning om 80% går til skolen)  
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4. Planen virker å være i strid med «rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 

interesser i planleggingen» ved at den forverrer sikkerheten for barn og ikke viser hvordan 

barn er involvert i prosessen eller hvordan hensynet til barns interesser er ivaretatt. 

 

Mangler og motstrid i planmaterialet 

1. Avgrensning av planen: 

Planens avgrensning gir ikke mulighet til å skape sikkerhet rundt gjennomføring av 

nødvendige tiltak for å sikre kapasitet og trafikksikkerhet i tråd med påviste behov i 

trafikkanalysen.  Det er påvist at kapasiteten i krysset Hovsmarksveien X Hønengata vil bli 

oversteget kraftig allerede i år 2022,dvs om fire år. Krysset er likevel ikke innenfor 

planavgrensningen slik at det er mulig å sikre eventuell ombygging.  

2. Manglende vurdering, sammenheng og beskrivelse: 

Det er beregnet at krysset Hovsmarksveien X Hønengata vil være overbelastet i 2022. Av 

beregningene ser det ut til at forventet forsinkelse for kjørende fra Hovsmarksveien vil måtte 

vente i over 30 minutter på å få kjørt ut igjen etter å ha satt av barna. Kølengden er beregnet 

til en kilometer.  Det er selvfølgelig ikke plass til dette, men som analysen sier vil trafikken 

fordele seg på andre veier. Dette kan få store konsekvenser for gående langs for eksempel 

Rabbaveien og andre veier som er lite tilpasset økt trafikk av forsinkede bilister med dårlig 

tid. Det bør gjøres en utredning som viser hvordan denne trafikken vil fordele seg og 

identifisere nødvendige sikringstiltak.  

3. Det er i planbeskrivelsen vurdert at støv og luftforurensning ikke er et problem for 

skoletomta siden rød sone sjelden er lenger unna enn 5 m og gul sone for forurensning 10m 

fra veien. Samtidig legges det opp til at barn fra sør, f.eks. Vesterntangen skal gå langs 

Hønengata på gang og sykkelveg. Disse ligger nærmere enn 5 meter fra veien og med 

ganghastigheten til barn vil tiden de er eksponert på skoleveien bli i samme størrelsesorden 

som den totale utetiden de ville hatt på skolen. Det samme gjelder støy der planforslaget 

legger opp til løsninger som eksponerer barn for støy i brun sone. Dette innebærer at barna 

som får skolevei langs Hønengata får støybelastning på over 75db eller 100 ganger mer 

lydenergi enn det som anses som akseptabelt for arealene der barn skal oppholde seg på 

skolen. Støyen ligger ikke så langt unna nivået der arbeidstakere har krav på hørselvern ved 

varig eksponering. For barn fra Vesterntangen betyr overgangen fra Hønefoss til Ullerål ca. 

1,5 km ekstra reisetid hver vei. Dette gir ca. en times økning av reisetiden per dag i et miljø 

søm preges av støv, skitt og støy.  

4. Det er i trafikkanalysen vurdert at hovedproblemet med trafikksikkerheten skyldes at 

trafikksystemet er overbelastet og at dette fører til mer risikobetont kjøring. I trafikkanalysen 

konkluderes det med at det vil være behov for omfattende ombygging for å gi en 

tilfredsstillende trafikksikkerhet for myke trafikanter (trafikkanalysen 3.5) Det er imidlertid 

ikke identifisert hva disse tiltakene består i.  

5. Trafikkanalysen konkluderer med følgende: «Hønengata vil fortsette å være en meget 

trafikkert og ulykkesbelastet strekning. Med de to nye skolene vil enda flere elever ha behov 

for å ferdes langs og på tvers av Hønengata. Det anbefales at strekningen gjennomgår en 

helhetlig ombygning for å gjøre strekningen mer trafikksikker. Det omfatter etablering av 

sikre forhold for myke trafikanter i form av gang- og sykkelvei samt løsning av 
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trafikkavviklingsproblemene i kryssene som vurderes å være hovedårsaken til de mange 

ulykkene.» Det er ikke lett å se hvordan denne urovekkende konklusjonen er fulgt opp i 

planmaterialet. 

 

 

Prosess: 

Det ser ikke ut til at det har vært lagt opp til medvirkning i denne saken. Som foreldre til barn 

som vil bli påvirket av løsningen hadde vi ønsket å bli varslet om planer som får så store 

følger for våre barn. Det er særlig krav til medvirkning fra barn og unge i saker som berører 

deres interesser. Det er videre krav om at medvirkning skal være reell, det vil si skje på et 

tidspunkt hvor endringer fortsatt er mulig. Vi kjenner ikke til at det har vært slik medvirkning 

og finner det heller ikke i saken.  

 

Oppsummering og konklusjon:  

Vi synes det er skremmende at forslaget til ny skole legges ut uten at det virker som man har vurdert 

hensynet til trafikksikkerhet eller til barns interesser og helse. Slik vi leser analysene går det fram at 

skoleveien til barna som ledes langs denne vil bli farlig, støyende og forurenset. Dersom det gjøres 

omfattende arbeider med etablering av gang/sykkelveger og ombygging av kryss vil man kunne 

bedre trafikksikkerheten. Det er imidlertid ikke vurdert hva disse tiltakene er, hva de koster, hvilke 

arealer som kreves eller hvordan det skal kunne gjennomføres. Det er ikke gjort en skikkelig 

kartlegging av skoleveier ved bygging av en kommunal skole og det virker heller ikke som om bygging 

av skole har blitt vurdert å være en sak der barns interesser blir berørt i en slik grad at de bør få 

medvirke.   

Det er bra politikerne har etterspurt vurderinger og optimalisering av løsninger for trygg skolevei. Det 

burde vært en selvfølge at dette forelå ved offentlig ettersyn. Det virker meningsløst å sende en sak 

som dette på høring uten å ha gjort en ordentlig vurdering av trygge skoleveier. Det virker heller ikke 

betryggende dersom man ser for seg at de samme som har utarbeidet planforslaget nå skal 

optimalisere løsningene som skal fremmes for sluttbehandling uten at det blir ny høring. 

Det ser ut som man har satt i gang uten å tenke på konsekvenser i denne saken. For å unngå at saken 

stopper opp vil det være naturlig å se på muligheten for å legge inn rekkefølgekrav utenfor regulert 

område med innslagspunkt ved brukstillatelse. I dette tilfellet vil det være behov for omfattende 

endring av kryss og veiløsninger. Uten regulering har man ingen trygghet for gjennomføring, og med 

kommunens begrensede muligheter til å tilby gunstige vilkår (innløsning over markedspris) vil 

gjennomføring være tvilsom. Samtidig vil det være vanskelig å ikke tillate bruk av en ny skole dersom 

den bygges og står ferdig.  

Det som kan være en løsning er etablering av parallelle gang/ sykkelgater med underganger gjennom 

jernbanen og under Hønengata. Tilrettelegging av bakenforliggende gater, f.eks. ved forbindelse 

mellom Ullerålsgata og Halvdan Svartes gate slik det er beskrevet i planbeskrivelsen/ temanotat 

trafikk til Øvre Hønengata Øst. I planforslaget Øvre Hønegata Øst er det avsatt arealer til en slik 

forbindelse. I denne analysen er det sett på forbindelse mot sør og mot skole. Ved etablering av 

kulvert under jernbanen og undergang under Hønengata vil man oppnå tilfredsstillende sikkerhet 
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selv om avstanden elevene må gå øker. Tilsvarende løsning bør etableres på vestsiden av Hønengata 

slik at fotgjengerkrysning trekkes inn fra kryssene mot Hønengata.  

Dette vil imidlertid ikke løse kapasiteten i krysset mot Hovsmarksveien noe som gjør at man må 

forvente at svært mange vil benytte seg av bakveiene for å komme ut igjen i trafikksystemet. Dette 

vil kunne utgjøre en fare for skolebarn innen dagens skolekrets for Ullerål og kan dermed medføre 

enda større bruk av bil. 

I denne saken bør man etter vårt syn først ta kontakt med skolene, FAU og kartlegge barnetråkk samt 

utrede hvor elevene kommer fra og hvor det kan skapes trygge forbindelser. Så må man utrede 

nødvendige tiltak og deretter bør det eventuelt reguleres der det er nødvendig for å sikre 

gjennomføringen av disse. Det må også utredes trafikkløsninger som ikke fører til at biler trekkes inn i 

skoleområdet uten at kapasiteten gjør dette forsvarlig. 

 

Underskrevet: 

Lars Torstensen Lindstøl  

Marianne Skogstrøm Endrerud 

  



Fra: Erna Lisbet Elsrud-Bjerkheim [ernaelsrudbjerkheim@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 05.03.2018 20:53:25 

Emne: 433 Detaljregulering for Ullerål og Hov skoler 

Vedlegg:  

Viser til sak på kommunes nettsider, hvor man blir bedt om å komme med kommentarer til 

byggingen av nye skoler ved Ullerål og Hov. 

 

Som nabo til Ullerål skole er vi svært opptatt av at støy fra ballbinge og kjøring også utenfor 

skolens ordinære "åpningstid" blir tatt med i betraktningen. 

 

Støy fra ballbingen på kvelds- og nattestid, er blitt kommentert i mailer til kommunen mange 

ganger tidligere, også til skolens administrasjon. Politiet er kontaktet flere ganger og de har 

kommet hit og stoppet ballspill/musikkanlegg i ballbingen om natten. Kopier kan sendes hvis 

ønskelig, men de finnes i kommunens postmottak. 

 

Unni Suther har vært vår kontaktperson, og hun sitter på all dokumentasjon som tidligere er 

sendt, både fra oss alene og sammen med andre naboer. 

 

Vi ønsker en regulering av tiden som ballbingen kan brukes. Vi har ikke noe imot barns bruk 

av bingen, men ønsker at ungdom og voksne som er ute sen kveld og natt skal bli fortalt 

(skilter) at de ikke skal bruke ballbingen.  

Ett tiltak som bør vurderes er at man regulerer lys på banen og i stolper som belyser 

uteområdet til senest kl 2200. 

 

Regulering av "åpningstid" i ballbingen, var også tema på ett av de første møtene med oss 

naboer, da det ble snakk om bygging av den i sin tid. Naboenes klage ble den gang trukket, 

fordi kommunen skulle regulere "åpningstiden". Noe som ikke er blitt gjort.  

 

Det hadde også vært ønskelig om det blir laget kjøreregler for området. Slik det er nå brukes 

ofte skoleplassen og uteområdet til "grisekjøring" med biler, motorsykler og ATV-er. Elling 

Solheimsvei blir brukt som fartsetappe inn til og fra skolen.  

Trafikksikkerhetsmessig bør det bli gjort en vurdering om å enveisregulere veien langs 

skoleområdet i Elling M Solheimsvei slik at trafikken kun går nordfra på fortausiden. Dette 

vil bedre trafikksikkerheten for skoleelevene ved ankomst og avreise fra skolen. 

Hastighetskontroller er også sterkt ønsket, sett gjerne opp en fotoboks, kanskje kan det 

forhindre en alvorlig ulykke? Kanskje bør man gjerde inn uteområdet og sette bom inn til 

skoleplassen slik at det ikke blir så enkelt å bruke motoriserte kjøretøy? 

 

Som vi har skrevet til kommunen før, vi ønsker å kunne glede oss til sommeren, ha vinduene 

oppe når vi skal sove om natten, og være så trygge trafikkmessig som det er mulig i et område 

med mange barn som ferdes. Vi håper at vi når igjennom med dette, og at også vi som 

allerede bor her blir tenkt på når skolene skal bygges om.  

 

Med hilsen  

Erna L. Elsrud-Bjerkheim 

Thor Bjerkheim 

Elling Solheimsvei 10, 3515 Hønefoss 



 

 



http://projects.cowiportal.com/ps/A097675/Documents /03 Prosjektdokumenter/Grunnlagsdokumenter/Trafikka nalyse Hønefoss Nord.docx

ADRESSE COWI AS

Karvesvingen 2

Postboks 6412 Etterstad

0605 Oslo

TLF +47 02694

WWW cowi.no

OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR.

A096372 1

VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTR OLLERT GODKJENT

1.0 20/4 - 2017 Trafikkanalyse for Ullerål skole
og Hov ungdomsskole

HEOM/MNAE MKNI/ELFN MKNI

I N N H O LD
1 Innledning 1

2 Dagens situasjon 2
2.1 Eksisterende formål 2
2.2 Veinett og trafikkmengder 5
2.3 Parkering 5
2.4 Kollektivtransport 6
2.5 Gående og syklende 7
2.6 Trafikksikkerhet 11

3 Fremtidig situasjon 12
3.1 Veinett og trafikkmengde 13
3.2 Parkering 14
3.3 Kollektivtransport 16
3.4 Gående og syklende 16
3.5 Trafikksikkerhet 18

4 Konklusjon 19

1 Innledning

I forbindelse med rivning og nybygging av Ullerål o g Hov skoler i Ringerike

kommune ønskes det utført en trafikkanalyse. Analys en skal belyse endringer og

konsekvenser for trafikken i området som følge av ø kt elevtall ved skolene. Ved

Ullerål barneskole skal kapasiteten utvides til 600 elever og 65 ansatte, mot

dagens 355 elever og 40 ansatte. Ved Hov ungdomssko le skal kapasiteten økes

fra 220 elever og 30 ansatte i dag til 280 elever o g 40 ansatte (24 årsverk) i

RINGERIKE KOMMUNE

TR AFI K K AN AL YS E H Ø N E F O S S
N O R D
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2022.

2 Dagens situasjon

2. 1 Eksisterende formål

Skolene er lokalisert nord for Hønefoss sentrum, re tt sør for E16 mot

Gardermoen. Hovedatkomst til området er via Rv35 Hø nengata og videre inn i

Hovsmarkveien. Videre innover i Hovsmarkveien er de t et industriområde, og

veien har tilknytning til Follumveien i vest og vid ere til E16.

2. 1 . 1 Ullerål skole
Ullerål skole har i dag 355 elever og 40 ansatte. S kolens elever kommer fra

nordlige deler av Hønefoss sentrum, og grensen for skolekretsen går nå ved

toglinjen sør for området.
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Figur 1 Ullerål skole med arealer for parkering og Kiss&Ride

Figur 2 Hovedinngang ved Ullerål skole mot Hovsmark veien. Foto: COWI
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Figur 3 Kiss&Ride ved Ullerål skole. Foto: COWI

2. 1 . 2 Hov ungdomsskole
Hov ungdomsskole har i dag 220 elever og 30 ansatte . Inntak til Hov

ungdomsskole er elever ved Ullerål og Hønefoss skol e.

Figur 4 Hov ungdomsskole med parkering, bussplass o g varelevering til skolen
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Figur 5 Snarvei fra Hovsmarkveien til Hov ungdomssk ole. Skiltet med "Skole" lengre opp i

Hovsmarkveien. Foto: COWI

2. 2 Veinett og trafikkmengder

Hønengata er hovedvei som knytter nord og sør av Hø nefoss sentrum sammen.

ÅDT i Hønengata er oppgitt til å være 17.700 kjt/dø gn i Nasjonal Vegdatabank

(NVDB). Fartsgrensen er 50 km/t på strekningen, og det er fortau på begge

sider av veien. Ved bussholdeplassene i Hønengata e r det ikke kantstein som

skiller kjørebane og holdeplass fra fortauet.

Hovsmarkveien og boliggatene ellers i området er 30 -sone. I Hovsmarkveien er

det fortau på sørsiden av veien

2. 3 Parkering

De ansatte ved Ullerål skole har 2 områder på hver side av hovedinngangen som

kan benyttes for parkering. Foran hovedinngangen er det en sløyfe om benyttes

for kjøring av elever til og fra skolen. Det virker å være varelevering og taxi som

benytter seg av det samme arealet.
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Figur 6 Parkeringsplass for ansatte ved Ullerål sko le med innkjøring fra Elling M.

Solheims vei. Det parkeres også langs selve veien. Foto: COWI

Ved Hov ungdomsskole er det en stor plass nede ved Hovsmarkveien som

benyttes som ansattparkering og parkering for besøk ende. Det er skiltet med

innkjøring forbudt opp mot skolen i tidsrommet 07.3 0-15.00 for andre enn

varetransport. Det ble observert parkerte biler i b akken opp mot skolen i dette

tidsrommet, så det er mulig at det ikke blir overho ldt.

2. 4 Kollektivtransport

Skolebuss til Ullerål og Hov skole stopper i Flattu mveien rett ved Ullerål skole.

Det kjøres en buss samlet for begge skolene.

Skolebuss til Ullerål/Hov

Rutebuss: brakar.no
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2. 5 Gående og syklende

Figur 7 Tilrettelegging for myke trafikanter i områ det rundt skolene. Kartkilde:

kart.1881.no

Langs Hønengata er det fortau på begge sider av vei en. Kryssingsmuligheter

over Hønengata er vist i figur 7. Det er ett lysreg ulert gangfelt ved Hønen Allé

som fortsetter i en gang- og sykkelvei inn mot Olav Duuns vei. Det er ikke

oppmerket gangfelt over Olav Duuns vei, men det er fortau videre langs

Klinikkveien mot Elling M. Solheims vei og så gangf elt over til Ullerål skole.

Langs Elling M. Solheims vei er det fortau på strek ningen fra gangfeltet og

sørover langs grøntområdene ved skolen. I Flattumve ien, på vestsiden av

skolegården, er det kun buss som har lov å kjøre på deler av strekningen

sørover mot Dronning Ragnhilds vei. Nord for stengn ingen er det en

vendehammer.
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Figur 8 Gangfelt over Hønengata nord for Hovsmarkve ien. Foto: COWI

Figur 9 Gangfelt over Hovsmarkveien ved krysset til Hønengata. Foto: COWI

Figur 10 Lysregulert gangfelt over Hønengata. Foto: COWI
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Figur 11 Gang- og sykkelvei mellom Hønengata og Ola v Duuns vei og Klinikkveien.

Foto: COWI

Figur 12 Fortau i Klinikkveien og videre gangfelt o ver Elling M Solheims vei. Foto:

COWI

Figur 13 Fortau i Elling M Solheims vei. Foto: COWI
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Figur 14 Flattumveien sett mot nord forbi Ullerål s kole med vendehammer til høyre

i bildet. Veien stengt for andre kjøretøy enn buss v idere sørover. Foto:

COWI

Figur 15 Bussholdeplass i Hovsmarkveien nedenfor Ho v ungdomsskole. Gang- og

sykkelvei opp mot Sagaveien. Foto: COWI

Figur 16 Innkjøring til parkeringsareal til Hov ungd omsskole. Opphøyd gangfelt over

Hovsmarkveien. Foto: COWI



TRAFIKKANALYSE HØNEF OSS NORD 11

http://projects.cowiportal.com/ps/A097675/Documents /03 Prosjektdokumenter/Grunnlagsdokumenter/Trafikka nalyse Hønefoss Nord.docx

Figur 17 Adkomst til Hov ungdomsskole. Kun lov for varekjøring mellom 07.30 og

15.00. Foto: COWI

2. 6 Trafikksikkerhet

Figur 18 Politiregistrerte personskadeulykker de si ste 10 år (2005-2014) fra

Nasjonal vegdatabank (NVDB). Kartkilde: kart.1881.no



12 TRAFIKKANALYSE HØNEFOSS NORD

http://projects.cowiportal.com/ps/A097675/Document s/03 Prosjektdokumenter/Grunnlagsdokumenter/Trafikk analyse Hønefoss Nord.docx

Figur 18 viser politiregistrerte personskadeulykker for området i perioden 2005-

2014. Det er ikke registrert ulykker videre innover i Hovsmarkveien. De

nærmeste ulykkene til Ullerål skole har skjedd i kr ysset mellom Dronning

Ragnhilds vei og Elling M. Solheims vei. Begge ulyk kene er bilulykker med

kryssende kjøreretninger som skjedde i henholdsvis 2007 og 2008.

I krysset mellom Hønengata og Dronning Ragnhilds ve i er 2 av 4 registrerte

ulykker med fotgjenger involvert. Videre sør i Høne ngata er det ytterligere en

fotgjengerulykke ved Flattumveien og to fotgjengeru lykker ved Krokenveien.

Alle med lettere skade som alvorligste skadegrad.

Det er ingen strekninger eller kryss på kartutsnitt et ovenfor som er ulykkes-

strekning eller –punkt etter Statens vegvesen sin d efinisjon. Strekningen rett

sør for jernbanen på Hønengata er definert som ulyk kesstrekning etter Statens

vegvesen sin definisjon for perioden 2009-2013. Ove r en strekning på 1 km har

det vært 11 ulykker på 5 år, med totalt 1 drept, 2 alvorlig skadet og 11 lettere

skadet. Fem av ulykkene er sykkelulykker, inkludert den med alvorligste

skadegrad drept og en med skadegrad alvorlig skade. Den andre ulykken med

alvorlig skade var en MC-ulykke, mens de resterende 5 ulykkene alle er

bilulykker. Fire av bilulykkene er uhell med påkjør ing bakfra.

3 Fremtidig situasjon

Etter utbygging av skolene på Hovsmarkveien overfly ttes alle elever fra

Hønefoss skole til Ullerål.
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Figur 19 Hønefoss skole lukkes og elever flyttes ti l Ullerål.

3. 1 Veinett og trafikkmengde

Som følge av at det oppføres to nye, større skoler på de to lokalitetene på

Hovsmarkveien, må det forventes at trafikken på vei nettet i skolenes

nærområde vil øke tilsvarende. Den mertrafikken som skolene er beregnet med,

har utgangspunkt i en vurdering av transportmiddelf ordelingen blant elever og

ansatte på skolene.

For elever på Ullerål skole antas det at 50 % av el evene blir kjørt til/fra skole i

bil. På Hov ungdomsskole antas det at kun 40 % blir kjørt i bil til/fra skole, da

elevene her er eldre. Det vurderes derfor at en høy ere andel elever kommer seg

til denne skolen på egenhånd. For de ansatte på sko lene antas det at 60 %

kjører i bil.

Med utgangspunkt i forutsettingene over, vil den øk te biltrafikken på

Hovsmarkveien i 2022 bli 630 ekstra biler/døgn.
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Tabell 1 Generert biltrafikk pr. døgn i 2022 som fø lge av flere elever og ansatte på

de to skolene.

Økt biltrafikk fra
elever/døgn

Økt biltrafikk fra
ansatte/døgn

Økt biltrafikk
i alt/døgn

Ullerål skole 490 30 520

Hov Ungdomsskole 95 10 105

I alt 585 40 625

Hovedparten av biltrafikken til skolen kommer via k rysset Hønengata/

Hovsmarkveien. Hønengata er adkomst til Hønefoss by og her passerer daglig

17.700 kjøretøyer. En beregning av trafikkavvikling en i krysset har vist at

allerede på nåværende tidspunkt er det store proble mer med avviklingen av

sideveistrafikken. Med den økte trafikken i 2022 må problemene forventes å

vokse seg enda større.

Det betyr at krysset har behov for ombygging, om de t skal bli en akseptabel

trafikkavvikling. Beregning av kapasiteten i krysse t viser at det kan oppnås en

akseptabel trafikkavvikling ved følgende endring:

› Ombygging til signalisert kryss.

› Krysset utvides med separate høyresvingsbaner.

› Gangfeltet nord for krysset anbefales å bli tatt me d som en del av et nytt

lysregulert kryss.

Resultater av kapasitetsberegninger er dokumentert i bilag A.

3. 2 Parkering

3. 2. 1 Bilparkering

Langtidsparkering, primært for ansatte

For å imøtekomme de ansattes bilparkeringsbehov ved skolene må det anlegges

0,6 p-plasser pr. ansatt svarende til i alt ca. 40 p-plasser i tilknytning til Ullerål

Skole og ca. 25 p-plasser ved Hov Ungdomsskole.

Ved ombygningen av Ullerål skole vil det være hensi ktsmessig å samle all

bilparkering på én plass, av hensyn til å begrense antallet av overkjørsler på

Hovsmarkveien. Noen av plassene kan være tidsbegren set i perioden 7.30-8.30

for å gi mulighet for kortvarig parkering ved henti ng og kjøring av barna til

skolen.

Det anbefales at den eksisterende p-plassen ved Hov Ungdomsskole blir

værende slik den er i dag.
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Kiss & Ride

Det er ikke til å unngå at mange av barna transport eres i bil til og fra skolen.

Det er derfor viktig å skape gode og sikre løsninge r slik at bilistene som skal

levere eller hente barna er til minst mulig ulempe. Det anbefales at det anlegges

et såkalt Kiss & Ride område for begge skolene.

Ved Hov ungdomsskole vil den mest hensiktsmessige p lasseringen av en Kiss &

Ride være øst for bussholdeplassen og det nåværende opphøyde gangfeltet.

Dette av hensyn til å ikke lede unødig mye biltrafi kk på tvers av

krysningspunktet hvor de myke trafikantene fra Saga veien krysser

Hovsmarkveien. Det foreslås derfor at det etableres et Kiss & Ride anlegg hvor

den nåværende stien mellom Hov ungdomsskole og Hovs markveien ender på

Hovsmarkveien. Stien må oppgraderes med fast belegn ing samt belysning.

Løsningen er skissert på figur 20. Det bemerkes at det kan være

terrengrelaterte utfordringer med løsningen.

Figur 20 Illustrasjon av Kiss & Ride ved Hovsmarkvei en. Stiforbindelsen opp til Hov

Ungdomsskole må samtidig oppgraderes.

Plassering av Kiss & Ride ved Ullerål skole kan i p rinsippet fastholdes som det er

i dag, men vil avhenge av den nye skoleinngangen. E t helhetlig forslag til

prinsipp for utforming av atkomst til skolen inklus iv Kiss & Ride beskrives i

avsnitt 3.4.

3.2.2 Sykkelparkering
Utover de ansattes bilparkeringsbehov, vil det være behov for etablering av

sykkelparkering til både elever og ansatte. I rappo rten "Situasjon Sykkel

Hønefoss" fra 2013 er dagens situasjon for sykkelpa rkering i Hønefoss registrert.

Herav fremgår det at der ikke er funnet sykkelparke ring på Ullerål skole og Hov

Ungdomsskole. Det anbefales at det etableres sykkel parkering ved begge skoler,

dels for å signalere at man ønsker at elever og ans atte sykler, dels for at unngå

at sykler parkeres på uhensiktsmessige steder.
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Antall nye sykkelparkeringsplasser

Det antas at ca. 30 % av elevene som skal til Uller ål Skole vil sykle til skolen. Til

Hov Ungdomsskole må det forventes en litt høyere an del da elevene er eldre.

Det antas her at ca. 40 % av elevene som skal til H ov Ungdomsskole sykler til

skolen. På begge skolene antas det at 25 % av de an satte sykler.

Tabell 2 Behov for sykkelparkering

Elever Sykkel P Ansatte Sykkel P I alt

Ullerål skole 600 180 65 15 195

Hov Ungdomsskole 280 110 40 10 120

Med utgangspunkt i de anslåtte andelene av elever o g ansatte som vil sykle

til/fra skole, må det anlegges minimum et tilsvaren de antall

sykkelparkeringsplasser. På Ullerål skole svarer de t til ca. 200

sykkelparkeringsplasser og på Hov ungdomsskole til ca. 120

sykkelparkeringsplasser.

Plassering og utforming av sykkelparkering

For å sikre at sykkelparkeringsplassene brukes, er det viktig at disse plasseres

og utformes riktig.

› Sykkelparkeringene bør plasseres tett på inngangen til skolen.

› Sykkelparkeringen må være synlig og godt belyst.

› Da det er parkering i mange timer hver dag, anbefal es det at

sykkelparkeringene utformes med tak.

3. 3 Kollektivtransport

Det er informert om at busstrafikken til skolene ik ke vil økes i forhold til dagens

situasjon. Plassering av bussholdeplass ved skolene fastholdes slik det er i dag.

3. 4 Gående og syklende

Ullerål Skole Plassering av inngangene til den nye Ullerål skole vil være avgjørende for de

myke trafikanters rutevalg til skolen. Biltrafikken til/fra skolen må primært

avvikles via Hovsmarkveien, og fotgjengerne og sykl ister via de mindre

beferdede lokalveiene til skolen. De to trafikantgr uppene separeres på den

måten mest mulig. Følgende tiltak anbefales:

› Ombygge krysset Hønengate/Hovsmarkveien.

For å sikre at biltrafikken i minst mulig grad bruk er de mindre lokalveiene,

er det viktig at krysset Hønengata/Hovsmarkveien om bygges så det er en

god trafikkavvikling. Bilistene vil da bruke Hovsma rkveien som primær

adkomst.
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› Kiss&Ride og parkeringsarealer etableres med adgang fra Hovsmarkveien.

› Plassering av hovedinngang

Sikkerheten til myke trafikanter til Ullerål skole kan sikres ved strategisk å

plassere skolens hovedinngangen og sykkelparkering bort fra

Hovsmarkveien. Det foreslås at skolens hovedatkomst for myke trafikanter

etableres fra Flattumveien og Elling M. Solheims Ve i via en stiforbindelse på

tvers av skolens område. Ved å føre den myke trafik ken mot Elling M.

Solheims Vei, vil flere også benytte det lysreguler te gangfeltet ved kryssing

av Hønengata.

› Opphøyd gangfelt ved Klinikvei

Det vurderes at de fleste myke trafikanter kommer f ra sør. Kryssing av

Elling M. Solheims Vei ved Klinikkveien vil derfor bli et viktig

krysningspunkt. Det anbefales at dette krysset bygg es om med opphøyd

gangfelt. Dette tiltaket vil tydeliggjøre krysninge n samt sikre at biltrafikken

passerer med lav hastighet

Figur 21 Forslag til prinsipper for utforming av tr afikkarealer på Ullerål skoles

område.

Hov ungdomsskole Den nåværende tilkomsten til Hov u ngdomsskole fastholdes, også som primær

tilkomst for myke trafikanter. Myke trafikanter fra sør og nord vil fortsatt

benytte Hønengata og Hovsmarkveien. Her bør det sik res en sammenhengende

stiforbindelse for fotgjenger og syklister på strek ningene.

Dersom det blir etablert en sammenhengende gang- o g sykkelveg langs

Hovsmarkveien og Hønengata, vil dette sikre en tryg g skoleveg. Syklende og

gående vil da bli ledet igjennom et lysregulert kry ss i Hønengata som vil sikre en

trygg kryssing av vegen. Dette vil ha en viktig bet ydning for de som flyttes fra

Hønefoss skole til Ullerål skole.
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Figur 22 Det foreslås at det etableres gang- og syk kelveg i 'missing links', så det

skapes sammenheng i gang- og sykkelvegnettet.

3. 5 Trafikksikkerhet

Det vurderes at de trafikksikkerhetsmessige utfordr ingene på Hønengata

primært relaterer seg til trafikkavviklingen. Trafi kkmengdene på strekningen er

store og kryssene har ikke tilstrekkelig kapasitet til å avvikle sideveistrafikken

(de fleste av kryssene er vikepliktsregulerte). Det gir opphav til en mer

risikobetont kjørsel, og leder trafikken ut på det omkringliggende lokalveinettet.

En forbedring av trafikksikkerheten på strekningen som helhet vil derfor kreve

en betydelig ombygging.

Ombygging i krysset Hovsmarkveien/Hønengata vil bid ra til en forbedring av

trafikksikkerheten generelt, men vil også bety en b edre avvikling av trafikken i

skolenes nærhet. Dermed vil færre benytte de mindre beferdede lokalveiene

nær skolen hvor konsentrasjonen av barn som fotgjen gere og syklister er størst.

De anbefalte tiltakene i skolenes nærområde i form av Kiss & Ride, forbedrede

parkeringsløsninger, sykkel- og gangveier m.m. vil også bety forbedring av

trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister på vei til skolene.
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4 Konklusjon

Etter oppførelse og idriftsettelse av de to nye sko lene på Hovsmarkveien i 2022

forventes trafikken på Hovsmarkveien å stige med ca . 630 kjøretøyer/døgn,

foruten den alminnelige trafikkveksten på veinettet . Den økende trafikkmengden

vil resultere i at krysset Hønengata/Hovsmarkveien ikke kan avvikle trafikken i

morgen- og ettermiddagsrushet uten store forsinkels er og kødannelser på

sideveiene. Det vil derfor være nødvendig å ombygge krysset til et lysregulert

kryss med separate høyresvingsbaner på Hønengata, f or å sikre en akseptabel

trafikkavvikling.

Hønengata vil fortsette å være en meget trafikkert og ulykkesbelastet strekning.

Med de to nye skolene vil enda flere elever ha beho v for å ferdes langs og på

tvers av Hønengata. Det anbefales at strekningen gj ennomgår en helhetlig

ombygning for å gjøre strekningen mer trafikksikker . Det omfatter etablering av

sikre forhold for myke trafikanter i form av gang- og sykkelvei samt løsning av

trafikkavviklingsproblemene i kryssene som vurderes å være hovedårsaken til de

mange ulykkene.

I første omgang bygges krysset Hønengata/Hovsmarkve ien om til et

signaregulert kryss med høyresvingsbaner og det eta bleres en

sammenhengende gang- og sykkelvei langs Hønengata.

Ullerål skole

Ved Ullerål skole er det mulighet for å sikre en be dre adskillelse av bilister og

myke trafikanter, og dermed skape en mer sikker sko levei i fremtiden.

Biltrafikken vil fortsatt primært benytte Hønengata og Hovsmarkveien hvor

tilkomst til p-plass og Kiss & Ride også må være fr a Hovsmarkveien i fremtiden.

Det anbefales etablering av omtrent 200 sykkelparke ringsplasser.

Det anbefales at skolens inngang og sykkelparkering plasseres med utgang mot

sør omtrent midt på tomta med gang- og sykkelveg ut til Flattumveien og Elling

M. Solheims Vei. Kryssingen ved Elling M. Solheims Vei og Klinikkveien vil være

svært viktig for de myke trafikantene. Det anbefale s her at krysset etableres

med opphøyd gangfelt for å markere krysningsområdet samt redusere

kjøretøyenes hastighet.

Hov Ungdomsskole

Ved Hov ungdomsskole anbefales det å etablere en Ki ss & Ride øst for det

eksisterende krysningspunktet på Hovsmarkveien, hvo r bilister som skal

levere/hente elever ikke ledes forbi krysningsstede t. Det krever en oppgradering

med fast belegning og belysning av den nåværende st iforbindelsen mellom

Hovsmarkveien og ungdomsskolen. Da en ikke ser noen bedre alternativer til

parkering, vil den eksisterende parkering fastholde s slik den er i dag. 120 nye

sykkelparkeringsplasser bør etableres tett på skole ns inngang.

Den myke trafikken til ungdomsskolen fra sør, vil o gså i fremtiden benytte

Hønengata og Hovsmarkveien. Det anbefales derfor at det skapes sammenheng

i gang- og sykkelvegnettet på strekningene ved å et ablere gang- og sykkelvei,

hvor det i dag er to 'missing links'.
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Bilag A Kapasitetsberegninger

Følgende forutsetninger ligger til grunn for de utf ørte kapasitetsberegninger i

krysset Hønengata/Hovsmarkveien:

› 60 % av de ansatte transporterer seg i bil

› 50 % av elleverne fra Ullerål skole transporterer s eg i bil

› 40 % av elleverne fra Hov Ungdomsskole transportere r seg i bil

› ÅDT på Hov Alle er estimert til 1500 kjt/døgn

› Trafikkfordelingen på Hov Alle er: 60 % til venstre , 30 % til høyre og 10 %

rett frem

› 90 % av elever/ansatte som kjører i bil til/fra sko le ankommer via

Hønengata/Hovsmarkveien.

› Av de 90 % som benytter Hønengata til Hovsmarkveien kommer 50 % fra

sør og 50 % fra nord.

› Det er vurdert at den ekstra trafikken til skolene skjer innenfor for rush

timen

› Noe trafikanter kjører med den nåværende utforminge n ikke via krysset,

om de kommer fra Hovsmarkveien og skal ut på Høneng ata. Det vurderes

derfor at kun 30 % av den nye trafikk kjører til kr ysset. De 30 % fordeler

seg 50/50 mellom høyresving og venstresving. I bere gningen av krysset

ombygd til lysregulert kryss, antas det at 90 % av trafikantene kjører til

krysset.
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A. 1 Morgenrush 201 7
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A. 2 Ettermiddagsrush 201 7
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A. 3 Morgenrush 2022
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A. 4 Ettermiddagsrush 2022

A. 5 Morgenrush 2022 – lysregulert

Der er laget et overslag med et lysregulert anlegg for å undersøke om det kunne

hjulpet avviklingsproblemene på sideveiene samt hvi lke konsekvenser det ville

hatt for trafikken på Hønengata. Ved utbygning av k rysset med searate

høyresvingsbaner kan krysset avvikle trafikken. Den presise utformingen av

krysset og programmering av signalene må gjøres på bakgrunn av en nærmere

undersøkelse med et mere detaljert trafikkgrunnlag.
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SAM MEN DRAG

Det er beregnet veitrafikkstøy for planområdene BBH, BU1, BU2 og område langs
Hovsmarkveien . Beregningen e gjelder for år 201 7 (nåsituasjon) og framskrevet til
år 2030 , med og uten økt trafikk/støy som følger fra større kapasitet ved skolene
Ullerål og Hov i Hovsmarkveien .

For n ordøstre del av område BBH ( Espira barnehage ) er støynivå et fra veitrafikk i
hvit sone (Lden 55) uavhengig av beregningsår og økt trafikk fra nye skoler i
Hovsmarkveien. For ute oppholds området mellom barnehagen og Hovsmarkveien
vil det være behov for en støyskjerm/voll for å sørge for at støynivået kommer ned i
hvit sone . Også dette e r u avhengig av beregningsår og økt trafikk fra nye skoler.

Boliger som ligger langs Hovsmarkveien har støynivåer i gul sone (Lden 55 dB) for
fasade og uteoppholdsarealer som vender mot Hovsmarkveien. Støyøkning fra
alminnelig trafikkvekst fra dagens nivå (2017) til år 2030 er opptil 1 dB . Når
effekten av økt trafikk fra nye skoler inkluderes økes støynivået (gul sone)
ytterligere med opptil 1 dB .

Mesteparten av område ne BU1 (Hov u. skole) og BU2 (Ullerål skole) samt
uteoppholdsarealer, inklusive lekeplass er ved BU2 , har støynivå fra veitrafikk i hvit
sone uavhengig av beregningsår og økt trafikk fra nye skoler.

Boliger som ligger langs veier som grenser til område BU2 har støynivåer i hvit -
eller gul sone for fasade og uteoppholdsarealer som vender mot BU2 . Støyøkning
fra alminnelig trafikkvekst fra dagens nivå (2017) til år 2030 er opptil 1 dB . Når
effekten av økt trafikk fra nye skoler inkluderes økes støynivået ytterligere med
opptil 1 dB .
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1 BAKGRU N N

I forbindelse med rivning og nybygging av Ullerål og Hov skoler i Ringerike
kommune har COWI utført en støyvurdering av veitrafikkstøy i og nær
planområdene for skoler/barnehage .

Vurderingen er utført i forbindelse med utarbeiding av detaljreguleringsplan for
område ne og skal belyse endringer i veitrafikkst øy fra økt trafikk som følger fra
større kapasitet ved skolene, samt vurdere om det vil være nødvendig med
støyreduserende tiltak.

Planområde t ligger sør for Hovsmarka i Hønefoss , Ringerike kommune.
Planområdet er markert med rød sirkel i Figur 1 .

Figur 1 - Oversiktskart, planområdet ringet inn med rødt .
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Illustrasjonsplan med oversikt over plangrenser er vist i Figur 2 .

Figur 2 - Utklipp fra illustrasjonsplan med oversikt over plangrense r . Plankart utarbeidet av COWI

AS , datert 28.11 .20 17 .

BBH

(Barnehage)

BU1

(Hov u - skole

BU2

(Ullerål skole)
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2 FORSKRI FTER OG GREN SEVERDI ER

2.1 Definisjoner
Nedenfor følger definisjoner og forklaringer til aktuelle parametere og uttrykk som
blir benyttet i dette notatet.

Lden er et A - veid ekvivalent lydnivå over et døgn, bestående av dag (day, d), kveld
(evening, e) og natt (night, n). Dag er definert i tidsrommet 07 – 19, kveld 19 – 23
med ekstra tillegg på +5 dB, og natt 23 – 07 med ekstr a tillegg på +10 dB.
Beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over ett
år.

L5AF er det statistiske maksimale (øyeblikkelige) lydnivået som overskrides av 5 %
av hendelsene.

Lp,AF,max er det maksimale lydnivået som er et m ål for de høyeste, vanlige toppene
i en varierende støy. Størrelsen er en øyeblikksverdi.

ÅDT : Årsdøgntrafikk. Gjennomsnittlig antall kjøretøy per døgn, regnet over et år.

2.2 Ko mmuneplanens arealdel (201 7 - 20 30 )
I høringsutkast (mars 2017) for kommuneplanens a realdel for 2017 - 2030 for
Ringerike kommune vise s det til T - 1442 og støy med følgende bestemmelse r :

§1. Bebyggelse og anlegg

§1.0.2 Lekeareal

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

§1.0 .4 Støy

› Anb efalte støygrenser i tabell 3 i ”Veileder til retningslinje for behandling av
støy i arealplanleggingen T - 1442” skal følges ved planlegging av ny
virksomhet eller bebyggelse. I områder avsatt til sentrumsformål, og spesielt
ved kollektivknutepunkter, kan det vurderes å tilla te avvik fra støygrensene
under forutsetning av at følgende målsettinger legges til grunn: Alle boenheter
skal ha en stille side. En høyest mulig andel – og mer enn 50 % - av
oppholdsrommene inkludert minst ett soverom skal vende mot stille side. Alle
boen heter skal ha tilgang til både private utearealer og felles uteareal som
tilfredsstiller grenseverdiene i retningslinjen T - 1442. Inntil gule og røde
støysoner er kartlagt i Ringerike kommune, stilles det krav om
støydokumentasjon ved søknad om ny støyfølso m arealbruk i områder som er
utsatt for støy fra veitrafikk, jernbane eller andre støykilder. Det stilles også
krav om støydokumentasjon ved planlegging av ny støyende virksomhet.
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2.3 Utendørs støynivå
R etningslinje n T - 1 442/2 01 6 angir anbefalte grenseverdier for utendørs støynivå fra
veitrafikk . Kriterier for støysoneinndeling er angitt i Tabell 1 .

Tabell 1 - Kriterier fo r soneinndeling iht. T - 1442/2016 .

Gul sone Rød sone

Støykilde Utendørs
støynivå

Utendørs
støynivå
i nattperioden
kl 23 - 07

Utendørs
støynivå

Utendørs
støynivå
i nattperioden
kl 23 - 07

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB

Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Det skal legges vekt på at alle
boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med
tilfredsstillende støyforhold. I gul støysone kan kommunen velge å tillate avvik fra
grenseverdiene i T - 1 442 dersom planen kan utformes slik at støykompromi ssene
blir begrenset.

Rød sone , nærmest støykilden, angir et område som er lite egnet til støyfølsomme
bruksformål, og hovedregelen er at etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal
unngås.

For gul og rød sone gjelder særlige retningslinjer for arealbruken . For øvrige
områder (hvit sone), vil det normalt ikke være behov for å ta spesielle hensyn til
støy, og det kreves normalt ingen særlige tiltak for å tilfredsstille lydkrav i teknisk
forskrift.

Retningslinjens grenseverdier ved etablering av ny støyfølsom bebyggelse er
gjengitt i Tabell 2 , og tilsvarer nedre grense for gul støysone . Støyfølsom
bebyggelse omfatter boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og
barnehager. For andre typer bygninger til støyfølsom bruk er det ikke gitt anbefa lte
verdier for utendørs støynivå. Grenseverdiene i Tabell 2 er derfor ikke gjeldende
for kontorer og forretningsformål .

Tabell 2 - Høyeste anbefalte støygrenser ved etablering av ny støyfølsom bebyggelse eller
støyende virksomhet . Tall oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal og
utenfor vinduer til rom med

støyfølsom bruksformål

Støynivå utenfor
soverom,

natt kl. 23 – 07

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB

› Støynivået skal beregnes for situasjonen m inst 1 0 år frem i tid.
› Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte

boenhet.
› Krav til maksimalt støynivå L5AF i nattperioden gjelder der det er mer enn 1 0

hendelser per natt som overskrider grenseverdien, og ikke enkelthendel ser.
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3 STØYBEREGNI N GER

3.1 Grunnlag og beregningsmetode
Støyberegningene er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for veitrafikk
ved bruk av støyberegningsprogrammet CadnaA versjon 201 8 .

Digitalt kartgrunnlag fra april og mai 201 7 er benyttet som grunnla gsmateriale i
støyberegningsmodellen.

Støysonekartene er beregnet i høyde 2 meter over terreng. Beregningshøyden på
2 meter er valgt for å synliggjøre støynivå på uteoppholdsarealer på bakkeplan.

Øvrige beregningsinnstillinger:

› Myk mark (markabsorpsjon = 1)
› Beregninger inkluderer 2 lydrefleksjoner.
› Helningsgradienter på veier er hensyntatt.
› Beregninger utført med rutenett i avstand 5 x 5 meter.

3.2 Trafikktall vei
Trafikktallene er basert på COWIs trafikkutredning i prosjektet . Tallene for år 2017
er fremskreve t til år 203 0 , og tar hensyn til alminnelig trafikkvekst samt økt trafikk
som de nye skolene genererer .

Støy fra veier som ikke er nevnt i Tabell 3 anses som neglisjerbart.

Tabell 3 - Benyttede trafikktal l for veitrafikk .

Vei

Uten økt trafikk fra nye skoler Med økt trafikk fra nye skoler

ÅDT 2017 Andel
tungtrafikk

ÅDT2030 Andel
tungtrafikk

ÅDT2030 Andel tungtrafikk Hastighet

(km/t)

Hønengata 17700 10% 21800 12% 22100 11% 50

Hovsmarkveien 3700 2% 450 0 2% 5100 2% 30

Flattumveien 40 1% 50 1% 70 1% 30

Elling M.
Solheims vei

700 1% 850 1% 890 1% 30

Dronning
Ragnhilds vei

600 1% 730 1% 770 1% 30

Det er alltid knyttet en viss usikkerhet til trafikkdataene. Beregningsteknisk er det
imidlertid akseptabel t med noe usikkerhet i ÅDT da det skal relativt store feil i
trafikkmengdene til for at det slår ut på de beregnede støyverdiene. For eksempel
må ÅDT dobles for å gi en endring på +3 dB på ekvivalent støynivå.
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Beregning av Lden forutsetter en tidsfordelin g av trafikken over døgnet. I tråd med
M - 1 28, veileder til T - 1 442, er det benyttet en typisk trafikkfordeling for byvei med
fordeling på 84 % dag, 1 0 % kveld og 6 % natt . For Hønengata (E1 6) er det
benyttet trafikkfordeling for riksvei med f ordeling på 75 % dag, 1 5 % kveld og 1 0 %
natt.

3.3 Usikkerhet
I henhold til nordisk beregningsmetode er beregningene i CadnaA gjennomført for
en værsituasjon hvor det er en svak medvindkomponent på 0 – 3 m/s fra kilde til
mottaker eller tilsvarende lydforplantningsforhold med svak positiv
temperaturgradient (svakt økende lufttemperatur med høyden over mark).
Beregningene tar derfor ikke høyde for avvik i meteorologiske forhold som kan
påvirke støyutbredelsen, f.eks. annen vindretning, høyere vindstyrke, snø på
bakken o.l. Bereg ningene anses som konservative.

Beregningsteknisk kan det regnes med en usikkerhet på 1 - 3 dB.
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4 RESU LTATER OG VU RDERI N GER

Det er beregnet veitrafikkstøy f or planområde ne BBH, BU1, BU2 og område langs
Hovsmarkveien . Beregningene gjelder for år 2017 (nåsitu asjon) og framskrevet til
år 203 0 , med og uten økt trafikk/støy som følger fra større kapasitet ved skolene i
Hovsmarkveien , se Tabell 4 .

Tabell 4 - Beregnet utendørs støynivå for planområde ne .

Plano mråde / områ
de :

Resultat og vurdering:

BBH

(Espira
b arne hage)

› Nordøstre del av området (mot skogen) har støynivå fra
veitrafikk for år 2030 i hvit sone (Lden 55) uavhengig av
økt trafikk i Hovsmarkveien fra nye skoler , se
støysonekart X001 og X003. De samme gje lder for
dagens situasjon (2017) vist i støysonekart X007.

› For å sørge for at støynivået på uteoppholds området
mellom barnehagen og Hovsmarkveien reduseres ned til
hvit sone er det i støysonekartene vis t effekten av en
støyskjerm/voll (L=100m, H=2, 3 m.o.t ) . En eventuell
støyskjerm her bør være av typen med absorbsjon i flaten
mot Hovsmarkveien slik at refleksjon og økt støy ved
nærmeste hus på motsatt side av veien unngås.
Avbøtende tiltak (støyskjerm) mot barnehagen er
ua vhengig av økt trafikk , se støyson ekart X001 , X003 og
X007 .

Hovsmarkveien

( Øst og v est for
BU2 )

› Boliger som ligger langs Hovsmarkveien øst og vest for
BU2 har støynivåer i gul sone (Lden 55 dB) for fasade og
uteoppholdsarealer som vender mot Hovsmarkveien. På
motsatt side (skjermet si de) er støynivåene i hovedsak i
hvit sone. Dette gjelder for år 2030 uavhengi g av økt
trafikk fra nye skoler, se støysonekart X001 til X004 , samt
for dagens situasjon vist i støysonekart X007 og X008 .

› Støy økning fra alminnelig trafikkvekst fra dagens niv å
(2017) til år 2030 for boliger langs Hovsmarkveien er
opptil 1 dB (gul sone) , se støysonekart X001 og X002 . Når
effekten av økt trafikk fra nye skoler inklude res økes
støynivået i år 2030 ytterligere med opptil 1 dB (gul sone) ,
se støysonekart X00 3 og X0 04 .

› Boliger i krysset mot Hønengata (E16) har støynivåer i rød
sone (Lden 65 dB) for noen fasader og
uteoppholdsarealer. Dette skyldes trafikkmengden i
Hønengata , se støysonekart X002, X004 og X008 .

› Utenfor soveromsvindu i fasader hvor beregnet statistisk
maksnivå overskrider L5AF > 76 dB, overskrides
grenseverdien på L5AF > 70 med mer enn 10 separate
støy - hendelser per natt fra trafikk i Hovsmarkveien
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uavhengig av økt trafikk fra nye skoler både for år 201 7 og
2030 , se støysonekart X005 og X006 .

BU1

(Hov u. skole)

› Mesteparten av området samt u teoppholdsarealer nær
skolen har støynivå fra veitrafikk for år 2030 i hvit sone
(Lden 55) uavhengi g av økt trafikk fra nye skoler, se
støysonekart X001 og X003 . De samme gjelder for
dagens situasjon (201 7) vist i støysonekart X007.

BU2

( Ullerål skole og
nærmeste
boliger )

› Med unntak av området mellom skole og Hovsmarkveien
har mestepart en av uteoppholdsarealer, inklusive
lekeplasser, støynivå fra veitrafikk i hvit sone (Lden 55) .
Dette gjelder for år 2030 uavhengi g av økt trafikk fra nye
skoler, se støysonekart X002 og X004 , samt for dagens
situasjon vist i støysonekart X008 .

› Boliger som ligger langs veier som grenser til område BU2
har støynivåer i hvit - eller gul sone for fasade og
uteoppholdsarealer som vender mot BU2. På motsatt side
(skjermet side) er støynivåene i hovedsak i hvit sone.
Dette gjelder for år 2030 uavhengig av økt t rafikk fra nye
skole r, se støysonekart X002 og X004 samt for dagens
situasjon vist i støysonekart X008 .

› Støyøkning fra alminnelig trafikkvekst fra dagens nivå
(201 7) til år 2030 for boliger langs veier som grenser til
område BU2 er opptil 1 dB (gul sone), se støysonekart
X004. Når effekten av økt trafikk fra nye skoler inkluderes
økes støynivået i år 2030 ytterligere med opptil 1 dB (gul
sone), se støysonekart X 008 .

› Utenfor soveromsvindu i fasader hvor beregnet statistisk
maksnivå overskrider L5AF > 79 d B, overskrides
grenseverdien på L5AF > 70 med mer enn 1 0 separate
støy - hendelser per natt for trafikk i Elling M. Solheims vei
og Dronning Ragnhilds vei uavhengig av økt trafikk fra
nye skoler både for år 201 7 og 2030, se støysonekart
X00 6 .
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Vedlegg : Støysonekart

› X001 Støysonekart Ullerål og Hov - o mråde BBH, BU1 og Hovsmarkveien
(vest for BU2 ) - Lden for veitrafikk År 2030 uten trafikkøkning fra nye skoler

› X002 Støysonekart Ullerål og Hov - område BU2 og Hovsmarkveien (øst for
BU2 ) - Lden for veitrafi kk År 2030 uten trafikkøkning fra nye skoler

› X003 Støysonekart Ullerål og Hov - område BBH, BU1 og Hovsmarkveien
(vest for BU2 ) - Lden for veitrafikk År 2030 med trafikkøkning fra nye skoler

› X004 Støysonekart Ullerål og Hov - område BU2 og Hovsmarkveien (øst for
BU2 ) - Lden for veitrafikk År 2030 med trafikkøkning fra nye skoler

› X00 5 Støysonekart Ullerål og Hov - område BBH, BU1 og Hovsmarkveien
(vest for BU2) – Maks imal nivå L5AF for veitrafikk År 2030 med og uten
trafikkøkning fra nye skoler

› X006 Støysonekart Ullerål og Hov - område BU2 og Hovsmarkveien (øst for
BU2) - Maksimalnivå L5AF for veitrafikk År 2030 med og uten trafikkøkning fra
nye skoler

› X007 Støysonekart Ullerål og Hov - område BBH, BU1 og Hovsmarkveien
(vest for B U2) - Lden for veitrafikk År 2017 uten trafikkøkning fra nye skoler

› X008 Støysonekart Ullerål og Hov - område BU2 og Hovsmarkveien (øst for
BU2) - Lden for veitrafikk År 2017 uten trafikkøkning fra nye skoler
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Ringerike kommune
Utbygging Ullerål og Hov skoler
Støykartlegging veitrafikk

Med trafikkøkning fra nye skoler.
Det vises høyeste lydnivå rundt bygninger uansett etasje.
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Ringerike kommune
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Med og uten trafikkøkning fra nye skoler.
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Dagens situasjon uten trafikkøkning fra nye skoler.
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Ullerål og Hov skoler

RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING

Ullerål og Hov skoler

t7/14044

170067

Ringerike

Gnr 86 lbm 373 m.f7.

Ringerike kommune

Postboks 123 3502 Hønefoss
21.08. -23.08.17 Arild L.
22.09.t7 Arild L.

E Overflateregistrering

n
I Prøvestikk

n Annet

E Planen er ikke i konflikt med kulturminner

n Planen er i konflikt med automatisk fredete kulturminner

! Planen er i konflikt med ikke fredete arkeologiske kulturminner

n Kommunedelplan n Mindre privatE Reguleringsplan

ühak n Landbruksvei ntiltak I Større
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Forsidebilde: Ullerål skole og Hovmarkveien, i retning sørvest. Foto: Arild L. Teigen
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Ullerål og Hov skoler
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Ullerål og Hov skoler

Bakgrunnen for undersøkelsen er detaljregulerlng for Ullerål og Hov skoler i Ringerike kommune.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette fremtidig utvikling av skolene, hvor blant annet

undervisningsformå1, ulike trafikkformål samt formål for grønnstruktur vil vurderes i planarbeidet.

Ringerike kommune er forslagsstiller til planforslaget og COWI AS er konsulent for planarbeidet.

Det er ikke tidligere registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Det er

derimot registrert kulturminner i nærområdet øst, nordøst og nordvest for plangrense. Da det er
potens¡al for funn av kulturminner, ønsket Buskerud fylkeskommune å utføre en arkeologisk

registrering for å undersøke om reguleringsplanen kommer i konflikt med automatisk fredete
kulturminner.

Bakgrunn for unde rsøkelsen

f¡Cør*n?fr¿b *a:þ-¡*c

fh*¡tm lüb¡t*tt¡t¡¡.i.

r¡bdden, d¡l¡rt 18,6.ãm,

fo*'.nr¡¡f *¡dçtt
hignrä¡rcrcrl.l#i ¡v
d¡tû¡{ãr rrsr}¡d rrrd n¡ç.*
o¡rfd.:i*t{. fff*ÂX

æ¡irmafu þ6or rçl¡st ¡¡rd
lf!ft''f"

PlmCrcr¡¡e rç lnt ¡¡fnct f¡
ù'ûlùd ffËd *t it¡¡l.{rtt*
lttrr t¡rü.rdül{
síf¡Ê;Cf

,{;
t

¡ #'
iÉ{

{

*
e

I.
¡

i rtt-. t¡

{ *,,
t

tigur 2: Kartdata fra Geodâtã AS.

Sammendras"-.- -ct

Den 21.-23. august utførte Buskerud fylkeskommune en arkeologisk registrering ved Ullerål og

Hov skoler i Ringerike kommune. Registeringen ble gjort i forbindelse med tilrettelegging for
framtidig uwikling av skolene.

Nordlige del av planområde ble visuelt overflateregistrert, og det ble i tillegg utført prøvestikking

på flater hvor det var potensiale for steinalderaktivitet. Den sørlige delen ble nedprioritert
grunnet store forstyrrelser av nyere tids aktivitet.

Det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner i planområde

Områdebeskrivelse

Planområde ligger ca. 2 km nordnordøst for Hønefoss sentrum, og befinner seg i den sørlige delen

av Hovsmarka. Riksvei 35 grenser langs planområdets Østre del, og noen få meter lengre nord går
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Ullerål og Hov skoler

E16. Vest for planområde, ca. 900 m, ligger elven Begna, mens 500 m i sørøst-retn¡ng renner
Randselva. Hovsmarkveien skjærer gjennom planområde i vest/øst-retning. Langs denne veien
ligger det skoler og barnehage, samt boliger i vestlige del. Skogen og naturområde nord for
Hovsmarkveien gir fine muligheter for uteaktiviteter for barn og ungdom.

Kulturminner ¡ nærområdet

Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner innen for planområde. Øst for planen ligger en
gravhaug og noen uavklarte groper. De uavklarte gropene er ikke markert på kart..Nordvest for
planområde ligger kullgroper. Disse er trolig knyttet til en forhistorisk produksjon av jern fra
myrmalm. Et større bosetnings- og aktivitetsområde ligger noe lenger borte i retning nordøst av
planområdet.

Figur 3: Oversikt over nærliggende kulturminner

Tegnforklaring

I I PldncniÉdâ

Gravminne Sandvoll Gravhaug (tvilsom?)

Bosetning-

aktivitetsområde
Nordre Alme/
Utsikten Hulveier, hustuft og 11 fangstgroper

Kullfremstil lingsanlegg Hov gård Kullgrop

Kul lfremstíl língsanlegg Hov gård Kullgrop
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Ullerål og Hov skoler

Strategi og metode

I denne arkeologiske undersøkelsen ble det benyttet visuell overflateregistrering og prøvestíkking.

Overflateregístrering er en metode som går ut på at arkeologen systematisk gjennomgår området
som skal undersøkes til fots. Hensikten med denne metoden er å finne automatisk fredete

kulturminner som er synlig på markoverflaten. Metoden kan benyttes uansett terreng, og

kulturminner som kan dukke opp er for eksempel kullgroper, gravhauger og så videre.

Prøvestikking går ut på at man med spade graver mindre prøveruter, om lag 40x40 cm, ned til en

støter på berg eller steril undergrunnmasse. Massene fra pr6vestikket blir sålda gjennom et
håndholdt såld med 4 mm masker. Hvis vann er tilgjengelig, er dette å foretrekke, men det var

ikke mulig på denne undersøkelsen. Det er hovedsakelig kulturspor fra steinalder man vil påvise

med denne metoden, t. d. i form av flint og andre minerale råstoffer.

Undersøkelsen ble fotodokumentert, og et utvalg av fotoene som ble tatt under registreringen er
med i rapporten. lnnmålingen av prøvestikkene ble gjort med CPOS. Kartgrunnlaget er WGS84

Sone 32N, Universal Transverse mercal.or (UTM). lnnmålingene er kartfesta og kartutsnitt er
integrert í rapporten.

Deltakere og tidsrom

Registreringen foregikk i tidsrommet 27. - 23. august, og ble utført av arkeolog Arild L. Teigen.

Rapport ved Arild L. Teigen, høsten 2017. lnkludert kjøring for- og etterarbeid tok undersøkelsen

43 timer.

Været besto stort sett av opphold, med noe yr periodevís.

Figur 4: Terreñgoversikt og prøvestikk NPS 5, ¡ retning vest. Prøvestikk er markert med spade, Foto: Arild L. Te¡gen

Arild L. Teigen 2 timer Kart, GIS og klargiøre innmålingsutstyr

Arild L. Teisen 24 timer Overf lateregistreri ng og prøvesti kki ng

Arild L. Teisen 17 timer Rapport

'l I ll r:

| ): | )::it.)
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Ullerål og Hov skoler
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Tegnforklaring

. Negative prøvestikk
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Figur 5: Planområde

Terrenget

Det varslede planområde er ca. 70 daa, og eiendommene er hovedsakelig kommunale.
Hovsmarkveien går gjennom planområde i Øst/vest-retning, hvor Hov skole ligger nord for veien

mens Ullerål ligger i sør. Sørlige område ligger på mellom 90 og L00 m.o.h. mens nordlige del

strekker seg fra 90 m og opp til 1L0 m.o.h.

Espira Hovsmarka barnehage ligger i planområdets vestlige del. Dette område ligger i en slak

skråning, og til dels fuktig. Område er tett bevokst med blandingsskog. Barnehagen er avgrenset

med gjerde. Senter i planområde er hovedsakelig skogsdekket og består av en del skråninger. Her

er det lagt opp stier, hvor barn og unge kan ferdes enkelt i skogsområde. I nordlige del åpnes

vegetasjonen grunnet bl.a. fotballbane og andre aktiviteter i forbindelse med Hov skole.
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Ullerål og Hov skoler

ffmdænsøhælsem

\_: N

A.#
t0

t
Planomráde

0 1530 60 124

Figur 6: Prioritert anrttde rned çverf,ätereg¡stering erg Br'gvestikk"

Planområde ble først overflateregistrert systematisk, hvor man samtidig blir kjent med område.
Sikten kunne være særdeles dårlig grunnet tett vegetasjon, særlig i vestlige del. Det ble

overflateregistrert langs gjerde ved Espira Hovsmarka barnehage og elven som går parallelt.

Terrenget åpnet seg gradvis mer opp desto høyere i terrenget man kom. På områdets høyeste
punkt finnes fotballbane og andre aktivitetsområder (se Figur 7). Det ble ikke funnet kulturminner
under overflate registeringen.

Tigt;r7:Tatllall- agTaask<:t*allt:âne, ¡retning ¿st. HÕv skr.¡le kan skimtes it*al<grwnn. Ë¿:t¡:: Àri!¿l L. Teigeil

Tegnforklaring

. Negative prøvêstikk

a
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a
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Ullerål og Hov skoler

Det ble pekt ut tre flater under forarbeidet som kunne egne seg godt for prøvestikking. To av

disse ligger på 105 moh. mens den tredje ligger på L10 moh. Det ble til sammen gravd L6

prøvestikk på disse flatene. NPS = Negativ prøvestikk (se Figur 8)

N

A

Tegnforklaring

. NEgFt¡ve prøvestikk

f] eunomraoe

\\ \\510 20 30

a
I

a

tt

tigur 8: Oversikt over prøvestikk, NFS 1 - L6.

Den første flata ligger like nord for parkeringsplassen, på en hylle hvor en sti går tvers over flata.
Her ble det satt seks prpvestikk (NPS 1 - 6) i fin sand som gjorde såldingen enkel (se Figur 4). Stien

fortsetter i retning vest, og svinger slakt nordover over en liten helning. Her kommer man til en ny

flate. Massene i dette område er fuktigere, og mer tettpakket. Det ble satt fire prøvestikk (NPS 7 -
10) i fuktig grusholdig sand. Fra denne flata går det en ny sti østover, til en flate lengre opp i

terrenget. Her ble det satt seks prøvest¡kk (NPS 1L - t 6) i sandholdig silt.

Samtlige pr6vestikk var funntomme

Konklusjon

Det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner i området.

DRAMMEN 22.09.77

7
a

9
a

15
a

'11
a

I
a

12
a

Feltleder
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Vedlegg

Prøvestikkliste

Ullerål og Hov skoler

4Ox4O 40 cm

Torv: 8 cm

Humus:2 cm

Gråbrun sand: 30 cm

Ned til gulbrun leire, undergrunn

22.O8.L7 ALT

22.O8.t7 ALT4Ox4O 50 cm

Torv:2 cm

Brunhvit sand: 5 cm

Gulbrun sand 43 cm

Ned tilgulbrun leire, undergrunn

ALT40x40 40 cm

Torv:9 çm
Humus:2 cm

Gulbrun sand: 29 cm

Ned tilgulbrun leire, undergrunn

22.08.t7

4Ox4O 30 cm

Torv:3 cm

Brunhvit sand: 5 cm

Gulbrun sand 42 cm

Ned tilgulbrun leire, undergrunn

22.08.77 ALT

22.08.77 ALT40x40 40 cm

Torv:5 cm

Humus:2 cm

Gråbrun sand: 33 cm

Ned tilgulbrun leire, undergrunn

ALT40x40 30 cm

Torv: 6 cm

Utvask:4 cm

Gulbrun sandsilt: 20 cm

Ned til gulbrun leire, undergrunn

22.08.77

4Ox4O 30 cm

Torv:1cm
Humus:4 cm

Brun grusholdig sand: 25 cm

Ned til gulbrun leire, undergrunn

23.O8.!7 ALT

23.O8.t7 ALT4Ox4O 30 cm

Torv: 1cm
Humus:4 cm

Brun grusholdig sand: 25 cm

Ned til gulbrun leire, undergrunn

40x40 30 cm

Torv: 1cm
Humus:4 cm

Brun grusholdig sand: 25 cm

Ned til gulbrun leire, undergrunn

23.08.L7 ALT

40x40 40 cm

Torv: 2 cm

Utvask: 3 cm

Brunsvart sandholdie silt med store
23.O8.77 ALT
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Ullerål og Hov skoler

kullbiter: 35 cm

40x40 45 cm

Torv:3 cm

Utvask: 2 cm

Gulbrun sand:45 cm

Ned til gulbrun leire; undergrunn

23.08.17 ALT

40x40 45 cm

Torv: 3 cm

Utvask: 2 cm

Gulbrun sand:45 cm

Ned til gulbrun leire: undergrunn

23.08.L7 ALT

4Ox4O 45 cm

Torv:3 cm

Utvask:2 cm

Gulbrun sand: 45 cm

Ned til gulbrun leire: undergrunn

23.08.r7 ALT

4Ox4O 45 cm

Torv:3 cm

Utvask: 2 cm

Gulbrun sand:45 cm

Ned tilgulbrun leire: undergrunn

23.O8.r7 ALT

4Ox4O 45 cm

Torv:3 cm

Utvask: 2 cm

Gulbrun sand:45 cm

Ned til gulbrun leire: undergrunn

23.08.17 ALT

4Ox4O 45 cm

Torvl 1 cm

Utvask: 1 cm

Gulbrun sand: 48 cm

Ned til gulbrun leire: undergrunn

23.O8.77 ALT

Fotoliste

Ullerål og Hov skoler - nordre del - terreng ALT 21,.O8.t7 NNø

Ullerål og Hov skoler - nordre del - terreng ALT 27.08.L7 ssv
Ullerål og Hov skoler - nordre del - lekeplass ALT 21..08.L7 ø
Ullerål os Hov skoler - midtre del- NPS 5 ALT 27.O8.r7 V

Ullerål og Hov skoler - midtre del- NPS 6 ALT 27.O8.r7 sø
Ullerål og Hov skoler - midtre del- NPS 2 ALT 2r.o8.r7 N

Ullerål og Hov skoler - midtre del- NPS 2 ALT 2L.O8.77 N

Ullerål os Hov skoler - midtre del - NPS 2 ALT 27.O8.77 N

Ullerål os Hov skoler - midtre del - NPS 6 ALT 27.O8.17 N

Ullerål og Hov skoler - vestre del - terreng ALT 22.O8.17 NNV

Ullerål og Hov skoler - vestre del - gierde til barnehage ALT 23.O8.t7 N

Ullerål og Hov skoler - søndre del - Ullerål skole ALT 23.08.t7 V

Ullerål os Hov skoler - søndre del - Ullerål skole ALT 23.08.L7 V

Ullerål og Hov skoler - vestre del - A1 - naturlig grop ALT 23.O8.t7 S

Ullerål og Hov skoler - vestre del - A1- naturlig grop ALT 23.O8.77 s
Ullerål og Hov skoler - midtre del - terreng ALT 23.O8.r7 SV
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Byggeprosjekt 10001 Ullerål skole og idrettshall
_________________________________________________________________________________

Notat.

Eksisterende trær langs Elling M Solheims vei.
___________________________________________

Fra eksisterende innkjøring til skolens parkering og sydover langs Elling M Solheims vei står det i dag
en rekke med lønnetrær.
Man ønsker selvfølgelig i utgangspunktet å ta vare på eksisterende trær , men det må her anlegges et
fortau for å øke sikkerhete n for skolens elever, ansatte og besøkende.

Eksisterende trær ble i sin tid plantet på skolens eiendom og eksisterende terreng rundt trærne ligger
ca . 40 cm høyere enn veien og fremtidig fortau . Det må også masse skiftes 50 cm under og anslagsvis
50 cm inne nfor fremtidig ferdig fortau for telesikring .

Da trærne i dag ligger 40 cm høyere enn fremtidig nytt fortau kan man ikke «bygge» trærne inn i
fortauet. Men ender da antatt 80 cm under og innenfor trestammene og masse ut skifting vil
ødelegge alt av røtter p å mer enn halve siden av trærne. Man fjerner da så mye av rotsystemet at
trærne ikke vil overleve.

Eksisterende tr ær må derfor fjernes og nye trær plantes som et ledd i hht. skolens utomhusplan .

Hønefoss 18.04.2018

Arne Andersen
Prosjektansvarlig
Ringeri ke kommune
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H140_1

H140_2

KLAS SEROM

60,0
13125

m2

MULTIROM
13127

65,1m2

GRUPPEROM
13110

12,2 m2

GARDE ROBE 2
15104

52,4 m2

WC
15103
2,5 m2

HC WC
15099
5,3 m2

TEMAKRO K
13109

16,1 m2

GARDER OBE 1
15105

51,3 m2

GRUPPERO M

9,0
13108

m2

GRUPPERO M

9,0
13107

m2

GRUPP EROM
13106

9,2m2

AMF I

40,5
13112

m2

KLAS SEROM
13098

58,6 m2

KLASSEROM
13096

58,2m2

TORG 1
11097
73,3 m2

MULTI ROM
13095

69,3 m2

WC
15115
1,7 m2

WC
15114
1,7 m2

WC
15116
2,9 m2

WC
15118
2,9 m2

WC
15120
1,7 m2

WC
15119
1,7 m2

HCWC
15117
5,6 m2

SFO
16094
66,5 m2

KLASSERO M
13124

61,8 m2

TORG 2
11126
79,4 m2

GR OVGARD. 1& 215100
14,3 m2

KLASSEROM
13023

65,3 m2

KLASSE ROM
13002

58,2 m2

KLASSERO M
13001

65,3 m2

WC
15022
2,7 m2

WC

2,0
15009

m2

WC
15010
1,9 m2

WC
15011
1,9 m2

HCWC
15018
5,3 m2

GRUPPE ROM
13015

9,1 m2

GRUPPERO M
13014

9,4 m2

TE MAKROK

11,0
13013

m2

TORG
11024
61,1 m2

GARDE ROBE 5

66,0
15017

m2

GROVGA RDEROBE 5
15019

14,4 m2

AMFI
13012
53,3 m2

VELKOMSTKL ASSE13003
35,3 m2

VELKOM STKLASSE
13004

34,6m2

SKOL EKJØKKEN

100,1
12025

m2

NATURFAG
12049

74,2m2

K&H S ENTRALRO M12053
72,4 m2

K&H VERKSTED
12055

79,9 m2

K&H KERA MIKK
12051

13,6 m2

K&H OVN
12050

5,7 m2

K&H LAGE R
12052

5,4 m2

K&H MASKIN ROM
12056

12,1 m2

MUSIKKRO M
12058

84,7 m2

ØV EROM / SLAG VERK12059
12,2 m2

LAGER
12057
6,2 m2

ØV EROM
12061
13,5 m2

ØVER OM
12062
14,7 m2

BLACK BOX
12063

99,8 m2

FLERBRU KSHALL
19091

1 149,6m2

GARDEROB E
19084

26,2 m2

GARDEROBE
19082

23,4 m2

GARD EROBE
19077

23,4 m2

GARD EROBE
19072

25,5 m2

DUSJ
19070
15,9 m2

DUSJ
19080
14,8 m2

DUSJ
19081
14,8 m2

DUSJ
19086
13,9 m2

HCWC
19078
5,3 m2

HCW C
19079
5,3 m2

MATERIA LLAGER 1
19069

34,6 m2

MATERIA LLAGER 2
19076

27,7 m2

MATERIALLAGER 319083
19,8 m2

LAGER EKSTERNE
19087

23,6 m2

LÆRERGARD.
19073

9,4 m2

LÆRERGAR D.
19074

8,7 m2

HCWC
19071
6,4 m2

HCWC
19085
5,6 m2

TILSY NSVAKT
19088

9,8 m2

RENH OLD
19089

8,5 m2

HEIS
11020
2,8 m2

HEI S
11101
2,6 m2

TRAP P
11007
19,7 m2

TRAP P
11123
19,4 m2

HOVEDTAVL E
18008

21,9 m2

EL
18006
2,1 m2

EL
18122
2,3 m2

EL
18075
2,2 m2

EL
18054
2,3 m2

GANG
11111
35,9 m2

GANG
11113
36,4 m2

GA NG
11121
28,6 m2

ENTRE VEST
11093

77,2 m2

ENTRE

17,0
11068

m2

GANG
11066
74,5 m2

SLUSE
11060
18,6 m2

RENHOLD

20,4
17047

m2

LAGE R
17046
7,4 m2

VARMESENTR AL

57,0
18045

m2

HELS E

10,1
17035

m2

HELSE

15,0
17034

m2

VENT E
17036
13,7 m2

HVILE/LEGE

10,0
17033

m2

ADMINISTRASJO N17032
41,6 m2

SAMTAL E

12,0
17030

m2
ARKIV/PRINT
17031

8,5 m2

RESE PSJON
17029

16,8 m2

WC
17044
4,8 m2

HC WC
17042
5,4 m2

HCWC
17041
5,8 m2

VAKTMESTE R
17040

8,2 m2

GANG/TRAPP
11037

52,3 m2

HEIS
11038
4,5 m2

GANG
11039
43,1 m2

EL

0,8
18043

m2

GANG
11016
85,7 m2

GANG
11005
3,6 m2

GANG
11026
17,7 m2

VINDFAN G
11028

15,4 m2
ENTRE
11027
134,3 m2

SAMLING SARENA

303,3
11064

m2

LADING/LAGER
15021

6,4 m2

HEIS
11090
3,9 m2

LAGE R /LADING
15102

6,4m2

TRAP P
11048
A: 7,8 m2
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Arkivsaksnr.: 17/2150-12   Arkiv: L12  

 

433 Detaljreguelring Ullerål og Hov skoler - 1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Ullerål og Hov skoler 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 følgende gjeldende reguleringsplaner: 334 Hovsmarka 

barnehage, vedtatt 12.03.2009, samt de deler av de gjeldende reguleringsplanene 82 

Ullerålområdet, 155 Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt, som overlappes av 

ny plan, ved vedtak av 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler. 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av skolene Ullerål og 

Hov i Hønefoss nord. Utbygging av nye skoler og utvidelse av eksisterende skoler er en 

viktig del av Ringerike kommunes målsetting om å være det mest spennende vekstområdet på 

Østlandet i årene som kommer. Planområdet inneholder arealene til eksisterende Ullerål 

skole, Hov ungdomsskole, barnehagens arealer ved Hovsmarkveien samt arealer for 

friområde og trafikk. Planen fremmes som en kommunal detaljregulering. Ringerike 

kommune, v/enhet Samfunn Utbygging er forslagstiller til planforslaget. 

 

Begge skoleområdene reguleres til undervisning. Dette formålet skal omfatte skolebygninger, 

idrettshall/gymsal, utearealer, arealer for parkering, "Kiss and ride", samt 

bussoppstillingsplasser.  Dette gir rom for den nødvendige fleksibiliteten. Detaljutforming av 

uteområder og trafikkområder knyttet til skoletomtene må avklares nærmere i forbindelse 

med byggesaken. 

 

Rådmannen anser at utredningsplikten i det vesentlige er oppfylt. Det mangler fortsatt en 

konkluderende rapport fra arkeologiske registreringer. Slik rapport skal foreligge til 2. 

gangsbehandling. Slik rådmannen ser det er utvidelse og oppgradering av eksisterende 



skolebygg innenfor Hønefoss by en fornuftig arealdisponering som bygger oppunder målet 

om å redusere bilbasert transport. Det er også en viktig del av Ringerike kommunes arbeid 

for å tilrettelegge for vekst. 

 

Rådmannen er positiv til utviklingsplanene som vil kunne bidra til en bedre hverdag for 

skoleelever og ansatte ved skolene, i tillegg til andre som vil benytte seg av anleggene på 

fritiden. Foreslåtte tiltak vil også forbedre trafikksikkerheten i nærområdet. Rådmannen 

anbefaler at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av skolene Ullerål og 

Hov. Ringerike kommune er i vekst, og har som målsetting å være det mest spennende 

vekstområdet på Østlandet i årene som kommer. Det er et uttalt mål i kommuneplanens 

samfunnsdel for 2015-2030 at befolkningen i Ringerike kommune skal øke med ca. 10 000 

nye beboere innen 2030, og at 70 % av befolkningsveksten skal skje innenfor Hønefoss-

området. Ringerike kommune må jobbe aktivt og målrettet for å tilrettelegge for denne 

utviklingen. Utbygging av nye skoler og utvidelse av eksisterende skoler er en viktig del av 

dette arbeidet. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet inneholder arealene til eksisterende Ullerål skole, Hov ungdomsskole, 

barnehagens arealer ved Hovsmarkveien samt arealer for friområde og trafikk.  

 

Ullerål skole ligger nede på en flate i boligområdet, avgrenset av Flattumveien i vest, 

Hovsmarkveien i nord, Elling M. Solheims vei i øst og Dronning Ragnhilds vei i sør. 

 

Hov ungdomsskoleskole har en skjermet beliggenhet i sørenden av Hovsmarka, og er på 

grunn av omkringliggende skog knapt synlig fra Hovsmarkveien og bebyggelsen på flaten 

nedenfor. Det er direkte forbindelse fra skolen inn mot friområdene i Hovsmarka. 

 

Planlagt arealbruk 

Det skal bygges ny Ullerål skole på samme sted som dagens barneskole. Skolen planlegges og 

dimensjoneres for inntil 550 elever fordelt på 7 trinn, med velkomstklasse for inntil 40 elever 

og idrettshall i håndballstørrelse. Videre skal kulturskolen benytte arealer i skolen. 

Planen omfatter også idrettshall i håndballstørrelse i tilknytning til skolen. Hallen skal fungere 

som arena med plass til 200 sittende tilskuere. Denne skal benyttes til undervisning i 

kroppsøving og av elever i SFO-tiden. Ettermiddag og kveld skal den være tilgjengelig for 

idrettslag og nærmiljø. 

Skolens område er i tidligere reguleringsplan delt i to av en gangveg over skolegården fra 

Flattumveien til Klinikkveien. I foreliggende skisser er halve skolens område samlet i ett 

byggeområde. Forslaget til reguleringsplan gir stor frihet til plassering av bygg og anlegg. 

Dagens skolebebyggelse forutsettes revet, med unntak av den nyeste delen. 

 

I forbindelser med reguleringsplanarbeidet foreligger det ingen konkrete planer for Hov 

ungdomsskolen. Det er ikke tatt stilling til når Hov skole skal rehabiliteres/bygges ny. Det er 



derfor ikke ønskelig å planlegge skoletomten i detalj. Det er likevel hensiktsmessig å ta 

arealet med i planleggingen ettersom skolene påvirker hverandre. 

Hov ungdomsskole har i dag 230 elever. Skolen vurderes utvidet til en 3- eller 4-parallell 

ungdomsskole. 4-parallell utgjør ca. 360 elever. I tillegg skal den tilpasses ungdommer med 

sammensatte behov og rom til elever som skal tilhøre en innføringsgruppe/gruppe for 

minoritetsspråklige elever. En ser også for seg at det skal etableres ny idrettshall ved Hov 

skole i en senere fase. Planforslaget viderefører i hovedsak rammene fra tidligere plan. 

 

Begge skoleområdene reguleres til undervisning. Dette formålet skal omfatte skolebygninger, 

idrettshall/gymsal, utearealer, arealer for parkering, "kiss and ride", samt 

bussoppstillingsplasser. I tillegg vil noe av parkeringsbehovet bli løst på område SPP. Dette 

gir rom for den nødvendige fleksibiliteten. Detaljutforming av uteområder og trafikkområder 

knyttet til skoletomtene må avklares nærmere i forbindelse med byggesaken. I 

reguleringsbestemmelsene er det derfor satt krav til at det må utarbeides en utomhusplan som 

viser skolebyggene og de ulike funksjonenes utforming og plassering. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra COWI 20.12.2017.   

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

 

Plantype 

Planen fremmes som en kommunal detaljregulering. Ringerike kommune, v/enhet Samfunn 

Utbygging er forslagstiller til planforslaget, COWI er plankonsulent. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 334 Hovsmarka barnehage, vedtatt 

12.03.2009, samt i deler av de gjeldende reguleringsplanene 82 Ullerålområdet, 155 

Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt. 

 

Barnehageformålet i plan 334 Hovsmarka barnehage videreføres i forliggende planforslag. 

Formålets avgrensning, utnyttelsesgrad og byggegrenser er uendret. 

 

Ullerål skole og Hov skole ligger innenfor areal regulert til offentlige bygninger og bygninger 

til allmennyttige formål i de gjeldende reguleringsplanene. Tillatt utnyttelsesgrad U=0,20 

endres ikke mye, men det benyttes andre betegnelser for utnyttelsesgrad. 

 

For plan 196 Hovsmarkveien boligfelt er det overlapp av noe veiareal som er aktuelt i 

planforslaget. 

 

Eiendomsforhold 

Eiendommene innenfor planområdet er i hovedsak kommunale. Barnehagen, gnr./bnr. 

87/571, er privateid. 

 

 

Uttalelser til planoppstart 



Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 19.05.2017 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

20.05.2017, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 8 uttalelser. Disse følger 

vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5.  

 

Varsel om innsigelse 

Statens Vegvesen uttaler at det må påregnes innsigelse fra dem dersom planforslaget 

eventuelt ikke skulle være i samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i 

vegnormalene.  

 

Planforslaget har ikke vært til politisk behandling ved oppstart, da det i hovedsak er i tråd 

med overordnet plan. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt 30.04.2015. Den overordnede visjonen for perioden 2015-

2030 er at; Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. Det tas 

høyde for at det bor 40 000 innbyggere i Ringerike kommune i 2030. Det vil si ca. 10 000 

flere enn i dag. Dette gjennomføres blant annet ved å planlegge slik at 70 % av 

befolkningsveksten skjer i Hønefoss-området, med sentrum som midtpunkt, og med 

lokalsentre i nord (Øvre Hønengata), sør (Eikli) og vest (Meieriet). Dette betyr at det skal 

legges til rette for bygging av mange nye boliger i Hønefoss nord. Med nye boliger kommer 

behov for flere skole- og barnehageplasser. Ullerål og Hov skoler skal utvides for å ta imot 

det økte elevtallet som forventes å komme i denne delen av byen frem mot 2030. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til offentlig bygning, 

friområde og et lite område for bolig. Bolighuset nær Ullerål skole er revet, og boligformålet 

videreføres ikke planforslaget. I hovedtrekk er planforslaget i tråd med gjeldende, overordnet 

plan. Forslag til revidert kommuneplan-arealdel er for tiden under utarbeidelse. 

 

 

Juridiske forhold  

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

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

miljø- og arealforvaltning og formannskapet, jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

I følge naturbasen til Miljødirektoratet er det ikke registret viktige naturtyper i nærheten av 

skoletomtene. Nærmeste registrerte naturtyper som er underlagt særlig forvaltningshensyn 



ligger i tilknytning til Randselva og Begna. Det er registrert én art av stor 

forvaltningsinteresse i vegkanten nordøst for Ullerål skole. Arten liten stjernetistel er i 

rødlisten kategorisert som nær truet.  

Forekomsten vil kunne bli fjernet dersom det bygges 2-sidig fortaus løsning, men nøyaktig 

lokalisering er noe usikker. Det er sannsynlig at forekomsten ligger like utenfor planområdet 

etter at plangrensen her ble justert. 

 

Se planbeskrivelsen for nærmere vurderinger i forhold til naturmangfoldloven. 

 

Jordlova 

Et meget lite område av nord-vestre del av felt o_BU1 (Hov ungdomsskole) er klassifisert 

som et område med meget sterke landbruksinteresser, jf. kommunens jordfaglige 

arealvurdering. Området ligger innenfor formål for offentlig bygning i gjeldende 

kommuneplan, dette videreføres i foreliggende planforslag. 

 

Økonomiske forhold 

Utbyggingen vil ha store samfunnsmessige, økonomiske konsekvenser for Ringerike 

kommune i form av undervisningstjenester samt kostnader knyttet til selve utbyggingen. 

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

 

Alternative løsninger 

Det har ikke vært vurdert andre forslag til arealformål innenfor planområdet enn det som 

fremgår av planforslaget. Det foreslås ikke alternative vedtakspunkt. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Byggeplanene 

Området er i dag benyttet til skolevirksomhet, og dette videreføres i planen. Det er derfor 

ikke snakk om ny arealbruk, men en utvidelse av dagens. Utbygging av nye skoler og 

utvidelse av eksisterende skoler er en viktig del av Ringerike kommunes arbeid for å 

tilrettelegge for vekst. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. Omfanget er beskjedent, og 

de fleste merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. 

 

Infrastruktur 

Planforslaget legger opp til forbedring av trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister på 

vei til skolene gjennom de anbefalte tiltakene i skolenes nærområde i form av Kiss & Ride, 

forbedrede parkeringsløsninger, sykkel- og gangveier med mer.  

 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Ullerål og Hov skoler ligger 

innenfor konsesjonsområdet og er allerede tilknyttet fjernvarmenettet. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

I planforslaget sikres det at dagens friområde videreføres. Arealene som reguleres til 

samferdselsareal er vegarealer omtrent som dagen situasjon. Arealene hvor skolebyggene skal 

oppføres er allerede bebygd. Det er ikke avdekket forhold som tilsier at det er fare for at 

skoleutbyggingen vil medføre negative konsekvenser for naturmangfoldet. Det er registrert 



én art av stor forvaltningsinteresse i vegkanten nordøst for Ullerål skole. Arten liten 

stjernetistel er i rødlisten kategorisert som nær truet. Forekomsten vil kunne bli fjernet 

dersom det bygges 2-sidig fortaus løsning, men nøyaktig lokalisering er noe usikker. Det er 

sannsynlig at forekomsten ligger like utenfor planområdet etter at plangrensen her ble justert. 

 

Kulturminner 

Buskerud fylkeskommune har gjennomført arkeologisk registrering av området. men 

Rapporten fra registreringen er ikke mottatt ennå, men det er ikke kommet signaler fra  

fylkeskommunen om at det skulle være forhold som er til hinder for utbyggingsplanene. 

Rapport må følge saken ved sluttbehandling av planforslaget. 

 

Forurensning 

Mulig forurensning fra Tyrimyra avfallsplass vil ut fra topologiske forhold mest sannsynlig 

følge bekkedraget som kommer inn nordvest i planområdet. Bekken overvåkes og det tas 

årlig prøver av vannet. Nyeste prøver fra september 2017 konkluderer med at verdier for 

metallene jern og ammonium ligger over anbefalte grenseverdier i drikkevannsforskriften, 

men at det ikke vil være farlig om man leker i og omkring de aktuelle vannområdene. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er lavt. 

Det er ikke funnet uakseptabel risiko. ROS-analysen peker likevel på forhold det må tas 

hensyn til. Dette gjelder forhold knyttet til støy og til trafikksikkerhet for gående og syklende. 

 

Støyrapporten viser at barnehagen langs Hovsmarkveien er støyutsatt. Planforslaget stiller 

derfor krav om støyskjerm. Kravet utløses hvis det skal gjøres tiltak på barnehagen som 

krever brukstillatelse. 

 

Når det gjelder skolene er Hov skole lite støyutsatt. Ullerål skole skjermes mot støy ved hjelp 

av bygningens plassering og planløsning. Nybygg vil plasseres i nordre del av tomten, slik at 

de skjermer mest mulig av utearealet mot støy. Inne i bygget vil planløsning utformes slik at 

mindre støyfølsomme arealer plasseres mot nord. 

 

I forhold til trafikksikkerhet er dagens fortaus-nettverk langs flere gater i og utenfor 

planområdet mangelfullt. For noen av veiene er det en blanding av motorkjøretøy og gående 

og dette kan gi potensielt farlige situasjoner. Planområdet for dette planforslaget finner ikke 

løsninger for hele trafikksituasjonen for myke trafikanter i Hønefoss nord, men det legges opp 

til etablering av flere fortau og noe gang- og sykkelvei innenfor planområdet. Dette forbedrer 

følgelig trafikksikkerheten i nærområdet rundt skolene. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen anser at utredningsplikten i det vesentlige er oppfylt. Det mangler fortsatt en 

konkluderende rapport fra arkeologiske registreringer. Slik rapport skal foreligge til 2. 

gangsbehandling. Dersom konsekvensene skulle vise seg å være alvorlige, må det vurderes ny 

1. gangsbehandling og nytt offentlig ettersyn. 

 

Slik rådmannen ser det er utvidelse og oppgradering av eksisterende skolebygg innenfor 

Hønefoss by en fornuftig arealdisponering som bygger oppunder målet om å redusere 

bilbasert transport. Det er også en viktig del av Ringerike kommunes arbeid for å tilrettelegge 

for vekst. 



 

Rådmannen er positiv til utviklingsplanene som vil kunne bidra til en bedre hverdag for 

skoleelever og ansatte ved skolene, i tillegg til andre som vil benytte seg av anleggene på 

fritiden. Foreslåtte tiltak vil også forbedre trafikksikkerheten i nærområdet. 

 

For mer inngående informasjon om de ulike temaene vises det til vedlagte planbeskrivelse. 

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

6. Uttalelse, Statens Vegvesen 

7. Uttalelse, Fylkesmannen i Buskerud 

8. Uttalelse, Buskerud fylkeskommune 

9. Uttalelse, Ringerike kommune Forurensings-myndigheten 

10. Uttalelse, Ringerike kommune VAR  

11. Uttalelse 1, Hadeland og Ringerike avfallsselskap 

12. Uttalelse 2, Hadeland og Ringerike avfallsselskap 

13. Uttalelse, Brakar AS 

14. Uttalelse, Sven Lekve 

15. ROS-analyse 

16. Trafikkanalyse 

17. Støyvurdering 

18. Sol/skygge-studier 

19. Gjeldende reguleringsplan 82 Ullerålområdet 

20. Gjeldende reguleringsplan 155 Hovsmarka 

21. Gjeldende reguleringsplan 334 Hovsmarka barnehage 

 

 

 Ringerike kommune, 21.12.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Enhetsleder, Miljø- og arealforvaltning:  Heidi Skagnæs  

Saksbehandler:     Ingrid Liseth 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2150-14  Arkiv: L12  

 

Sak: 1/18 

 

Saksprotokoll - 433 Detaljreguelring Ullerål og Hov skoler - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Ullerål og Hov skoler 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 følgende gjeldende reguleringsplaner: 334 Hovsmarka 

barnehage, vedtatt 12.03.2009, samt de deler av de gjeldende reguleringsplanene 82 

Ullerålområdet, 155 Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt, som overlappes av 

ny plan, ved vedtak av 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler. 

 

4. Det skal i den videre behandling fokuseres på å legge til rette for å etablere optimale 

skoleveiløsninger, også utenfor selve planområdet. 

  

 

 
 

Behandling i Formannskapet 23.01.2018: 

 

Kirsten Orebråten fremmet følgende forslag p.v.a Ap og H til pkt. 4: 

«Det skal i den videre behandling fokuseres på å legge til rette for å etablere optimale 

skoleveiløsninger, også utenfor selve planområdet.» 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) støttet seg til forslaget. 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling som er i samsvar med rådmannens forslag, samt Orebråtens 

(Ap) forslag p.v.a. Ap og H, med støtte fra Sp til pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_ 43 3 DETALJ REGULERING

ULLERÅL OG HOV SKOLER

Utarbeidet av COWI, 20 .12.2017
Sist revidert 21 .12 .2017

1 .gangs behandling i h oved utvalget for miljø - og arealforvaltning DATO, sak SAKNR
1. gangsbehandling i formannskapet DATO, sak SAKNR
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO.
2 . gangs behandling i h oved utvalget f or miljø - og arealforvaltning DATO, sak SAKNR
2. gangs behandling i f ormannskapet DATO, sa k SAKNR
Vedtak i k ommunestyret 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
plan endringer , båd e ordinære og mindre endri nger .

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området regu leres til følgende formål, jf. p bl . § 12 - 5:

Feltnavn
1. Bebyggelse og anlegg, (pbl. 12 - 5 , ledd 1)

Barnehage BBH
Under visning o_ B U 1 – o_BU2

2. Samferdselsan legg og teknisk infrastruktur, (pbl. 12 - 5 , ledd 2)
K jøreveg o_ SKV 1 – o_SKV3
Fortau o_ SF 1 – o_SF6
Gang - og sykkelveg o_ SGS 1 – o_SGS3
A nnen veggrunn – tekniske anlegg SVT
A nnen veggrun n – grøntareal SVG
Kollektivholdeplass o_ SKH
Parkeringsplasser o_ SPP

3. Grønnstruktur, (pbl. 12 - 5 , ledd 3)
Friområde o_ GF 1 – o_ GF2

4 . Hensynssoner , (pbl. 12 - 6 og 11 - 8 , ledd A.1)
Frisikt H140 _1 – H140_2
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FORMÅLSBESTEMMEL SER

§ 0 . Fellesbestemmelser

§ 0.1 Universell utforming , (pbl. § 12 - 7, ledd nr.4 og 29 - 3)
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 gjeldende veiledere (se regjeringens rundskriv Q - 29/2010 om universell
utforming). Avvik må begrunnes i forbindelse med byggesøknad.

Ga ng - /sykkelveger, fortau og andre gangforbindelser skal ha maks 2 % tverrfall.

§ 0.2 Støy (pbl. § 12 - 7, ledd 3)
Støy skal til enhver tid ligge innenfor rammene som er gitt i gjeldende lovverk og
retningslinjer.

§ 0.3 Forurensning (pbl. 12 - 7, ledd 3)
Ved s øknad om tillatelse til tiltak etter plan - og bygningslovens § 20 - 1, bokstav a og k, skal
det vurderes om det må foretas undersøkelser for å avdekke om det er forurensning i grunnen .

§ 0 .4 Kulturminner , (pbl. § 12 - 7, ledd 6)
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer
automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene
varsles som omta lt i lov om kulturminner § 8, ledd 2 .

§ 0. 5 Overvannshåndtering , (pbl. § 12 - 7, ledd 4 )
Overvann som ge nereres innenfor planområdet skal håndteres lokalt for å sikre vannbalansen
og unngå overbelastning på avløpsanleggene.
Overvann skal fordrøyes og infiltreres, helst så nære kilden som mulig, slik at vannets
naturlige kretsløp opprettholdes og naturens sel vrensingsevne utnyttes.

§ 0. 6 Geotekniske vurderinger , (pbl. § 12 - 7, ledd 12 )
Ved søknad om tillatelse til tiltak etter plan - og bygningslovens § 20 - 1, bokstav a og k, skal
det følge en geoteknisk utredning.

§ 0. 7 Tilknytning til fjernvarmeanlegg , (pbl. § 12 - 7, ledd 8)
Innenfor planområdet skal nye bygg tilrettelegges for tilkobling til fjernvarmeanlegg.

§ 0.8 Bevaring av trær
Trær som er markert på plankartet skal bevares. Når enkelttrær utgår skal det reetableres nye
trær av samme art som eksisterende. Før anleggsstart skal trærne innmåles. Trærne skal
beskyttes i anleggsperioden.
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§ 1 . Bebyggelse og anleg g (pbl. § 12 - 5 ledd 1)
§ 1.1 Fellesbestemmelser
§ 1. 1.1 Dokumentasjonskrav ( pbl. § 12 - 7, ledd 1 )
Sammen med søknaden om tillatelse til oppføring av b ebyggelse, jf. plan - og bygningslovens
§ 20 - 1 skal det sendes inn situasjonspla n i målestokk 1:200 eller 1:100. Den skal inneholde
følgende:

- Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet
- Utforming av uteområder med høydeangivelser o g materialb ruk. 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 s nuplasser, parkeringsplass for

ansatte , Kiss and Ride og hente/bringeplasser, eventuell oppstillingsplass for busser og
maxitaxier og sykkelparkering.

- Varelevering

Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:
- 3D - visualisering, som fotomontasje og/ell er perspektivtegninger
- Sol/skyggediagram
- Angivelse av bebyggelsens takform, takvinkel og møneretning
- Angivelse av hvordan estetikk ivaretas
- Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas
- D okumentasjon av ivaretakelse av støykravene og aktuelle støytilt ak.

- Identifisering av all eksisterende teknisk infrastruktur

§ 1.1. 2 Estetiske forhold ( pbl. § 12 - 7, ledd 1)
Bebyggelse og anlegg skal utformes med høy arkitektonisk kvalitet. Volum og materialbruk
skal tilpasses tiltakets funksjon.
Materialbruk på fasa der og takflater skal ikke gi sjenerende lysreflekser.

§ 1.1.3 Vegetasjon (pbl. § 12 - 7, ledd 3)
Ved nyplanting skal det plantes vekster med lite pollenutslipp. Bjørk, or, hassel og salix - arter
skal ikke benyttes.

§ 1 .2 Barnehage (BBH)
§ 1.2. 1 Formål (pb l. § 12 - 7, ledd 1)
Felt BBH omfatter areal regulert til barnehage, inkludert uteområde med tilhørende anlegg.

§ 1.2.2 Utnyttelse (pbl. § 12 - 7, ledd 5)
Prosent bebygd areal (% - BYA) = 2 0 % BYA.
Parkering for barnehagen skal skje på område o_SPP. Parkering i nngår derfor ikke ved
beregning av % - BYA for felt BBH.

§ 1.2.3 Høyder (pbl. § 12 - 7, ledd 1)
Tillatt gesimshøyde for bygninger er maksimum 8 m over gjennomsnittlig planert terreng.

§ 1.2.4 Utearealer (pbl. § 12 - 7, ledd 4)
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Utearealene skal være 6 ganger st ørrelsen av samlet innendørs leke - og oppholdsareal i
barnehage n. Utearealene skal sikres med g jerde med 1 m høyde . Det skal tilrettelegges for fri
ferdsel med port i vestre og østre del av gjerdet. Arealene skal ha brukbar beliggenhet med
hensyn til solfo rhold, helling og støynivå, og de skal ikke bestå av smale striper.

§ 1.2.5 Parkering (pbl. § 12 - 7, ledd 7)
Parkering for barne hagen skal skje på område o_SPP.
Det skal være minimum 0,8 biloppstillingsplasser per ansatt.
Minimum 5 % av plassene (minimum 1 plass totalt) skal være tilpasset funksjonshemmede.
Minimum 10 % av bilparkeringsplassene skal avsettes til elbil.
Det skal være minimum 2 sykkelparkeringsplasser per 100 m2 BRA .

§ 1.3 Undervisning (o_BU1 – o_BU2)
§ 1.3 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 o g 14 )
Felt o_ B U1 og o_ BU2 omfatter areal regulert til undervisning , inkludert uteområde med
tilhørende anlegg. Arealene skal være offentlige.

I område o_BU2 inngår område for av - og påstigning hvor det skal være plass til:
- 2 skolebusser
- 1 maxitaxi
- 10 per son biler

§ 1.3 .2 Utnyttelse (pbl. § 12 - 7, ledd 5)
For felt o_ BU1 og o_BU 2 er maks BYA % = 3 0 %

§ 1.3.3 Høyder (pbl. § 12 - 7, ledd 1)
For felt o_ BU1 og o_ BU 2 er t illa tt gesimshøyde for bygninger maksimum 1 3 m over
gjennomsnittlig planert terreng. Det til lates oppbygg på tak for tekniske installasjoner og
skjermvegger/rekkverk. Nødvendige tekniske installasjoner på tak skal være samlet og
tilbaketrukket og kan gå opp til 17 m over gjennomsnittlig planert terreng.

§ 1.3.4 Utearealer (pbl. § 12 - 7, ledd 4)
U tearealene skal ha god beliggenhet med hensyn til solforhold, helling og støynivå, og de skal
danne helhetlig e sammenhengende område r innenfor feltene o_ BU1 og o_ BU2.

§ 1.3. 5 Parkering (pbl. § 12 - 7, ledd 7)
Parkering skal etableres på egen tomt.
Del av p a rkering for ungdomsskolen, felt o_BU1, kan skje på område o_SPP.

Det skal være minimum 0,8 biloppstillingsplasser per ansatt.
Minimum 5 % av plassene (minimum 1 plass totalt) skal være tilpasset funksjonshemmede.
Minimum 10 % av bilparkeringsplassene sk al avsettes til elbil.

For felt o_ B U1 avsettes minst 120 sykkeloppstillingsplasser . Minst 60 av disse skal være i
takoverbygd sykkelstativ i nærheten av inngangsparti ved undervisningsbygg.

For felt o_ BU2 avsettes minst 200 sykkeloppstillingsplasser. Mi nst 100 av disse skal være i
takoverbygd sykkelstativ i nærheten av inngangsparti ved undervisningsbygg.
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§ 2 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12 - 5 ledd 2)
§ 2.1 Fellesbestemmelser
§ 2 .1.1 Dokumentasjonskrav (pbl. § 12 - 7, ledd 1)
Det ska l utarbeides teknisk plan for arealer regulert til offentlig samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur. Teknisk plan skal følge kommunalteknisk norm og godkjennes av kommunen.
Den skal vise:

- 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.

Offentlige samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på teknisk plan.

§ 2.2 Kjøre veg (o_SKV1 – o_SKV3)
§ 2. 2 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_SKV1 er offentlig kjøreveg (Hovsmarkveien).
Felt o_SKV2 er o ffentlig kjøreveg (Flattumveien)
Felt o_SKV3 er offentlig kjøreveg ( Elling M Solheims vei og Dronning Ragnhilds vei ).

§ 2. 3 Fortau (o_SF1 – o_SF6)
§ 2. 3 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_SF1 – o_SF6 skal være offentlig e fortau.

§ 2. 4 Gang - og sykkelveg (o_SGS1 – o_SGS3)
§ 2. 4 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_SGS1 – o_SGS3 skal være offentlig e gang - og sy kkelveg er.

§ 2. 5 Annen veggrunn – teknisk e anlegg (SVT)
§ 2. 5 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Alt areal regulert til annen veggrunn – tekniske anlegg innfor planområdet skal være offentlig
og benyttes til tekniske anlegg og sidearealer langs veg .

§ 2 .6 Annen veggrunn – grøntareal (SVG)
§ 2. 5 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Alt areal regulert til annen veggrunn – grøntareal innfor planområdet skal være offentlig og
benyttes til tekniske anlegg og sidearealer langs veg.

§ 2.7 Kollektivholdeplass (o_ SKH)
§ 2. 7 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Kollektivholdeplass o_SKH skal være offentlig og benyttes til bussholdeplass .

§ 2. 8 Parkering splasser (o_SPP)
§ 2. 8 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_ SP P skal være offentlig og benyttes til parkeri ng.

Innenfor felt o_SPP skal hele parkeringsbehovet for felt BBH dekkes .
Sykkeloppstillingsplassene skal ligge nær inngangsporten til barnehagen .

Innenfor felt o_SPP kan deler av parkeringsbehovet for felt BU1 dekkes .



REGULERINGSBESTEMMELSER 433 ULLERÅL OG HOV SKOLER

6 av 6

§ 3 . Grønnstruktur (pbl. § 12 - 5 l edd 3)
§ 3.1 Friområde (o_GF1 – o_GF2)
§ 3.1 .1 Formål (pbl. § 12 - 7, ledd 1 og 14)
Felt o_GF1 og o_GF2 skal være offentlig e friområde r . Her tillattes ikke oppføring av
byg ninger eller annen bruk som er til hinder for områdets formål som friområde.

§ 4 . Hen synssoner (pbl. § 12 - 6 og 11 - 8)
§ 4.1 Sikringssoner
§ 4.1.1 Frisikt (pbl. § 11 - 8, ledd A.1) (H140_1 – H140_2)
I frisiktsoner som er vist på plankartet skal det være frisikt 0,5 m over tilstøtende vegbane.
Bygg, anlegg eller vegetasjon som kan hindre sikte n er ikke tillatt.

§ 5 . Rekkefølgebestemmelser
§ 5. 1 Før det gis rammetillatelse til anleggsarbeid i felt for samferdselsanlegg skal det
foreligge godkjent teknisk plan, jf. kravene som er angitt i § 2.1.

§ 5.2 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid i felt for bebyggelse og
anlegg skal det foreligge godkjent situasjonsplan, jf. kravene som er angitt i § 1.1.

§ 5.3 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse i felt for bebyggelse og anlegg skal
brannvannskapasitet være sjekket og behov for eventuelle utbedringstiltak avklart.

§ 5.4 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse i felt BBH, BU1 og BU2 skal det foreligge
dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle støytiltak. Jf. § 0.2.

§ 5.5 Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse i felt for bebyggelse og anlegg skal utearealer
mv. være opparbeidet i henhold til godkjent situasjonsplan.

§ 5.6 Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse i felt for beby ggelse og anlegg skal veg,
vann – og avløpsnett i planområdet være opp arbeidet i henhold til godkjente tekniske planer,
og angjeldende bygg være koblet til nettet.

§ 5.7 Før det gis brukstillatelse for bebyggelse i felt BBH, BU1 og BU2 skal eventuelle
nødvendige avbøtende tiltak mot støy for det aktuelle feltet være ferdig stilt.
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Arkivsaksnr.: 18/1345-3  Arkiv: PROS 14015  

 

Sak: 76/18 

 

Saksprotokoll - 14015 - Trygg skolevei Benterud skole - Grunnerverv  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Løsningen for grunnervervet i forbindelse med prosjektet «Trygg skolevei Benterud 

skole» tas til etterretning. 

2. Foreløpig erstatninger til grunneiere på totalt kr. 344 000,00 dekkes av prosjekt 14015 

– Trygg skolevei Benterud skole. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.05.2018: 

 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag til endring: 

«Godkjennes strykes i pkt. 1» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HMA) innstilling som er i samsvar med Rådmannens forslag, samt Johansens 

(H) forslag til endring ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1345-2  Arkiv: PROS 14015  

 

Sak: 40/18 

 

Saksprotokoll - 14015 - Trygg skolevei Benterud skole - Grunnerverv  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Løsningen for grunnervervet i forbindelse med prosjektet «Trygg skolevei Benterud 

skole» godkjennes/tas til etterretning. 

2. Foreløpig erstatninger til grunneiere på totalt kr. 344 000,00 dekkes av prosjekt 14015 

– Trygg skolevei Benterud skole. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1345-1   Arkiv:   

 

14015 - Trygg skolevei Benterud skole - Grunnerverv  
 

Forslag til vedtak: 

1. Løsningen for grunnervervet i forbindelse med prosjektet «Trygg skolevei Benterud 

skole» godkjennes/tas til etterretning. 

2. Foreløpig erstatninger til grunneiere på totalt kr. 344 000,00 dekkes av prosjekt 14015 

– Trygg skolevei Benterud skole. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

I forbindelse med den nye barneskolen på Benterud er det i «reguleringsbestemmelser 

0605- 399: Ny skole og boligområde Benterud» stilt krav til opparbeidelse av en sikker 

skolevei med blant annet tosidig fortau langs Dronning Åstas gate og ensidig fortau langs 

Eikliveien. For å få plass til disse fortauene krever det at Ringerike kommune erverver grunn 

fra følgende 5 eiendommer langs disse veiene: 

1. Gnr 37 bnr 163 i Dronning Åstas gate 7A: 47 m²  

2. Gnr 37 bnr 60 i Dronning Åstas gate 7B: 103 m²  

3. Gnr 37 bnr 176 i Eikliveien 42: 248 m²  

4. Gnr 39 bnr 5 Eikliveien 34: 3 m²  

5. Gnr 39 bnr 142 Eikliveien 32: 51 m²  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kravet til opparbeidelse av fortau er beskrevet i reguleringsbestemmelsene til detaljregulering  

0605- 399 for ny skole og boligområde på Benterud. 



- 

Økonomiske forhold 

  

1. Gnr 37 bnr 163 i Dronning Åstas gate 7A: 47 m² grunn a kr 750,- = kr 35 250,- 

2. Gnr 37 bnr 60 i Dronning Åstas gate 7B: 103 m² grunn a kr 750,- = kr 77 250,-. I 

tillegg kommer en ulempeerstatning på 5 000,- som erstatning for en 

biloppstillingsplass som blir redusert. 

3. Gnr 37 bnr 176 i Eikliveien 42: 248 m² grunn a kr 750,- = kr 186 000,- 

4. Gnr 39 bnr 5 Eikliveien 34: 3 m² grunn a kr 750,- = kr 2 250,- 

5. Gnr 39 bnr 142 Eikliveien 32: 51 m² grunn a kr 750,- = kr 38 250,- 

Totalt: 344 000,00 

Kjøpsprisene er fastsatt med bakgrunn i Råtomtetakst utført av Takstmann MNTF Tor Gunnar 

Sand den 5. august 2017. 

Videre er erstatning for beplantning, gjerder, støttemurer mv. satt på lik linje med tidligere 

inngåtte avtaler i Ringerike kommune. 

Avtalene er inngått mellom de berørte grunneiere og Ringerike kommune. 

Foreløpig erstatning til de berørte grunneierne utgjør samlet kr 344 000,00. Endelig beløp vil 

først være klart når anlegget er ferdig opparbeidet og oppmåling foretatt. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener løsningen av grunnervervet til ovennevnte skolevei en god løsning for 

kommunen. Enhetsprisene og øvrig erstatning er akseptable. 

Rådmannen ønsker også å gi honnør til de berørte grunneierne som igjennom dette prosjektet 

har vist vilje til å komme til løsninger i minnelighet. 

 

Vedlegg 

 

1. Kjøpekontrakt gnr 37 bnr 60 Dronning Åstas gate Martin Bråthen Jørgensen 

2. Kjøpekontrakt gnr 37 bnr 163 Dronning Åstas gate Nils Oddvar Midtun 

3. Kjøpekontrakt gnr 37 bnr 176 Dronning Åstas gate Dalsbråten Borettslag 

4. Kjøpekontrakt gnr 39 bnr 5 Eikliveien 34 Tom Sødal 

5. Kjøpekontrakt gnr 39 bnr 142 Eikliveien Kjetil Rian_Janka Cathrine Aasen 

6. Situasjonskart-W01_gnr-bnr_37-163 

7. Situasjonskart-W02_gnr-bnr_37-60 

8. Situasjonskart-W03_gnr-bnr_37-176 

9. Situasjonskart-W04_gnr-bnr_39-5 

10. Situasjonskart-W05_gnr-bnr_39-142 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Erik Josephson 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























Dronning Åstas gate

37/163

37/45

37/44

37/202

Divisjon Samferdsel (Tlf:32254500)

Filnavn: Oppdrags nr:

Rev.

Oppdragsgiver logo:

Rambøll Norge AS
Enhet Buskerud/Vestfold

Målestokk:

Tegn nr: Rev:

Utarbeidet/Dato:

Saksbeh./dato: Oppdr. Arkiv Nr:

Godkjent: Revisjonen omhandler: Dato:

F O R E LØPI G 05.07.201 7
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Divisjon Samferdsel (Tlf:32254500)

Filnavn: Oppdrags nr:

Rev.

Oppdragsgiver logo:

Rambøll Norge AS
Enhet Buskerud/Vestfold

Målestokk:

Tegn nr: Rev:

Utarbeidet/Dato:

Saksbeh./dato: Oppdr. Arkiv Nr:

Godkjent: Revisjonen omhandler: Dato:

F O R E LØPI G 21 .08.201 7
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Divisjon Samferdsel (Tlf:32254500)

Filnavn: Oppdrags nr:

Rev.

Oppdragsgiver logo:

Rambøll Norge AS
Enhet Buskerud/Vestfold

Målestokk:

Tegn nr: Rev:

Utarbeidet/Dato:

Saksbeh./dato: Oppdr. Arkiv Nr:

Godkjent: Revisjonen omhandler: Dato:

F ORE LØPI G 21 .08.201 7

D
ro
nn
in
g
Å
st
as

ga
te



3 9 /5

3 9 /1 44

Divisjon Samferdsel (Tlf:32254500)

Filnavn: Oppdrags nr:

Rev.

Oppdragsgiver logo:

Rambøll Norge AS
Enhet Buskerud/Vestfold

Målestokk:

Tegn nr: Rev:

Utarbeidet/Dato:

Saksbeh./dato: Oppdr. Arkiv Nr:

Godkjent: Revisjonen omhandler: Dato:
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Divisjon Samferdsel (Tlf:32254500)

Filnavn: Oppdrags nr:

Rev.

Oppdragsgiver logo:

Rambøll Norge AS
Enhet Buskerud/Vestfold

Målestokk:

Tegn nr: Rev:

Utarbeidet/Dato:

Saksbeh./dato: Oppdr. Arkiv Nr:

Godkjent: Revisjonen omhandler: Dato:

E
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4585-2  Arkiv: 610  

 

Sak: 79/18 

 

Saksprotokoll - Oversikt over kommunens eiendommer, fortrinnsvis som et ledd i 

byplanarbeidet  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Oversikt over kommunens eiendommer og redegjørelse for hvordan det arbeides med 

utvikling, kjøp/salg, inn- og utleie av kommunale eiendommer tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.05.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4585-1   Arkiv:   

 

 

Oversikt over kommunens eiendommer, fortrinnsvis som et ledd i 

byplanarbeidet  
 

Forslag til vedtak: 

Oversikt over kommunens eiendommer og redegjørelse for hvordan det arbeides med 

utvikling, kjøp/salg, inn- og utleie av kommunale eiendommer tas til orientering. 

 

 

  

Sammendrag 

Det er utarbeidet en liste med oversikt over de kommunale eiendommene. Mange av tomtene 

er veldig små og kan i liten grad benyttes til allmennytting formål. 

 

Byplanarbeidet har gjennomført oppstartsmøte og har ikke kommet så langt i prosessen at 

man vet hvilke områder som kan brukes til allmennyttig formål, eller som kan makeskiftes. 

 

Det arbeides ikke aktivt med utvikling, kjøp/salg, inn- og utleie av kommunale eiendommer 

utover enkeltprosjekter. Eiendommer som er vedtatt solgt jfr. sak 41-12 ligger resterende i 

stor grad på vent pga. regulering.   

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret ba rådmannen legge frem en oversikt over kommunens eiendommer, 

fortrinnsvis som et ledd i byplanarbeidet. Dette for å synliggjøre hvilke arealer som kan 

brukes til allmennyttige formål, eller som kan makeskiftes for gjennomføring av det 

kommende planverket. Kommunestyret ber samtidig rådmannen redegjøre for hvordan det 

aktivt arbeides med utvikling, kjøp/salg, inn- og utleie av kommunale eiendommer i dag. 

Denne bør også sees i sammenheng med saken om salg av Ullerål skole i sak 93/17 

 

Beskrivelse av saken 

Det er utarbeidet en oversikt over kommunens eiendommer, se vedlegg. Det er veldig mange 

små tomter som ikke er mulig å realisere annet enn å selge til nærliggende tomter eller som er 

båndlagt for vei og annet formål som ikke kan benyttes til allmennytting bruk.  

 

Når det gjelder status på byplanarbeidet har Areal- og byplankontoret har gjennomført 

oppstartsmøte for prosjektet i uke 44, og er i gang med å framskaffe kunnskapsgrunnlaget 



- 

som sammen med endelig planprogram og et bredt medvirkningsopplegg skal ligge til grunn 

for utformingen av områdereguleringen.  
  

Siden byplanarbeidet ikke er kommet lenger vil det være vanskelig å gi noen eksakte svar på 

det nåværende tidspunktet spesielt om hvilke areal som blir berørt mtp. bruk til allmennyttig 

formål. Vi vil derfor komme tilbake og redgjøre for dette når planarbeidet har kommet lenger 

i prosessen. 

 

Når det gjelder salg av kommunale eiendommer er det utarbeidet en liste over eiendommene 

som ikke er solgt iht. vedtak sak 41-12, se vedlegg. Flere av tomtene ligger på vent til 

regulering er gjennomført. De eiendommene som er mulig å selge ligger ute for salg. Det 

arbeides i liten grad med utvikling av eiendom i kommunal regi, men kun enkeltprosjekter når 

kommunen selv ikke skal benytte eiendommen i egen regi. 

 

Kjøp av eiendommer blir vurdert når behovet dukker  opp hos de forskjellige sektorene, og 

initieres i stor grad fra rådmannens ledergruppe. Vi planlegger å etablere strategi for kjøp og 

salg av eiendommer og at dette vil blir fremlagt som egen sak. 

 

Inn- og utleie av kommunale eiendommer avklares i hver enkelt sak. Ved innleie har den 

enkelte sektor avklart med private om leie av lokaler når behovet har oppstått hvis kommunen 

ikke har hatt egne lokaler. Det arbeides i liten grad med utleie av de kommunale 

eiendommene utover henvendeler som kommer fra private. Tilstanden på flere av byggene 

som er ledig, er i så dårlig forfatning at det ikke kan leies bort før det blir gjennomført tiltak. 

De eiendommene som kan leies ut er annonsert på www.ringerike.no. De forskjellige 

sektorene fremleier egne lokaler og fakturere iht. betalingsreglementet. Her er det utleie av 

gymsaler, idrettshaller og samfunnshus som i stor grad blir leid ut. Det arbeidet med 

retningslinjer for utleie som vil bli behandlet i egen sak. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er utarbeidet en oversikt over de kommunale eiendommene i kommunen. Byplanarbeidet 

er under arbeid og det er for tidlig å komme med en avklaring på hva det vil kreve at områder 

kan brukes til allmennytting formål. Per i dag arbeides det i liten grad med utvikling av 

eiendommene og de eiendommene som er vedtatt solgt, er belyst i saken. Strategi for kjøp og 

salg av eindommer vil bli utarbeidet og lagt frem til i egen sak.  

 

Rådmannens anbefaler at saken tas til orientering. 

 

Vedlegg 

Oversikt over kommunes eiendommer 

Situasjonsplan over byplan med kommunale eiendommer 

Status eiendommer iht. vedtak sak 41-12 

 

 

 Ringerike kommune, 4.4.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 



- 

leder: Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler: Per Christian Frøislie 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Status på eiendommer/ bygninger etter vedtak i kommunestyret 23.02.2 0 1 2 i sak 41/12 som ikke er
solgt :

Nr Salgsobjekt Status
Følgende objekter selges og brukes til
nedbetaling av kommunens investeringsgjeld:

1 Del av gnr. 87 bnr. 1, restareal innenfor
reguleringsplan 250 - 02 Hov Næringsområde

U solgt .

3 Gnr. 271 bnr. 248 tidligere fotballbane på
Hensmoen

Usolgt . Er overlevert eiendomsmegler, men
bedt om at det ventes med denne p.g.a.
avklaring om minnesmerke.
Takst kr 7 900 000 . Del av denne eiendommen
er nå utleid til Spenncon Rail AS til lagerplass.
Årlig leiebeløp her er kr 51 000, - .

4 Del av gnr. 86 bnr. 251, Hønen Alle 1 Venter på reguleringsendring.
Pris avtalt i 2009, kr 250, - pr m²

5 Del av gnr. 87 bnr. 40 Gamle Ulle rål skole Usolgt . Er tatt ut av salgslista foreløpig iht.
vedtak 92/17 i kommunestyret 7/9 - 17

6 Del av gnr. 44 bnr. 3 skogteig ved Monserud Usolgt . Kun aktuell som tillegg til eiendommen
38/1, 7 og 44/25 p.g.a adkomst.
Prisvurdering fra Landbrukskontoret: kr 18 -
20 000, -

Rådmannen anbefaler ikke lenger salg av dette
arealet:
Området kan bli svært viktig i forbindelse med
framtidige samferdselssaker, eksempelvis ny E -
16, da denne teigen ligger helt inntil brufoten
over Storelva og ved en evt. utvidelse av E - 16
over Hvervenmoen vil denne teigen bli
strategisk ved kryssing av elva. Arealet vil da ha
en langt høyere verdi.

9 Del av gnr. 87 bnr. 1 Harald Hårfagres vei Usolgt. Tomten må reguleres.
Verdivurdering ferdig regulert,
kr 2 000 000, - .
Tomten selges for oppføring av omsorgsboliger
for ungdom

10 Del av gnr. 87 bnr. 1 Hov Alle Usolgt. Rådmannen avventer salg da tomten
vurderes til kommunalt formål.

13 Gnr. 305 bnr. 288 og 289 - boligtomter på
Kirkemoen boligfelt Nes i Ådal

Usolgt. Er overlevert eiendomsmegler,
verdivurdering pr tomt kr 200 000, - (Interessen
er liten).

15 Gnr. 49 bnr. 256 og 276 friareal Veienmarka Usolgt

18 Del av gnr. 49 bnr. 264, boligfelt Hvelven Usolgt. Block Watne har opsjon på tomta.
Takst råtomt kr 4 060 000, - . Avklaring med
kommuneadvokaten.

20 Gnr. 139 bnr. 73 m/fl. Pukerudhagen boligfelt
– Sokna

Usolgt, venter på reg.plan

Rådmannen kommer tilbake med ny sak før
følgende objekter vurderes solgt:

14 Gnr. 1 bnr. 62 Røsholmstranda friareal –
utredes 2012

Selges ikke. Leies ut til Røde Kors.

21 Del av gnr. 318 bnr. 34 Sentrum stopp

25 Hønefoss prestebolig, Storgt 21, gnr 318 bnr
86 m.fl



Vedtak i Kommunestyret:
1. Rådmannen gis følgende oppdrag ref oversikt over eiendommer som er listet opp i

saksframlegget.
2. Salgsinntekter brukes til nedbetaling av kommunens investeringsgjeld.
3. Rådmannen gir tilbakemelding om salgsprosessen i forbindelse med økonomisk

tertialra pport.
4. Eiendommene selges gjennom autorisert eiendomsmegler etter forutgående konkurranse

om slike tjenester.
5. Det gjennomføres takst på de eiendommer hvor dette er aktuelt.
6. Rådmannen gis fullmakt til salg av eiendommer til takst eller over. Eventu elt salg av

eiendommer under takst, avgjøres av formannskapet.



Gnr./bnr. Eier Sted Etablert Areal/hist. aral
3061 / 1 RINGERIKE KOMMUNE Hvervenmoen - vei 16.01.2002 9 732,7
316 / 102 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 29.04.1952 743,7
316 / 105 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 26.01.1966 1 161,7
316 / 127 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 12.09.1955 30 231,7
316 / 152 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 10.11.1989 1 897
316 / 153 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 22.04.1991 30,1
316 / 154 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 09.11.1998 947,1
316 / 34 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 1 017,7
316 / 38 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 378,5
316 / 40 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 03.04.1911 9 694,3
316 / 44 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 20 863,7
316 / 45 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 02.10.1933 1 043,1
316 / 85 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 913,7
316 / 95 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 2 536
317 / 101 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 15.07.1955 1 794,4
317 / 104 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 14.04.1944 24 256,2
317 / 133 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 13.03.1953 711,1
317 / 146 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 5 653,1
317 / 149 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 2 038,6
317 / 152 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 783,5
317 / 156 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 6 243
317 / 158 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 20.02.1883 45
317 / 161 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden)
317 / 162 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 268
317 / 163 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 25.08.1938 139,3
317 / 165 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 05.10.1899 1 772,4
317 / 169 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden)
317 / 170 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 31.10.1940 1 135
317 / 171 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 31.10.1940 399
317 / 177 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 20.09.1906 328,2
317 / 201 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 459,5
317 / 205 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 3 677,1



317 / 211 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 31.10.1940 25 167,2
317 / 247 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 23.02.1959 1 801
317 / 254 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 7 545,5
317 / 257 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 25,4
317 / 260 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 27.03.1961 2 378,4
317 / 267 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 04.02.1919 1 204,9
317 / 269 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 27.06.1959 12 561,9
317 / 275 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 08.03.1972 4 825,6
317 / 296 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 15.07.1886 9 721
317 / 297 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 16.04.1896 163
317 / 299 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 03.02.1981 673,5
317 / 302 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 12.02.1981 1 419,1
317 / 317 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 2 899,4
317 / 321 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 836,8
317 / 326 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 674,7
317 / 327 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 522
317 / 328 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 1 650,5
317 / 329 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 1 245,8
317 / 33 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 15.01.1951 50,7
317 / 334 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 593,8
317 / 335 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 20.01.1899 4 554,3
317 / 346 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 489
317 / 348 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 408,5
317 / 350 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 198,7
317 / 354 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 89,2
317 / 356 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 550
317 / 363 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 06.07.1922 617,8
317 / 379 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 1 337,3
317 / 425 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 25,4
317 / 428 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 25,4
317 / 433 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 25,4
317 / 439 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 25,4
317 / 440 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 18.08.1951 7 911,5



317 / 449 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 18.12.1915 540,8
317 / 458 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden)
317 / 460 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 18.08.1951 715,8
317 / 461 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 25,4
317 / 481 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 18.08.1951 863,5
317 / 497 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 11,3
317 / 53 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 08.04.1983 933
317 / 55 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 211,8
317 / 557 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 04.12.1984 255,9
317 / 566 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 13.02.1986 65
317 / 570 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 05.10.1987 201,4
317 / 572 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 05.10.1987 366,5
317 / 576 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 25.05.1989 4 402,6
317 / 577 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 09.06.1989 121,1
317 / 579 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 22.04.1991 43,1
317 / 581 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 19.10.1992 947,6
317 / 582 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 07.12.1994 3 541,6
317 / 587 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 09.11.1998 1 342,2
317 / 593 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 15.07.2011 500,2
317 / 9 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 69,6
317 / 93 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 130,4
317 / 95 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 08.06.1981 3 747,9
318 / 129 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 03.08.1899
318 / 13 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 05.03.1907 586,4
318 / 15 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 582,3
318 / 175 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 130
318 / 176 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 01.11.1951 124,5
318 / 183 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 23.03.1959 12 278,7
318 / 191 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 15.05.1912 116,2
318 / 195 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 01.12.1927 2 612,4
318 / 219 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden)
318 / 231 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 15.10.1906
318 / 232 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 15.06.1911



318 / 243 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 17.08.1961 888,3
318 / 248 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 2 263,9
318 / 249 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 3 973,5
318 / 250 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 19 140,3
318 / 303 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 24.03.1955 104,1
318 / 313 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 43,9
318 / 322 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 10.11.1953 732,4
318 / 329 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 18.09.1951 3 884,7
318 / 337 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 17.09.1925 1 183,9
318 / 34 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 12.04.1918 2 868,2
318 / 346 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 182 124,3
318 / 35 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 20.02.1890 1 387,1
318 / 36 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 24.08.1950 677,2
318 / 37 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 02.06.1904 894,1
318 / 38 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 4 186
318 / 399 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 27.08.1979 91,3
318 / 40 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 18.05.1904 3 904,5
318 / 400 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 01.11.1979 63,3
318 / 402 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 622,4
318 / 405 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 04.12.1947 770,7
318 / 415 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 55,5
318 / 427 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 16.06.1921 12 429,2
318 / 43 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 07.09.1911
318 / 457 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 09.04.1981 2 449,2
318 / 458 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 3 324,7
318 / 466 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 20.04.1983 71,6
318 / 469 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 21.10.1983 2 436,2
318 / 471 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 27.03.1985 265,7
318 / 472 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 28.11.1984 58,3
318 / 473 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 22.01.1985 61,9
318 / 476 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 06.01.1986 198,7
318 / 481 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 01.02.1990 5 021,8
318 / 487 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 21.11.1991 682



318 / 488 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 21.11.1991 1 046,2
318 / 489 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 25.06.1993 527,5
318 / 499 / RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 07.09.2004
318 / 504 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 21.06.2004 5 060
318 / 507 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 21.12.2007 197,6
318 / 509 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 14.04.2008 548,2
318 / 523 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 23.06.2016 3 404,5
318 / 59 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 1 069,3
318 / 60 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 07.09.1911 3 245,7
318 / 84 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 03.06.1897 2 368
318 / 86 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 1 550,6
318 / 87 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 547,8
318 / 88 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 1 478,9
318 / 94 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 07.04.1896 1 690
318 / 96 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 07.05.1942 1 575,6
318 / 98 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 08.05.1963 2 854,5
318 / 99 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) 08.05.1963 288,1
3050 / 1 RINGERIKE KOMMUNE Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) - vei 07.02.1992 225,9
3060 / 1 RINGERIKE KOMMUNE Hønefoss gml (vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) - vei 24.10.2001 273,8
3068 / 1 RINGERIKE KOMMUNE Hønefoss gml(vesterntangen, Schjongslund, sørsiden, nordsiden) - vei 14.12.2004 10,1
50 / 177 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 13.02.1976 1 512,2
50 / 274 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 14.06.1984 764,5
50 / 291 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 14.10.1985 5 936,3
50 / 293 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 17.09.1987 22 686
50 / 299 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 27.12.1988 2 698,8
50 / 300 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 28.12.1989 7 086,2
50 / 334 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 27.04.2012 6 964,3
50 / 380 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 08.07.2016 747,6
50 / 78 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 25.02.1939 2 993,4
86 / 164 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 17.01.1922 12 806,2
86 / 2 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 134 869,6
86 / 22 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 01.08.1899 40 112,3
86 / 251 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 17.11.1941 12 976,1



86 / 311 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 19.11.1949 638,9
86 / 34 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 01.10.1907 874,7
86 / 345 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 14.11.1950 1 792
86 / 355 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 07.07.1951 1 120,7
86 / 388 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 23.01.1953 1 082,6
86 / 434 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 20.12.1954 5 180,1
86 / 47 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 01.11.1911 3 164,5
86 / 474 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 15.12.1958 1 029,9
86 / 500 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 08.11.1961 1 486,6
86 / 541 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 08.07.1971 2 277,1
86 / 542 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 17.08.1971 117,4
86 / 555 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 22.12.1976 2 572,5
86 / 65 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 01.10.1912 655,6
86 / 686 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 14.02.1978 214,3
86 / 69 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 15.02.1913 2 681,1
86 / 710 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 01.12.1980 88
86 / 711 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 01.12.1980 77,5
86 / 714 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 27.11.1980 42,8
86 / 717 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 27.09.1982 356,2
86 / 718 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 16.11.1982 304,8
86 / 727 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 05.02.1985 4,1
86 / 728 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 05.02.1985 297,6
86 / 733 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 05.02.1985 303,6
86 / 747 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 29.07.1986 287,3
86 / 750 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 21.01.1987 658,5
86 / 755 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 03.08.1988 75,5
86 / 761 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 08.08.1990 706,5
86 / 762 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 08.08.1990 119,9
86 / 764 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 14.08.1991 218,5
86 / 766 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 07.11.1991 89,3
86 / 795 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 18.10.2010 1 108
86 / 92 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 03.10.1914 917,1
87 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 1 170 808



87 / 101 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 12.11.1947 1 200
87 / 122 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 27.08.1948 1 170
87 / 175 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 24.02.1953 3 004
87 / 205 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 09.11.1955 785
87 / 238 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 16.05.1960 1 372,1
87 / 272 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 28.09.1965 1 158,8
87 / 338 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 01.04.1971 1 196,9
87 / 359 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 21.08.1972 77,1
87 / 392 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 05.11.1976 1 959,2
87 / 40 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 08.11.1901 11 020,4
87 / 408 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 04.03.1977 27 386,8
87 / 454 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 02.01.1984 601,1
87 / 455 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 02.01.1984 390,4
87 / 476 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 05.02.1985 306,7
87 / 481 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 05.02.1985 20,9
87 / 482 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 05.02.1985 5,1
87 / 488 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 22.01.1987 242,7
87 / 523 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 30.07.1990 519,6
87 / 533 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 01.04.1993 1 337
87 / 534 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 27.05.1993 254,4
87 / 538 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 25.08.1994 1 216,1
87 / 540 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 16.12.1994 8 577,5
87 / 545 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 24.07.1998 328
87 / 550 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 25.09.2000 661,8
87 / 556 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 24.07.2003 5 025,7
87 / 564 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 21.07.2008 3 020,8
87 / 583 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 02.06.2017 66,6
87 / 74 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Nord 16.05.1935 1 012,4
3053 / 1 RINGERIKE KOMMUNE Hønefoss nord - vei 21.01.1986 54 387,6
3059 / 1 RINGERIKE KOMMUNE Hønefoss nord - vei 20.12.2001 76,6
3069 / 1 RINGERIKE KOMMUNE Hønefoss nord - vei 22.01.2008 19 406,3
37 / 11 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 02.07.1907 2 357,3
37 / 132 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 06.01.1958 1 155,1



37 / 150 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 24.10.1963 575,1
37 / 161 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 01.08.1968 380,7
37 / 171 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 17.01.1972 627,4
37 / 190 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 09.10.1978 96,2
37 / 194 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 26.02.1980 621,7
37 / 20 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 16.12.1910 918,2
37 / 202 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 10.12.1981 88,9
37 / 209 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 21.02.1985 718,4
37 / 211 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 25.09.1990 716,2
37 / 223 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 12.09.2012 126,5
37 / 35 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 01.09.1916 5 248,4
38 / 102 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 17.08.1977 6,8
38 / 103 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 16.08.1977 55,6
38 / 104 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 16.08.1977 235,7
38 / 106 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 22.05.1979 127,2
38 / 107 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 22.05.1979 345,3
38 / 108 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 22.05.1979 70
38 / 110 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 19.05.1980 17 297,8
38 / 114 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 26.02.1981 47 991,3
38 / 116 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 11.06.1982 4 227,9
38 / 137 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 14.08.1990 4 918,4
38 / 164 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 07.05.2001 10 899,4
38 / 197 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 16.03.2005 4 481,8
38 / 210 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 26.09.2007 669,7
38 / 37 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 03.12.1913 14 047,3
38 / 6 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 6 741,3
38 / 62 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 04.09.1953 66,6
38 / 70 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 18.01.1960 733
38 / 73 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 06.12.1960 8 740,5
38 / 79 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 19.01.1965 9 000,1
38 / 80 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 15.03.1965 1 963
38 / 90 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 13.05.1971 733,8
39 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 17 097,8



39 / 111 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 03.09.1963 1 805,7
39 / 136 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 19.02.1971 7 810,9
39 / 146 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 27.05.1971 8 372,5
39 / 147 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 17.01.1972 511
39 / 157 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 10.02.1977 545,2
39 / 160 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 15.12.1976 3 716,3
39 / 161 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 29.12.1976 671,9
39 / 167 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 26.02.1981 226,8
39 / 179 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 14.06.1984 2 303,4
39 / 193 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 07.06.1989 231,7
39 / 196 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 29.01.1991 3 393,5
39 / 198 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 07.11.1991 30,4
39 / 199 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 30.03.1993 24,8
39 / 208 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 12.09.2012 259
39 / 209 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 12.09.2012 256
39 / 210 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 12.09.2012 212,2
39 / 218 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 27.02.2015 22 982,8
39 / 51 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 09.11.1908 986,1
39 / 63 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 15.08.1911 408,2
39 / 7 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 02.07.1900 716,8
39 / 8 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) 01.08.1900 4 394,2
3051 / 1 RINGERIKE KOMMUNE Hønefoss Syd (Eikliområdet) - vei 23.03.1995 21 350,1
3057 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss Syd (Eikliområdet) - vei 06.09.2000 2 111,4
45 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen)
45 / 11 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 2 962,5
45 / 163 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 09.10.1951 1 135,1
45 / 181 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 15.09.1954 97,2
45 / 249 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 19.12.1973 4 356,3
45 / 282 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 20.12.1977 5 083,2
45 / 283 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 03.03.1978 5 673,8
45 / 285 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 04.12.1978 48,4
45 / 286 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 07.03.1979 59,8
45 / 297 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 10.12.1981 712,1



45 / 304 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 167,8
45 / 305 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 84,2
45 / 307 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 07.01.1983 50,3
45 / 311 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 16.05.1983 91,4
45 / 317 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 03.05.1984 53,9
45 / 330 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 1 744,7
45 / 336 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 22.05.1985 1 034,5
45 / 338 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 08.07.1986 2 686,1
45 / 345 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 29.11.1988 2 102,3
45 / 39 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 05.06.1900 397,4
45 / 45 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 02.10.1903 260
46 / 19 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 04.04.1972 480
46 / 21 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 25.10.1974 187,9
46 / 22 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 25.10.1974 83,6
47 / 105 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 22.08.1969 910,5
47 / 106 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 20.01.1970 8 343
47 / 125 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 08.11.1972 1 419,7
47 / 127 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 21.09.1973 54,7
47 / 220 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 15.11.1976 1 945,3
47 / 222 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 09.12.1977 724,1
47 / 223 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 13.02.1978 211,1
47 / 232 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 06.12.1984 394,2
47 / 235 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 07.04.1986 2 953,6
47 / 242 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 11.01.1999 1 876,5
47 / 78 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 31.08.1951 1 953,1
48 / 3 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 23.12.1947 4 917,3
48 / 5 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 02.08.1994 2 854,7
49 / 1 / 2 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 07.06.1963 33 941,9
49 / 1 / 3 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 29.10.1966
49 / 12 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 02.05.1898 511,9
49 / 204 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 27.03.1957 1 830,2
49 / 252 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 20.12.1977 213,4
49 / 256 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 02.03.1979 123 083,8



49 / 264 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 15.09.1980 68 849,3
49 / 271 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 10.12.1981 83,6
49 / 276 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 06.07.1983 47 205,6
49 / 293 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 25.06.1985 254,8
49 / 296 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 28.11.1986 111,8
49 / 354 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 27.01.2014 11 628,1
49 / 360 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 19.12.2016 9 952,7
49 / 54 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 17.12.1917 2 486
49 / 60 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 02.07.1920 695,2
49 / 61 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) 02.12.1920 740,2
3064 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) Hønefoss vest (Veien, Tolpinrud, Veienmoen) - vei 02.11.2007 13 246,1
3062 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 15.03.2002 2 309,4
3052 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 08.12.1995 5 767,6
3066 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 08.12.2003 2 851,6
3063 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 05.09.2002 9 454,3
305 / 109 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 27.06.1950 6 198,5
305 / 13 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 29.07.1892 16 063,1
305 / 145 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.10.1954 12 683,7
305 / 2 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.03.1880 27 414,3
305 / 209 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.12.1971 9 006,3
305 / 249 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 28.01.1977 8 524,2
305 / 261 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.11.1978 2 943,8
305 / 279 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.06.1981 21 462,8
305 / 288 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.09.1982 848,2
305 / 289 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.09.1982 904,6
305 / 299 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.09.1982 827,7
305 / 302 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.09.1982 949,4
305 / 303 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.09.1982 922,7
305 / 320 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 26.09.1985 1 529,3
40 / 21 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.06.1984 8 385,3
42 / 1 / 23 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.09.1979 13 900,7
3065 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.01.2003 24 002,8
3055 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 29.05.2000 766,4



3067 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 04.10.2004 8 620,8
3054 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 28.11.1996 12 291,4
3058 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 05.11.2001 3 812,7
3056 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 14.06.2000 2 157,3
1 / 100 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 12.12.1977 126,6
1/62 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 18.03.1952 56 086,6
103 / 1 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 28.05.1964
103 / 225 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.09.1987 5 893,3
105 / 13 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.08.1894 7 563,2
105 / 169 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.01.1977 701,5
105 / 172 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 28.01.1980 163,9
105 / 179 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 27.09.1982 1 249,4
105 / 180 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 13.04.1983 537,8
105 / 189 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 02.12.1986 2 017,2
105 / 190 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 02.12.1986 198
105 / 191 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.12.1986 1 158,3
106 / 29 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.01.1977 746,3
106 / 35 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 06.03.1987 192
122 / 44 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 31.08.2001 706,4
123 / 5 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.02.1950 6 671,8
129 / 128 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 12.12.2002 1 060,3
129 / 67 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.09.1952 1 764,8
131 / 108 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 09.05.1983 17,9
131 / 109 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 09.05.1983 110
131 / 117 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 09.07.1986 323,6
132 / 186 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 21.03.1975 81,9
132 / 189 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 19.01.1977 3 660,4
132 / 199 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 19.01.1977 100,8
132 / 235 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 25.08.1983 20,5
132 / 43 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 28.10.1953 2 145,9
132 / 433 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.06.2007 7 505,1
132 / 434 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.06.2007 12 746,5
132 / 443 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 31.08.2009 307,7



132 / 95 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 29.03.1973 150 503,7
133 / 92 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 02.12.1983 4 119
134 / 120 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 11.06.1982 1 515,3
134 / 9 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.01.1910 96 422,9
136 / 13 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.01.1972 1 060,5
136 / 18 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.12.1973 1 119,9
136 / 19 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.12.1973 788,1
136 / 26 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 11.11.1980 14,9
136 / 27 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 05.12.1982 2 348,4
136 / 28 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.11.1982 231
136 / 29 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.12.1982 236,6
136 / 30 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.09.1986 442,5
136 / 4 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.06.1924 40 942,5
137 / 41 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 17.08.1976 236,1
137 / 44 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 31.03.1981 517
137 / 53 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 29.10.1987 881
139 / 111 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 23.04.2001 733,3
139 / 112 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 21.05.2001 6 035,6
139 / 114 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.03.2007 4 905,1
139 / 58 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 16.08.1952 2 055,8
139 / 61 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.02.1955 1 716
139 / 65 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.12.1957
139 / 73 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 23.09.1960 189 155,8
139 / 75 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 31.08.1968 848,1
139 / 82 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 29.11.1972 121,2
139 / 90 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.12.1972 1 069,8
14/5 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.01.1976 263
14/6 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.01.1976 567
14/7 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.01.1976 194
14/8 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 06.05.1976 3 063,1
141 / 14 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 12.04.1918
144 / 13 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.09.1874 3 340,9
144 / 46 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.11.1949 360



148 / 100 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 11.08.1948 6 644,2
148 / 115 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 06.03.1953 30 466
148 / 157 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.03.1961 2 139,9
148 / 175 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 17.10.1966 1 988,3
148 / 263 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 05.12.1980 167,8
148 / 264 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 05.12.1980 71,5
148 / 265 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 05.12.1980 116,9
148 / 270 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 25.07.1985 686,6
148 / 271 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.01.1985 133,2
148 / 272 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 150
148 / 295 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.08.1988 766,2
148 / 313 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 17.09.1992 16 228,6
148 / 314 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 17.09.1992 9 375,3
148 / 323 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 23.04.2001 250,9
148 / 324 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 23.04.2001 202,9
148 / 325 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 21.05.2001 96,8
148 / 341 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 23.08.2010 15 906,5
148 / 6 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.11.1910 1 634,3
148 / 9 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 18.05.1921 12 532,8
148 / 93 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.10.1947 16 122,6
150 / 5 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.12.1956
151 / 6 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.12.1956 3 323,6
151 / 7 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 29.07.1996 1 258,4
152 / 3 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 06.09.1860 38 957,7
158 / 59 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.08.1982 282
167 / 25 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.05.2001 729
18 / 50 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 23.10.1944 282,7
18 / 82 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 28.04.1993 823,4
19 / 34 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.01.1984 117,5
20/3 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 18.04.1836
244 / 123 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 21.10.1946 2 298,8
244 / 191 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.08.1954 686,4
244 / 200 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 16.10.1954 139,5



244 / 293 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 16.10.1962 31 802,7
244 / 304 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 11.09.1963
244 / 327 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 06.08.1968 3 065
244 / 328 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.02.1969 624,9
244 / 355 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.04.1974 1 125,4
244 / 393 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.10.1985 7 686
244 / 448 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 09.08.2013 1 285,1
244 / 95 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.10.1939 1 081,6
251 / 103 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.08.1946
251 / 104 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 27.08.1946 3 500
251 / 12 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 15.08.1894 1 900,9
251 / 128 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.09.1955
251 / 134 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.09.1959
251 / 157 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 13.06.1970
251 / 158 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 11.11.1970 494,3
251 / 162 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 23.01.1973 17 304,8
251 / 170 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.03.1976 851
251 / 182 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 12.11.1975 212
251 / 183 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 12.11.1975 298,2
251 / 184 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 12.11.1975 126,2
251 / 185 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 12.11.1975 73,3
251 / 186 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 12.11.1975 35
251 / 187 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.04.1976 709
251 / 189 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.05.1976 50,7
251 / 192 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.02.1976 195
251 / 193 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.02.1976 96,9
251 / 194 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 13.02.1976 80,1
251 / 196 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.09.1978 122,8
251 / 199 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 05.02.1979 3 659
251 / 203 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.05.1979 1 719,3
251 / 204 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.05.1979 25,7
251 / 205 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.05.1979 20,4
251 / 206 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.05.1979 101,3



251 / 207 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.05.1979 21,4
251 / 208 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.05.1979 9,8
251 / 211 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 19.07.1979 331,7
251 / 212 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 19.07.1979 61,5
251 / 216 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.12.1979 362,4
251 / 238 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 06.12.1984 750
251 / 239 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.06.1985 1 961,8
251 / 25 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 17.12.1898
251 / 276 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 18.09.2007 4 633,6
251 / 50 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 11.04.1908 27 187,8
254 / 23 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.02.1969 242,7
254 / 25 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 02.10.1969 42 371,3
254 / 28 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.06.1978 123,7
254 / 33 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 31.05.1988 701,7
255 / 119 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 05.04.1988 232,4
255 / 35 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 17.11.1943 3 894,5
255 / 70 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.12.1955 15 969,6
261 / 39 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 28.10.1986 1 677,1
261 / 42 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 16.03.2000 4 538
262 / 136 ENGEN HARALD (1 / 2) 01.06.1976 75,8
262 / 137 ENGEN HARALD (1 / 2) 01.06.1976 23,3
262 / 16 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 02.07.1873 6 203,2
262 / 17 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.12.1967 1 488
262 / 18 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.11.1881
262 / 189 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 11.11.2002 562,8
262 / 31 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 09.05.1987 458,3
262 / 35 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.11.1881
262 / 57 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 05.08.1938 2 664,6
263 / 19 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.11.1881
263 / 42 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 23.09.1987 3 044,8
269 / 28 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 13.12.1947
269 / 42 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 02.02.1970 1 815,8
269 / 47 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.08.1986 1 857,6



269 / 9 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 15.10.1919
27 / 18 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.07.1910 1 000
27 / 20 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 16.03.1868
27 / 64 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.03.1993 13 729,3
271 / 143 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 05.03.1970 33 405,7
271 / 149 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 13.11.1970 370,1
271 / 237 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 29.10.1976 1 275,9
271 / 248 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.05.1979 22 904,1
271 / 260 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.12.1981 272,5
271 / 274 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.12.1986 14 343,7
271 / 275 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.04.1987 649,4
271 / 276 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.04.1987 363,6
271 / 328 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 05.10.2007 590,5
271 / 332 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 19.02.2010 808,5
271 / 333 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 19.02.2010 178,4
271 / 348 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 26.09.2014 5 970,2
271 / 60 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 02.02.1949 1 658,1
273 / 23 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.03.1927 9 088,9
273 / 25 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.03.1927 1 020,3
273 / 26 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.03.1927 853,1
273 / 27 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.03.1927 776,5
273 / 28 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.03.1927 3 795,4
273 / 40 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 15.07.1946 13 407,9
273 / 42 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 21.05.1947 1 528,4
273 / 43 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 21.05.1947 1 051,7
273 / 44 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 21.05.1947 6 094,1
273 / 51 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 21.12.1954 2 058,2
273 / 57 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 26.09.1956 1 010,7
273 / 71 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.11.1963
273 / 82 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 02.09.1970 467,9
273 / 83 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.06.1971 7 159,4
273 / 84 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.06.1971 169,6
273 / 88 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.04.1976 6 688,4



273 / 89 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.04.1976 936,6
273 / 90 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 26.05.1976 88,8
273 / 92 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 13.09.1976 226,6
274 / 1 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.04.1995 186,9
274 / 1 / 2 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.04.1995 1 423,6
274 / 105 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.04.1959 170 967,1
274 / 125 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 27.12.1962 13 723,1
274 / 142 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 27.07.1964 1 579,6
274 / 153 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.03.1968 175,3
274 / 167 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 31.01.1970 26 319,1
274 / 168 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 25.05.1972 1 417,2
274 / 173 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 12.09.1975 304,6
274 / 177 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.04.1976 231,3
274 / 178 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.04.1976 276,5
274 / 20 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.03.1927 4 509,6
274 / 203 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 28,4
274 / 231 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.10.1978 3 296,4
274 / 232 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.10.1978 1 397,5
274 / 233 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.10.1978 2 599,5
274 / 234 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.10.1978 1 520,9
274 / 235 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.10.1978 210
274 / 282 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 06.11.1978 283
274 / 293 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 23.01.1980 103,4
274 / 32 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 28.10.1938 159 567,5
274 / 322 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.08.1980 3 607,1
274 / 325 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.08.1980 4 565,3
274 / 336 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 12.09.1980 2 090,4
274 / 337 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 12.09.1980 1 507,5
274 / 338 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 12.09.1980 195,3
274 / 350 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.01.1983 2 784,7
274 / 351 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 28.02.1983 172,6
274 / 358 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.09.1985 596,7
274 / 364 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.01.1991 253,3



274 / 368 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 13.01.1995 6 814,3
274 / 375 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 23.08.1999 1 956,2
274 / 404 RINGERIKE KOMMUNE 28.01.2005
274 / 50 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 13.11.1943 549,8
274 / 53 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 13.11.1943
274 / 79 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.09.1950 4 352,9
274 / 82 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.03.1952 775,7
274 / 94 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 16.06.1954 1 947,1
274 / 95 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 16.06.1954 6 607
274 / 99 HEEN JOHAN (1 / 1) 09.11.1955 103
275 / 87 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.08.1984 397,4
278 / 124 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.05.1955
279 / 35 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 16.09.1910 935,8
281 / 7 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 16.02.1973 469,3
282 / 126 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.02.1986 41,9
282 / 130 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 18.01.1988 6 150,8
283 / 7 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.03.1927 2 543,5
283 / 8 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.03.1927 7 479
289 / 2 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 15.01.1880 2 481,3
290 / 101 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 12.09.1980 1 838,4
290 / 4 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 15.01.1880 11 549,3
290 / 7 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 15.12.1920 42 842,8
3/63 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.10.1941 1 616,1
3000 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 22.01.1986 67 274,4
3001 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 70 341,4
3002 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 19 030,2
3003 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 7 748,9
3004 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 10 160,6
3005 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 3 384,2
3006 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 14 154,1
3007 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 3 703,7
3008 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 21 525,9
3009 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 9 986,3



3010 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 7 675
3011 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 9 376,3
3012 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 30 741,7
3013 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 16 070,9
3014 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 37 406,3
3015 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 14 062,5
3016 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 43 889,5
3018 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 42 186,9
3019 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 26.04.1988 75 145,1
302 / 63 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 15.11.2016 1 565,1
3020 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 58 323,4
3021 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 38 889,2
3022 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 22.09.1994 12 135
3023 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 3 930,1
3024 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 16 551,8
3025 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 21 959,5
3026 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 45 931,4
3027 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 18 662,6
3028 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 2 174,4
3029 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 3 710
3030 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 8 682,1
3031 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 14 005,4
3032 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 05.04.1988 32 912,5
3033 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 5 921
3034 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 8 226,8
3035 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 17 814,1
3036 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 99,9
3037 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 10 310,8
3038 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 25.04.1988 41 789,4
3039 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 21.04.1988 11 205,9
3040 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 21.04.1988 633,1
3041 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 19.07.1989 29 963
3042 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 04.01.1990 54 349,6



3043 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 30.01.1990 25 756
3044 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 26.02.1991 18 422,9
3045 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 08.04.1991 36 353,9
3046 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 17.07.1991 11 849,2
3047 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 06.12.1991 4 068,8
3048 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 06.12.1991 6 238
3049 / 1 RINGERIKE KOMMUNE 03.01.1992 3 786,6
40 / 9 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.10.1874 6 274,3
41 / 11 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 19.04.1982 397,2
41 / 12 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 19.04.1982 1 141,2
41 / 13 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.07.1989 99,9
42 / 71 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.07.1989 2 154,9
42 / 88 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.03.1973 376
42 / 89 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.01.1997 32 995,8
42 / 90 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.01.1997 1 372,8
42 / 97 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 28.10.2005 122,2
44 / 3 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.07.1898 53 353,5
44 / 43 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.04.1967 30,3
44 / 48 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.04.1975 12 590,9
44 / 49 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.04.1975 1 089,7
44 / 52 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 09.10.1978 717,2
45 / 13 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 3 142
45 / 139 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 06.12.1939 4 472,5
45 / 142 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 16.10.1940 2 401,2
45 / 306 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 17.12.1982 15,1
45 / 314 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.05.1984 118,5
47 / 190 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 17.09.1974 2 837
49 / 44 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.12.1913 585,6
50 / 180 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 02.12.1976 11 723
50 / 296 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.02.1988 1 824,1
51 / 17 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 27.06.1983 5 744,8
51 / 19 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 21.07.1986 5 163,8
51 / 22 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 17.09.1987 575,5



51 / 27 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 15.03.1988 5 969,5
51 / 52 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 28.11.2011 9 908,2
52 / 14 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 21.08.1978 917,8
52 / 16 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 26.10.1982 750,6
52 / 17 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.09.1986 10 395,5
52 / 18 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 23.01.1997 6 166,8
52 / 19 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.06.1988 6 239,4
53 / 18 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.01.1987 168,2
54 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 21 792,8
54 / 16 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.06.1955 2 116,9
54 / 34 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.04.1963 2 254,4
54 / 4 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 15.08.1929 8 568
54 / 49 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.07.1966 1 362,7
54 / 53 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.04.1970
54 / 70 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 14.09.1972 31,7
54 / 78 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 12.11.1981 146,5
55 / 125 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 13.06.1984 10 303,1
55 / 19 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.10.1961 3 627,7
55 / 20 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.11.1961 27 223,6
55 / 40 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 19.01.1968 1 899,8
55 / 96 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 25.09.1973 90,5
55 / 97 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 25.09.1973 89,1
55 / 98 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 25.09.1973 113,9
55 / 99 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 25.09.1973 113,5
56 / 10 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 17.09.1969 2 307,6
56 / 103 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.02.1977 27 633,1
56 / 104 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.02.1977 474,8
56 / 105 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.02.1977 5 099,5
56 / 203 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.05.1982 712,2
56 / 204 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.05.1982 1 087,6
56 / 205 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.05.1982 1 096,3
56 / 213 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 26.10.1982 1 572,3
56 / 214 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.10.1982 198,7



56 / 218 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.09.1983 8 603,3
56 / 219 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.09.1983 1 388,7
56 / 220 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.09.1983 3 166,7
56 / 221 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.09.1983 646,1
56 / 222 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.09.1983 4 660,3
56 / 223 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.09.1983 15 900,6
56 / 224 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.09.1983 296,5
56 / 226 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.09.1983 7 555,2
56 / 227 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.09.1983 691,3
56 / 228 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.09.1983 610,6
56 / 262 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.11.1985 1 362,6
56 / 301 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 19.09.1988 220,9
56 / 314 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.11.1990 410,1
56 / 325 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.11.1991 106,1
56 / 373 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 17.12.2010 1 309,4
56 / 379 ANDERSEN GEIR FAUSKE (1 / 21.12.2010 3 172,1
56 / 380 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.03.2012 9 395,5
56 / 381 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.03.2012 108,7
56 / 382 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.03.2012 1 600,3
56 / 388 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.03.2012 385,6
56 / 389 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.03.2012 4 139,8
56 / 390 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.03.2012 764,4
56 / 391 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.03.2012 7 062,9
56 / 398 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.10.2016 55 442,5
56 / 46 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 03.04.1974 83,8
56 / 9 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 18.04.1967 129 121,3
57 / 1 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 1 064,6
57 / 111 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 06.01.2012 210,6
57 / 21 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.04.1932 88,1
57 / 56 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 11.04.1973 1 946,8
57 / 93 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.10.1982 2 696,9
57 / 94 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.09.1983 30 432,8
57 / 95 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 25.07.1983 28 327,8



58 / 20 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 21.08.1979 4 933,3
58 / 21 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 27.03.1980 4 934,7
58 / 59 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 23.04.2001 4 823,8
58 / 77 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 26.04.2012 901
58 / 78 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.05.2012 825,8
60 / 57 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 25.10.2001 821,2
60 / 58 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 25.10.2001 9,1
61 / 13 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.07.1911 8 568,9
62 / 173 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.09.1975 2 862,1
63 / 26 FUGLEBERG EVA M PAULSEN (1 28.06.1954
66 / 34 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 27.09.1982 9 873,6
73 / 20 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 13.09.1999 4 114
78 / 73 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 02.01.1976 1 902,9
80 / 105 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 09.02.1972 3 017,9
80 / 111 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 2 001,1
80 / 64 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 17.02.1954
80 / 65 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 22.03.1954
86 / 354 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.07.1951 859,2
86 / 373 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 20.02.1952 21 775,5
86 / 466 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 06.08.1958 1 978,8
86 / 471 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 15.12.1958 1 156,7
86 / 765 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.11.1991 26,9
87 / 16 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 02.05.1896 905,4
87 / 191 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.03.1955 5 344,6
87 / 435 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 28.07.1982 105,6
89 / 50 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.04.1959 3 444
89 / 69 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 13.11.1970 359,3
90 / 64 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 11.07.1986 1 016,3
91 / 10 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.06.1982 1 304,4
91 / 3 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 13.03.1894 31 310,9
92 / 140 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 3) 02.07.1987 242
92 / 142 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.09.1987 272,6
92 / 147 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 05.02.1990 438,2



92 / 172 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.10.2008 54 941,1
92 / 175 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 23.11.2012 10 011,6
92 / 176 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 11.03.2013 4 938
92 / 53 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 31.01.1970 9 282,5
92 / 54 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 05.03.1970 4 735,3
92 / 58 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.01.1973 2 061,4
92 / 59 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.02.1973 7 053,8
92 / 60 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.02.1973 568
92 / 65 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.07.1973 878,7
92 / 70 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 09.11.1978 4 132,7
92 / 71 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 09.11.1978 20 148,1
92 / 85 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.06.1983 1 369,1
93 / 20 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.12.2014 339 046
94 / 56 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 29.05.2000 614,4
94 / 59 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.05.2012 9 369,4
94 / 60 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 23.11.2012 4 893,8
95 / 119 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 17.10.1955 390,6
95 / 126 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 30.12.1955
95 / 140 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 26.02.1957
95 / 225 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 18.02.1976 18,8
95 / 226 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 18.02.1976 210,7
95 / 227 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 18.02.1976 69,5
95 / 243 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.12.1981 360,8
95 / 244 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.12.1981 368,6
95 / 245 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.12.1981 658,4
95 / 246 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 10.12.1981 814,3
95 / 252 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 29.11.1984 60,2
95 / 253 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 16.01.1962 95,7
95 / 273 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 15.09.1988 858,1
95 / 274 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 15.09.1988 1 446,9
95 / 29 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 07.04.1915
95 / 34 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 15.08.1916
95 / 4 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 08.11.1876 408,3



97 / 10 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 01.10.1879 5 977
97 / 14 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.09.1949 8 272,6
97 / 15 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 24.09.1949
97 / 45 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 05.04.1972 1 002,9
97 / 6 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 18 855,6
97 / 9 RINGERIKE KOMMUNE (1 / 1) 04.09.1848
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Magnus Herstad (FrP) fremmet følgende forslag til nytt pkt.: 

«Det innføres forbud mot tigging.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  
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Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Herstads (FrP) forslag oppnådde 5 stemmer (FrP, Johansen H og Orebråten Ap og ordfører 
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Forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte forslag til forskrift om politivedtekter for Ringerike kommune sendes på høring i tråd 

med forvaltningsloven. 

 

 

  

 

1. Sammendrag 

 

Kommunestyret vedtok den 27. januar 2000 forskrift om politivedtekter for Ringerike 

kommune. Politivedtektene var basert på normalpolitivedtekt av 31. mai 1996 utarbeidet av 

Justis- og politidepartementet. 

 

Politidirektoratet har i rundskriv 2018/002, datert 13. februar 2018, utarbeidet ny 

normalpolitivedtekt. Foruten noen strukturelle endringer, og fjerning av et par bestemmelser 

som følge av at forholdene reguleres av annen lovgivning, viderefører den nye 

normalpolitivedtekten i stor grad de gamle bestemmelsene.  

 

Det er midlertid inntatt tre større innholdsmessige endringer, samt noen få mindre 

innholdsmessige endringer. Av de større innholdsmessige endringer er det for det første inntatt 

en adgang til å regulere tigging. For det andre åpnes det opp for at kommunene kan gis 

kompetanse til å treffe vedtak om overtredelsesgebyr, og for det tredje er det innført en 

bestemmelse om kjøring, camping mv i grøntarealer og på friområder. Disse tre endringene, 

samt noen mindre innholdsmessige endringer, omhandles nærmere i punkt 2.  

 

I arbeidet med å utarbeide forslag til nye politivedtekter for Ringerike kommune har 

administrasjonen hatt møte med representant fra Buskerud politidistrikt.  

 

2. Beskrivelse av saken 

 



- 

Rådmannen foreslår en del strukturelle endringer av gjeldende politivedtekter, slik at 

politivedtektene, i de tilfeller hvor det er aktuelt, får tilsvarende ordlyden og systematikk som 

normalpolitivedtekten. Politidirektoratet har også anmodet kommunene om å gjøre dette.  

 

Ny normalpolitivedtekt viderefører i stor grad bestemmelsene i tidligere normalpolitivedtekt. 

Det foreslås ikke innholdsmessige endringer i disse bestemmelsene. Det er tre større 

innholdsmessige endringer i ny normalpolitivedtekt. Disse er nevnt innledningsvis og 

omhandles nærmere nedenunder. I tillegg nevnes kort noen mindre innholdsmessige endringer.  

 

2.1    Adgang til å regulere tigging  

Ny normalpolitivedtekt inneholder alternative formuleringer knyttet til et forbud mot tigging. 

Bestemmelsene bygger på politiloven § 14 første ledd nummer 8, som åpner opp for at 

kommunene kan gi bestemmelser om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging.  

 

I forarbeidene til politiloven § 14 nummer 8 er forholdet til EMK artikkel 10 om ytringsfrihet 

omhandlet. Departementet vurderer at et forbud mot tigging vil være tilstrekkelig begrunnet i 

hensynet til å hindre uorden og kriminalitet, og at et slikt forbud dermed ikke vil være i strid 

med EMK. Etter rådmannens vurdering forutsetter et forbud mot tigging at forbudet anses 

nødvendig for å hindre uorden og kriminalitet. I motsatt tilfelle vil det kunne være spørsmål om 

reguleringen er i strid med EMK artikkel 10.   

  

Administrasjonen har vært i møte med politiet vedrørende saken. Politiet har opplyst at tigging 

ikke er et problem i Ringerike kommune. Det er få tiggere i kommunen og politiet vurderer at 

det ikke behov for å regulere tigging i Ringerike kommune. 

 

Så lenge tigging ikke er et problem i Ringerike kommune bør det etter rådmannens vurdering 

ikke innføres et forbud mot tigging i kommunen. Som beskrevet ovenfor er det etter 

rådmannens vurdering også fare for at et slikt forbud vil kunne være i strid med EMK artikkel 

10.  

 

2.2    Overtredelsesgebyr  

Politiloven § 14 trede ledd åpner opp for at kommunen eller personer utpekt av kommunen kan 

håndheve bestemmelser gitt i medhold av politiloven § 14 førstes ledd nr. 1 og nr. 2. Dette 

gjelder likevel ikke bestemmelser om opprettholdelse av ro og orden, som skal håndheves av 

politiet. I ny normalpolitivedtekt lyder bestemmelsen vedrørende kommunens adgang til å 

håndheve politivedtektene som følger: 

 

§ 9-3. Kommunal håndhevelse  

 

Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten:  

§ 3-1 Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander e.l. på 

eller utover fortau)  

§ 3-9 Fare for takras  

§ 3-10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over 

§ 4-1 Rengjøring av lys- og luftegraver  

§ 4-2 Rydding av snø etter takras  

§ 4-3 Vannavløp  

§ 4-4 Eiers plikt til renhold m.m. av fortau,  



- 

§ 5-1 Hindre forsøpling og tilgrising  

§ 5-2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.  

 

Kan håndheves av ( ) kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal 

håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. ( ) kommune kan ved overtredelse 

av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr. 

 

Politiet har anmodet kommunen om å benytte mulighet for kommunal håndhevelse av 

politivedtektene, herunder adgangen til å treffe vedtak om overtredelsesgebyr. Politiet 

begrunner dette med at begrensede ressurser kan medføre at de nevnte bestemmelsene reelt 

ikke vil bli håndhevet av politiet, da forholdene ikke ligger innenfor politiets kjerneoppgaver. 

Politiet viser videre til at bestemmelsene er av en art som innebærer at de kan håndheves av 

andre enn av politiet, og at bestemmelsene ligger innenfor kommunens kjerneoppgaver og 

interesser, slik at det også av denne grunn er naturlig at de håndheves av kommunen selv. 

Brevet fra politiet ligger ved saksfremlegget. 

 

På bakgrunn av anbefalingen fra politiet foreslår rådmannen at kommunestyre inntar i 

politivedtektene en bestemmelse tilsvarende den ovennevnte, jf. forslag til nye politivedtekter 

for Ringerike kommune § 9-3.  

 

Rådmannen foreslår at kompetansen til å fatte vedtak om overtredelsesgebyr delegeres til 

rådmannen. Rådmannen vil delegere kompetansen videre til den enhet, ved enhetsleder, i 

kommunen som anses best egnet til å avdekke brudd på de aktuelle bestemmelsene. 

Advokatkontoret vil kurse den/de i kommunen som gis kompetanse til å fatte vedtak om 

overtredelsesgebyr.  

 

Forskrift om kommunal håndheving gitt i medhold av politiloven, datert 19. juni 2012, har 

nærmere bestemmelser om adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr, herunder om gebyrets 

størrelse. Størrelsen på gebyret avhenger av hvilken bestemmelse som overtredes, og av 

overtredelsens grovhet. Gebyrene ligger mellom 500 kroner og 5000 kroner. Det fremkommer 

også av forskriften at et vedtak om overtredelsesgebyr kan påklages til klageinstans utpekt av 

kommunen. I Ringerike kommune er formannskapet kommunens alminnelige klageorgan. 

Dersom kommunestyret ønsker at klageorganet i disse sakene skal være det særskilte 

klageorganet må kommunestyret endre delegasjonsreglementet i tråd med dette.  

 

2.3    Ny bestemmelse om kjøring, camping mv i grøntarealer og på friområder  

I ny normalpolitivedtekt er det tatt inn en ny bestemmelse i § 2-2 om kjøring, camping mv i 

parker, grøntarealer, friområder mv. Bestemmelsen lyder som følger: 

 

§ 2-2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l  

 

I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i 

tettbygd strøk er telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.  

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere 

motorkjøretøyer med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet. 

 

Bakgrunnen for den nye bestemmelsen er at mange kommuner har ønsket adgang til å 

håndheve uønsket aktivitet på offentlig sted i tettbygd strøk. Som det fremkommer av 

bestemmelsen er det kommunen som gjennom skilting eller på annen måte har ansvaret for å 



- 

regulere forholdet rundt bruk og aktiviteter på offentlig steder som parker, friområder, plasser 

o.l. Rådmannen foreslår at bestemmelsen innføres i kommunens politivedtekter.  

 

2.4    Mindre innholdsmessige endringer 

2.4.1  Nattero på offentlig sted 

 

I ny normalpolitivedtekt er det tatt inn en ny bestemmelse i § 2-1 om nattero på offentlig sted 

mellom kl. 23.00 og kl. 06.00. Bestemmelsen lyder som følger: 

 
«Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero 

mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.» 

 

Bestemmelsen er tatt inn for å gi en standardisert formulering og plassering, og er stadfestet i 

flere kommuners vedtekter. Den er ment å ivareta hensynet til personer som bor i nærheten av 

musikk og feststøy. Det kan søkes politiet om dispensasjon dersom det skal arrangeres 

festivaler eller andre arrangementer. 

 

Rådmannen foreslår at bestemmelsen inntas i kommunens politivedtekter.  

 

2.4.2 Fastsatt frist for fjerning av avvisere 

 

Rådmannen foreslår at det i kommunens politivedtekter inntas en frist for huseier til å fjerne 

avvisere senest etter 7 dager, med mindre eier kan dokumentere lengre ventetid på rekviert 

bistand til takrydding, jf. forslagets § 3-9.  

 

Kommunens gjeldende politivedtekter har ikke en slik frist, og fristen fremkommer heller ikke 

av normalpolitivedtekten. Av kommentarene til normalpolitivedtekt fremkommer det imidlertid 

at kommunen kan innta en slik frist dersom det finnes påkrevd. Politiet anbefaler at kommunen 

inntar en slik frist. Noen kommuner har inntatt dette, bl.a. Oslo kommune. En frist vil skape 

forutsigbarhet for innbyggerne, og vil også sikre likebehandling.  

 

2.4.3 Pantelånervirksomhet 

 

I normalpolitivedtekt er det inntatt en ny bestemmelse i § 8-1 om at den som har fått bevilling 

til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av politiet, over alle lån og kjøp. 

Formålet med bestemmelsen er å motvirke omsetning av tyvegods. Bestemmelsen ble tidligere 

ansett for å falle inn under lov om finansieringsvirksomhet. Denne loven er nå opphevet, og det 

er av denne grunn inntatt en tilsvarende bestemmelse i politivedtektene. Rådmannen foreslår at 

bestemmelsen inntas i kommunens politivedtekter, jf. forslagets § 8-1.  

 

2.5 Bestemmelser som ikke foreslås inntatt i kommunens politivedtekter 

 

2.5.1 Barns tilgang til offentlige arrangement 

 

Både gammel og nye normalpolitivedtekt inneholder en bestemmelse om at barn under 15 år 

ikke har adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre 

foresatte. Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge 

under 18 år. Bestemmelsen er inntatt i ny normalpolitivedtekt § 7-3. Formålet med 



- 

bestemmelsen er hensynet til ivaretakelsen av barn under 15 år ved arrangementer som er åpne 

for alle aldersgrupper.  

 

Bestemmelsen fremkommer ikke av kommunens gjeldende politivedtekter. Politiet har i 

politiloven § 13 hjemmel til å vise eller bringe hjem barn som driver omkring på egen hånd på 

offentlig sted etter kl. 22.00. I tillegg har politiet en mer generell hjemmel til å gripe inn i 

politiloven § 7. Politiet har opplyst at disse hjemlene har vært tilstrekkelige og at det ikke har 

vært et problem at ovennevnte bestemmelse i normalpolitivedtekten ikke er inntatt i 

kommunens politivedtekter, og ser ikke behov for at denne bestemmelsen nå innføres. Det er 

også andre kommuner som ikke har inntatt bestemmelsen i sine politivedteker, bl.a. Oslo 

kommune og Hole kommune.  

 

På denne bakgrunn er det rådmannens vurdering at gjeldende rettstilstand opprettholdes, og at 

bestemmelsen ikke innføres i kommunens nye politivedtekter.  

 

3. Prosessen for vedtakelse av nye politivedtekter 

  

Politivedtekter vedtas i forskrift form. Dette innebærer at saksbehandlingsreglene i 

forvaltningsloven må følges. Etter at kommunestyret har vedtatt forslaget til ny politivedtekt, 

skal forslaget sendes ut på høring. Når høringsfristen er ute behandles innspillene av 

kommunen, hvoretter kommunestyret vedtar politivedtektens endelige ordlyd. Politivedtektene 

oversendes deretter til Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i 

Norsk Lovtidend.  

 

4. Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen foreslår at det ikke innføres et forbud mot tigging i Ringerike kommune. 

Rådmannen foreslår videre at gjeldende rettstilstand vedrørende barns tilgang til offentlige 

arrangementer opprettholdes slik at det ikke innføres en bestemmelse om dette. For øvrig 

foreslår rådmannen at Ringerike kommunes politivedtekter endres i samsvar med ny 

normalpolitivedtekt, og at ordlyd og struktur blir så likt som mulig normalpolitivedtekten.  

 

Vedlagte forslag til politivedtekter for Ringerike kommune foreslås sendt på høring i samsvar 

med forvaltningslovens regler.  

 

Vedlegg 

 

Foslag til nye politivedtekter for Ringerike kommune 

Brev fra politiet datert 3. mai 2018  

Rundskriv 02/2018 om ny normalpolitivedtekt 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



- 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud 

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser 

§ 1-1. Offentlig sted 

Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, herunder gang- og sykkelvei, park, torg 
e.l., plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for 

alminnelig ferdsel. 

§ 1-2. Ansvar og plikter for bruker, leier, fester eller bestyrer av hus eller grunn 

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som bruker, leier, fester eller 
bestyrer eiendommen. 

Kapittel 2. Orden på offentlig sted 

§ 2-1. Ro og orden på offentlig sted 

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy 
eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel. 

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero 

mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.  

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, 

holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren 

gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen. 

§ 2-2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l.  
 

I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd 

strøk er telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.  
 

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere 

motorkjøretøyer med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet. 

 

§ 2-3.Opptreden og andre publikumsrettede aktiviteter  

Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre publikumsrettede aktiviteter, 
må på forhånd sende melding til politiet, uavhengig av om aktivitetene skjer ved bruk av høyttaler ol.  

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av gående, 

kjørende eller flygende reklame. 

§ 2-4. Farlig eller skremmende virksomhet 

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen, herunder paintball, softgun, bue, sprettert ol.  

2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Slik tillatelse er ikke 
påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31. desember kl. 18.00 til 1. januar 

kl. 02.00.   

3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som 
ferdes der. 



Kapittel 3. Sikring av ferdselen 

§ 3-1. Hindringer 

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å plassere eller montere noe som kan være til hinder 
eller ulempe for ferdselen eller som hindrer fri sikt til trafikkskilt o.l.. 

Markiser eller annet som henger utover fortau, skal på det laveste være minst 2,5 m over bakken 

og slik at de ikke dekker for fri sikt til trafikklys, trafikkskilt o.l. 

§ 3-2. Dyr  

Det er forbudt å la husdyr, herunder hest, storfe, sau eller geit, gå løs på eller ved offentlig sted 

uten forsvarlig tilsyn. 

 

§ 3-3. Aktiviteter 

Politiet kan forby enhver form for aking, skateboard/rulleskøyter og annen form for sport, lek eller 
spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden. 

§ 3-4. Ferdsel på islagt vann eller sjø 

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt 

vann eller sjø. 

§ 3-5. Avsperring av fortau m.v. 

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, fortau, vei eller et annet offentlig sted 

blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, 

som i tilfelle fastsetter nærmere vilkår. 

§ 3-6. Byggevirksomhet mv.  

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig 

sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme 

hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum. 

§ 3-7. Sprengningsarbeid 

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til 

politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak. 

§ 3-8. Vedlikehold av bygning m.v. 

Ved vedlikehold av bygninger m.v. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for 

arbeidet umiddelbart å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller 

ulempe. 

§ 3-9. Fare for takras 

Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks 

sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge 

for at taket blir ryddet. Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med mindre eieren kan dokumentere 
lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding. 

§ 3-10. Fjerning av sperrer 

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 3-6, 3-7 og 3-8 er utført 

eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 3-9 ikke lenger er til stede.  



Kapittel 4. Renhold på offentlig sted 

§ 4-1. Rengjøring av lys og luftegraver 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted, plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i 
umiddelbar tilknytning til eiendommen. 

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe. 

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l. 

§ 4-2. Rydding av snø etter takras 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor 

eiendommen for snø og is.  

§ 4-3. Vannavløp 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft 

e.l. holdes åpne.  

§ 4-4. Eiers plikt i henhold til lokalt etablert sedvane til renhold mm av fortau 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted innenfor grensene til tidligere Hønefoss kommune 

plikter å: 

1. sørge for renhold av fortau og rennestein 
2. rydde fortauet for snø etter snøfall 

3. strø fortau når det er glatt 

bestemmelsen gjelder kun fortau i umiddelbar tilknytning til eiendommen. 

Kapittel 5. Hindre forsøpling og tilgrising 

§ 5-1. Hindre forsøpling og tilgrising 

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 

1. å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, tyggegummi og tobakksprodukter, 

2. å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på 

eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler,.   
3. å urinere utendørs i tettbebygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på andre, 

4. å henge opp kunngjøringer, plakater e.l. uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på tavler 

e.l. som er godkjent av av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare 

vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som disponerer eiendommen. 
 

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp. 

Oppslag skal fjernes når de er foreldet. 

§ 5-2. Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l. 

Den som driver salg fra kiosk, uteservering, gatesalg eller annen lignende næringsvirksomhet på 
eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, 

og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser. Etter stengetid plikter 

virksomheten umiddelbart å rydde området og fjerne avfall som skyldes virksomhetens aktivitet. 



Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet 

etter arrangementet. 

Kapittel 6. Offentlige anlegg 

§ 6-1. Kirkegård og gravplass 

På kirkegård og gravplass er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek eller annet som ikke 

sømmer seg der. 

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk. 

Kapittel 7. Arrangementer på offentlig sted m.v. 

§ 7-1. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted 

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, 
kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som vil medføre behov for 

betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist på minst to uker søke om dette.  

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende. 

§ 7-2. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m. 

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må i god tid forut for 

arrangementet sende melding til politiet, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn 

blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Dette gjelder også når 
arrangementet ikke skjer på offentlig sted. 

Meldeplikten gjelder også sammenkomst eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller 

underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.  

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende. 

§ 7-3. Barns tilgang til offentlig arrangement 

 

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre 
eller andre foresatte. 

 

Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 18 år.  

Kapittel 8. Pantelånervirksomhet 

§ 8-1. Pantelånervirksomhet 

Den som har fått bevilling til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av politiet, 

over alle lån og kjøp. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for virksomheten.   

 

Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser 

§ 9-1. Pliktforsømmelse 

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med 

hjemmel i vedtekten, kan politiet la det utføres på vedkommendes bekostning. 

§ 9-2. Straff 

Overtredelse av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 

nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse. 



§ 9-3. Kommunal håndhevelse 

Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten: 

 
§ 3-1    Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander el 

på eller utover fortau) 

 § 3-9  Fare for takras 
 § 3-10  Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over 

§ 4-1 Rengjøring av lys- og luftegraver 

§ 4-2 Rydding av snø etter takras 

§ 4-3 Vannavløp  
§ 4-4 Eiers plikt til renhold m.m. av fortau (krever lokal sedvane) 

§ 5-1  Hindre forsøpling og tilgrising 

§ 5-2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer ol.  

 

Kan håndheves av Ringerike kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om 

kommunal håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. Ringerike kommune kan ved 
overtredelse av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr.  

 

§ 9-4. Ikrafttreden 

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet. Fra samme tid 
oppheves forskrift av 15. mars 2000 nr. 235 om politivedtekt, Ringerike kommune, Buskerud. 
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N ORM ALPOLITIVEDTEKT (BOKMÅL)

I INNLEDNING

Hjemmel for kommunal politivedtekt fremkommer av lov om politiet av 4. august 1995 nr. 53 § 14 første
ledd:

«I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den instans departementet
fastsetter, kan det gis bestemmelser

1. om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrising, herunder klistring og maling på vegger,
murer o l., på st eder som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel. Bestemmelser om hunder
og hundehold fastsettes etter hundeloven

2. i samsvar med lokale sedvaner, om hus - eller grunneiers plikt til på de steder som er nevnt i nr. 1, å holde det
rent og ryddig på fortau eller tilsvarende område i umiddelbar tilknytning til eiendommen, rydde for snø og strø
når det er glatt

3. om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, selv om arrangementet ikke
skjer på offentlig sted, når arrangementets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig
av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten kan også omfatte sammenkomst med dans
eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller un derholdende art for medlemmer av forening eller
lignende sammenslutning

4. om at det for arrangement på offentlig sted som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk,
selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre b ehov for betydelige
ferdselsreguleringer eller vakthold, må leveres inn søknad i stedet for melding etter § 11. Nærmere frist for
innlevering av slik søknad kan fastsettes

5. om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment ti lgjengelig tilstelning uten i følge
med foreldre eller andre foresatte

6. om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under regulering i andre lover

7. om politiets kontroll med pantelånervirksomhet

Rundskriv 02/2018 NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Til

Dato

Saksnr.

Saksbehandler

Politimestrene, Politihøgskolen, Sysselmannen på Svalbard, Fylkesmennene, Kommunene,

Kommunenes sentralforbund og Longyearbyen lokalstyre

13.02.2018

201702857

Christine Lundstein
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8. om forbud mot eller nærmere vil kår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det kan fastsettes at den
som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd»

Bestemmelsene i normalpolitivedtekten angir hva som kan reguleres i politivedtekt med hjemmel i
politiloven § 14. Det e r opp til den enkelte kommune, i samarbeid med politiet, å avgjøre hvilke
bestemmelser som ønskes inntatt i egen kommune. Politiets deltakelse i dette arbeidet er viktig for å
kunne oppnå størst mulig grad av likhet mellom kommuner innenfor samme politidis trikt.
Det er ønskelig at kommunene bruker normalpolitivedtektens system og ordlyd for de bestemmelser
kommunen ønsker å vedta. Den enkelte kommune vil kunne basere seg på lokale løsninger så langt
politiloven § 14 tillater.

Fullmaktsregelen i politilov en § 14 bygger på prinsippet om at politivedtekter ikke bør regulere forhold:
– som er uttømmende regulert i eller i medhold av annen lov
– som andre myndigheter har overtatt det faglige ansvaret for
– som etter sin art bør være politiet uvedkommende
– som er uhensiktsmessige/overflødige etter dagens samfunnsforhold og alminnelige

toleransegrenser

Som i tidligere normalpolitivedtekter har man likevel ikke vært helt konsekvent når det gjelder annen
lovgivning. Forbud i andre lover mot ulike former for forsøplin g og tilgrising, bl.a. i forurensningsloven og
veg loven , er spredt og primært knyttet til konkrete formål. Her har man funnet at politivedtektene bør
kunne inneholde praktisk viktige regler med sikte på å opprettholde et godt lokalmiljø. Politivedtektene
b ør f.eks. kunne forby flaskeknusing og plakatklistring uten at det er nødvendig å gå inn på forholdet til
annen lovgivning.
Det er viktig at eventuelle forbud utformes så presist som mulig, slik at det ikke oppstår særlig tvil med
hensyn til praktiseringen av forbudet.

II SAKSBEH ANDLIN G

Utforming av lokal politivedtekt
Politiet skal involveres når en kommune igangsetter arbei det med å endre eller utarbeide ny politivedtekt
for kommunen. Politiet skal delta i prosessen og være høringsinstans. Her vil kommunens politikontakt
være det naturlige bindeleddet.

Det er opp til den enkelte kommune selv å bestemme hvilket kommunalt org an som skal få kompetanse
til å vedta politivedtekter, se o t.prp. nr.22 (1994 - 1995) side 25 annen spalte.

En politivedtekt er en forskrift, slik at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven § 37 vil komme til
anvendelse. Når kommunestyret har vedtatt fo rslaget til ny politivedtekt, skal forslaget sendes ut på
høring. I fo rvaltningsloven § 37 fremgår at:

« offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper
som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hv is interesser særlig berøres, skal gis anledning
til å uttale s e g før forskriften blir utferdiget, endret elle r opphevet. Så langt det treng s for å få
saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre. ”

Dette innebærer også at forskrif ten skal gjøres kjent for kommunens innbyggere, f.eks. gjennom media.
Forslag til vedtekt bør også gjøres tilgjengelig for kommunens innbyggere ved at den legges ut på
kommunens nettside, kommunehuset, bibliotek e.l. hvor innbyggerne har lett tilgang. Fris ten for uttalelse
må settes slik at de berørte får rimelig tid til å uttale seg. Høringsuttalelsene skal i utgangspunktet være
skriftlig, jf. forvaltningsloven § 37 femte ledd.

Når høringsfristen er ute behandles innspillene av kommunen, hvoretter kommune - eller bystyret vedtar
politivedtektens endelige ordlyd. I enkelte kommuner kan det foreligge andre vedtaksrutiner, men dette
er ikke til hinder for et tilsvarende samarbeid med politiet og de ordinære høringsrutiner for øvrig.
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Oversendelse til Politidi rektoratet
Kommunen eller bystyrets endelige vedtak om ny eller endret politivedtekt oversendes deretter direkte til
Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i Norsk Lovtidend. Det bemerkes at
det ikke lengre kreves at politiv edtekten må oversendes til Fylkesmannen. Når Politidirektoratet har
stadfestet en lokal vedtekt, vil en kopi sendes Fylkesmannen til orientering.

Politivedtekter omhandler reguleringer som danner deler av grunnlaget for utøvelsen av polititjenesten.
Vedt ekten er derfor ikke gyldig før det er foretatt en legalitetskontroll av innholdet. Politiloven § 14 første
ledd gir Justis - og beredskapsdepartementet fullmakt til å delegere stadfestelse av politivedtekter til
annet statlig organ. Slik stadfestelsesmyndi ghet ble delegert til Politidirektoratet ved Justis - og
beredskapsdepartementets forskrift av 16. november 2000 nr. 1151, med ikrafttredelse 1. januar 2001.

Ved oversendelse til Politidirektoratet skal følgende dokumenter oversendes:
– Vedtekten som skal stadfestes
– Redegjørelse av kommunens saksbehandling av vedtekten
– Oversikt over høringsinstanser
– Hvorledes vedtekten har vært gjort tilgjengelig for innbyggerne.
– Resultatet av høringen og om det er gjort endringer som følge av høringen.
– Politiets medvirknin g i arbeidet

Ved Politidirektoratets legalitetskontroll av politivedtekt, er det først og fremst snakk om redaksjonelle
eller språklige endringer. Innholdet i politivedtekt kan ikke endres uten at spørsmålet først er behandlet
på nytt i kommunen. Det vil da være nødvendig å sende saken tilbake til kommunen for ny behandling.
Legalitetskontrollen kan likevel innebære at enkelte bestemmelser ikke blir stadfestet, f.eks. på grunn av
at forholdet er regulert i annen lovgivning eller at det ikke foreligger hjem mel for å regulere forholdet.

En ny politivedtekt vil tre i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Klage
Klage over politiets vedtak som er fattet med hjemmel i politivedtekt skal oversendes Politidirektoratet.
Dette gjelder lik evel ikke påbud fra politiet til opprettholdelse av den alminnelige ro og orden, jf.
forvaltningslovforskriften av 15. desember 2006 nr. 1456 § 30, eller avgjørelser om påtalespørsmål.

Klage over kommunens vedtak jf. normalpolitivedtekten § 9 - 3 om kommuna l håndheving, skal
oversendes til kommunen som har fattet vedtaket.

Eksisterende politivedtekter er fortsatt gjeldende inntil de er erstattet med nye vedtekter såfremt de ikke
strider mot bestemmelsene i politiloven, jf. politiloven § 31 annet ledd.
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KA PITTEL 1. ALMIN NELIG E BESTEMM ELSER

§ 1 - 1. Offentlig sted
Med offentlig sted forstås gate, vei, fortau, sti, herunder gang - og sykke l vei , park, torg e.l., plass, bru,
brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig
ferdsel.

Merknad
Begrepet offentlig sted har det samme innhold som tidligere, jf. straffeloven (20. mai 2005 nr. 28 ) § 10 første ledd,
dvs. sted der allmenheten ferdes. Som før har man funnet det praktisk å foreta en oppregning av typiske steder som
er offentlige. I noen kommuner kan det i tillegg være områder som ikke er nevnt her, mens f.eks. kai eller brygge ikke
er aktuelt i andre kommuner.

§ 1 - 2. Ansvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn
Plikter so m er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer
eiendommen.

Merknad
Man minner om at en leietaker som f.eks. leier en del av et større hus, ikke er forpliktet etter denne bestemmelse.
Bestemmelsen tilsvare r § 2 i tidligere normalpolitivedtekter og innebærer ingen realitetsendring.

K APITTEL 2. ORDEN PÅ OFFENTLIG STED

§ 2 - 1. Ro og orden på offentlig sted
På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk
s om forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero mellom kl.
23.00 og kl. 06.00.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsa lgssted, holdeplass e.l.,
skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å
opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

Merknad
Bestemmelsen er endret ved at det er tatt inn nytt andre ledd. Bestemmelsen er tatt inn for å gi en standardisert
formulering og plassering , og er ofte stadfestet i flere kommuners vedtekter . Den er ment å ivareta hensynet til
personer som bor i nærheten av musikk og feststøy. Det er ingen hindring for at det k an søkes politiet om
dispensasjon dersom det skal arrangeres festivaler eller andre arrangementer.

Bestemmelsen supplerer straffeloven (20. mai 2005 nr. 28) § 181, som retter seg mot slagsmål, støy eller annen
utilbørlig adferd. En viss interesse har også forskrift om kjørende og gående trafikk av 21. mars 1986 nr. 747 § 19 om
særlige bestemmelse r for gående.

§ 2 - 2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l.
I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd strøk er
telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøyer med
mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.

Merknad
Stadig flere kommuner har ønsket mulighet til å ta inn i politi vedtekt adgangen for å håndheve uønsket aktivitet på
offentlige steder i tettbygd strøk. Hjemmelsgrunnlaget for å ta dette inn i politivedtekten er hensynet til ro og orden,
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da dette retter seg både mot uønskede aktiviteter som camping, telting, o.l. i off entlige parker, friområder osv. som vil
begrense muligheten for allmennheten til å benytte slike områder, herunder hindring av forsøpling og utrygghet.
Videre er det begrunnet i at motorferdsel i slike områder medfører unødvendig støy og belastning på områ dene.

Det er kommunen som gjennom skilting eller på annen måte har ansvaret for å regulere forhold rundt bruk og
aktiviteter på offentlige steder som parker, friområder, plasser o.l . B estemmelsen gjør ingen endring i kommunens
ansvar. En del kommuner h ar ønsket at slik håndheving kan gå inn i den lokale politivedtekt, men da politiloven § 14
ikke gir hjemmel for at det i politivedtekt kan gis pålegg om å innhente tillatelse fra annen myndighet enn politiet, har
man i stedet tatt inn bestemmelser som pål egger kommunen å skilte bruken av slike områder. Regelen er ikke ment å
gjøre endringer i kommunens adgang til å tildele kjøretillatelse til personell som trenger dette for å kunne utføre sine
arbeidsoppgaver eller å motta og innvilge søknader fra personer om tillatelse til bruk eller ferdsel på slike områder.
Det forutsettes at friområdet som fremstår som allment tilgjengelig for motorkjøretøyer blir skiltet med forbudsskilt
dersom det ikke skal være adgang til å kjøre eller parkere der.

§ 2 - 3. Opptrede n og andre publikumsrettede aktiviteter
Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre publikumsrettede aktiviteter, må på
forhånd sende melding til politiet, uavhengig av om aktivitetene skjer ved bruk av høyttaler o.l.

Det samme g jelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av gående,
kjørende eller flygende reklame.

Merknad
Bestemmelsen tar sikte på å fange opp tilfeller som ikke dekkes av politiloven § 14 nr. 3 og 4, jf. § 11 og er
innholdsmessig en videreføring av tidligere normalpoliti vedtekt § 4. Formålet med meldeplikten er politiets behov for å
opprettholde ro og orden, samt sikre ferdselen og fremkommeligheten på offentlig sted.

Pengeinnsamling vil inngå i første ledd. Det er etter lovendringen i politiloven § 14 første ledd nr. 8 av 20. juni 2014,
ikke lengre adgang til å regulere pengeinnsamling utover dette. En slik adgang er nå erstattet med adgangen til å
regulere tigging. For en nærmere beskrivelse av forskjellen mellom pengeinnsamling og tigging, se merknadene til §
2 - 4.

De t kan i vedtekt ikke settes krav om innhenting av godkjennelse fra kommune, da det i politiloven § 14 ikke
foreligger hjemmel for å innhente tillatelser fra andre myndigheter enn politiet.

§ 2 - 4. Tigging
Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt

eller

t igging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding til politiet som kan
fastsette vilkår, herunder tid og sted for tiggingen.

eller

t igging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter f orutgående melding til politiet.

Merknad
Bestemmelsen gir tre alternative ordlyder dersom kommunen ønsker å regulere tigging i politivedtekt. Adgangen til å
forby eller sette vilkår for tigging i politivedtekter, ble tatt inn i politiloven § 14 første le dd nr. 8 ved lovendring av 20.
juni 2014 nr. 48. Vilkårene kan være avgrensning i tid og sted, eventuelt meldeplikt til politiet.

I Prop 83 L (2013 - 2014)«Kapittel 8 Merknader til bestemmelsen», fremgår følgende:

" Begrepet tigging , om fatter situasjoner der noen ber andre om penger som mottakeren skal bruke på seg
selv, sine nærmeste eller på en mindre gruppe personer eller et miljø som mottakeren selv er en del av. Det
kan med andre ord ikke være for stor nærhet mellom innsamler og mottaker av pengene (e ller en situasjon
hvor det er grunn til å tro at mottakeren indirekte vil tilgodese seg selv, sine nærmeste eller det miljøet
vedkommende er en del av). Innsamlinger til humanitære og allmennyttige formål faller utenfor, ikke bare
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når det er registrert i i nnsamlingsregisteret, men også i andre tilfeller. Skoleklasser som samler inn penger til
turer vil eksempelvis ikke kunne rammes av et forbud mot tigging i sin kommune.

En kunstnerisk forestilling på offentlig sted som etterfølges av aktivt og pågående in nsamlingsvirksomhet hvor
den enkelte tilskuer avkreves penger vil ofte måtte anses som tigging. På samme måte vil pågående salg av
relativt verdiløse gjenstander som ikke har noen tilknytning til noen alminnelig kommersiell virksomhet eller
et humanitært e ller allmennyttig formål eller lignende omfattes av tiggerbergrepet.

Politiloven § 30 setter straff med bøter eller fengsel inntil tre måneder for den som overtrer bestemmelser gitt
i medhold av § 14. Politidistriktene må ha retningslinjer om håndhevingsp raksis for å sikre en lik
reaksjonspraksis. "

Regulering av tigging forutsetter at vilkårene fremgår av bestemmelsen i den lokale politivedtekten.

§ 2 - 5. Farlig eller skremmende virksomhet
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen, herunder paintball, softgun, bue, sprettert o.l .

2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Slik tillatelse er ikke
påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31. desember kl. 18.00 til 1.
januar kl. 02.00.

3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som
ferdes der.

Merknad
Med samtykke fra politiet kan kravet om innhenting av politiets till atelse fravikes i lokal politivedtekt hva gjelder
oppskyting av godkjent fyrverkeri på nyttårsaften. Bestemmelsen er innført på bakgrunn av vedvarende praksis fra en
rekke kommuner.

Bruk av fyrverkeri i tettbebyggelse, nær tørr skog eller andre brannfarl ige omgivelser er ikke tillatt uten at også
brannsjefens tillatelse foreligger, jf. forskrift av 15. desember 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §
2 - 10. Utenfor slike områder antas det tilstrekkelig med politiets tillatelse. Lokal brannm yndighet kan i alle tilfeller,
gjennom egne hjemler eller med hjemmel i eget lovverk, nedlegge forbud om bruk av krutt, fyrverkeri eller eksplosive
stoffer. Det vises for øvrig til at bruk av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer i alle tilfeller må skje innenfor
rammene av brann - og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 nr. 20.

Tidligere annet ledd i normalpolitivedtekt av 1996 om bæring av våpen på offentlig sted er tatt ut, da forholdet
reguleres av straffeloven (20. mai 2005 nr. 28) § 189.

KAP ITTEL 3. SIKRING AV FERDSELEN

§ 3 - 1. Hindringer
På eller ut over offentlig sted er det forbudt å plassere eller montere noe som kan være til hinder eller
ulempe for ferdselen eller som hindrer fri sikt til trafikkskilt o.l.

Markiser eller annet som henge r utover fortau, skal på det laveste være minst 2,5 meter over bakken.

Merknad
Vegloven (21. juni 1963 nr. 23) §§ 30 , 31 og 33 har bestemmelser om plassering av byggverk, innr etninger,
reklameskilt o.l., og regler om fjerning av busker og vegetasjon langs offentlige veier. Plan - og bygningsloven (27. juni
2008 nr. 71) § 30 - 3 regulerer adgangen til skilt - og reklameinnretninger, i det vesentlig basert på hensyn av estetisk
karak ter. Det kan være behov for å supplere bestemmelsene for å oppnå en raskere reaksjon, da behandlingstiden for
fjerning av ulovlige oppsatte skilt etter plan - og bygningsloven § 32 - 7 eller tvangsfullbyrdelsesloven (26. juni 1992 nr.
86) kan være lang. Dette gjelder særlig hvor fremkommeligheten eller sikten hindres eller skiltet representerer en fare
for skade på person eller eiendom.
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Angivelsen av høyden er ikke absolutt og kan tilpasses lokale forhold og har sammenheng med at det er tillatt å sykle
på fortau.

Endring av bestemmelsen er av språklig karakter og innebærer ingen realitetsendring av tidligere normalpolitivedtekt
§ 6.

§ 3 - 2. Dyr
Det er forbudt å la husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

Merknad
Bestemmelsen supplerer beiteloven (16. juni 1961 nr. 12) § 6 som setter forbud mot å la husdyr gå løs på områder de
ikke har adgang til. Loven kan imidlertid ikke tolkes som et forbud mot å la hu sdyr oppholde seg på offentlig sted, slik
at det er behov for å beholde bestemmelsen i den nye normalpolitivedtekten. Kommunene bør imidlertid vurdere
bestemmelsen nærmere, bl.a. kan det være grunn til å la den gjelde i bestemte strøk. Fortsatt møter man h usdyr ved
eller på offentlig veg e.l. flere steder. For øvrig viser man til vegloven ( 21. juni 1963 nr. 23 ) §§ 44 og 48 om gjerde
mot offentlig veg og grind eller ferist på offentlig veg.

Regulering av forhold knyttet til hundehold må gjøres i medhold av hundeloven (4. juli 2003 nr.74) og kan således
ikke reguleres i lokal politivedtekt. Slik regulering må gis i kommunal forskrift om hundehold. Normalpolitivedtektens
tidligere bestemmelser om farlige hunder, båndtvang, salg og avlivning ble den 31. desember 2003 opphevet i de n
enkelte kommunes politivedtekt som følge av ny hundelov (4. juli 2003 nr. 74). Se hundeloven § 32 jf. politiloven (4.
august 1995 nr. 53) § 14, første ledd nr. 1, andre punktum.
Ikke hjemmel til å stadfeste pålegg om fjerning av dyreekskrementer, se mer knad til § 5 - 1.

Annet ledd om sirkusdyr eller ville dyr er ikke videreført da den ikke lengre anses relevant.

§ 3 - 3. Aktiviteter
Politiet kan forby enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av
hensyn til fer dselen eller den alminnelige orden.

Merknad
En slik bestemmelse kan delvis falle inn under vegtrafikklovens (18. juni 1965) ramme , men praktiske grunner og
hensynet til den alminnelige ordenshåndhevelse tilsier at politiet bør ha kompetanse til å gi slike bestemmelser,
forankret i rent lokale forhold. For øvrig vises det til friluftsloven (28. juni 1957 nr. 16), særlig § 2 om den frie
ferdselsrett i utmark og de begrensninger som kan ilegges av grunneier og kommunen.

At et forbud gjelder på bestemt offentlig sted betyr at det ikke kan gis et generelt forbud, men må bero på en konkret
vurdering av forholdene på det enkelte sted. Det er ikke hjemmel i politivedtekt til å nedlegge g enerelle forbud mot
nevnte aktiviteter på offentlig sted.

Bestemmelsen er i det vesentlige en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 7. Annet ledd er derimot tatt ut da
aktivitetene dekkes av første ledd.

§ 3 - 4. Ferdsel på islagt vann eller sjø
Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann
eller sjø.

Merknad
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 14.

§ 3 - 5. Avsperring av offentlig sted
Er det påkrevet på g runn av byggearbeid e.l. at fortau, gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller
delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som kan
fastsette nærmere vilkår.
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Merknad
Bestemmelse n har ny overskr ift og er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 8.

§ 3 - 6. Byggevirksomhet mv.
Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted
som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd m eldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes
arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

Merknad
Krav om sikringstiltak er hjemlet i plan - og bygningsloven (27. juni 2008 nr. 71) § 28 - 2, men denne parag rafen
inneholder ikke pålegg om meldeplikt til politiet. Vegloven ( 21. juni 1963 nr. 23 ) § 57 forbyr graving, sprenging,
trehogst og andre inngrep på offentlig vei eller innretning som hører til offentlig vei.

Bestemmelsen har ny overskrift og oppdaterte lovhenvisninger og er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt §
10.

§ 3 - 7. Spreng ningsarbeid
Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som
kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

Merknad
Den som skal bruke eksplosjonsfarlig stoff må ha sertifikat eller godkjennelse i henhold til forskrift av 26. juni 2002 nr.
922 om eksplosjonsfarlig stoff § 10 - 1, jf. brann - og eksplosjonsvernloven (14. juni 2002 nr. 20).

Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 9.

§ 3 - 8. Vedlikehold av bygning mv.
Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for arbeidet
umiddelbart å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

Merknad
Plan - og bygningsloven (27. juni 2008 nr. 71) § 28 - 2 inneholder nødvendige sikkerhetskrav ved bygningsmessige
arbeider generelt, mens § 28 - 5 gjelder sikringstiltak på ubebygd areal. Oppheising og nedfiring av varer og
gjenstander er ikke nevnt i forbindelse med bygningsarbeider. I den utstrekning det benyttes arbeidstakere, vil
arbeidsmiljøloven (17. juni 2005 nr. 62), særlig kapittel 4, komme til anvendelse.

Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 11.

§ 3 - 9 . Fare for takras
Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp
avvisere som gjør det tydeli g at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at
taket blir ryddet.

Merkna d
Det anses nødvendig at huseier har en slik plikt, da han er den nærmeste til å forhindre snøras e.l. som kan forårsake
skade. Det vises til Høyesteretts avgjørelse fra 1959 ( Rt - 1959 - 578 ), hvor en huseier ble dømt for overtredelse av Oslo
kommunes politivedtekt § 25 som gjaldt plikten til å sette opp avvisere mot snøras.

Kommunen kan, dersom den finner det påkrevet, sette en frist for når taket skal være ryddet. En slik regel har bl.a.
vært stadfestet i politivedtekt for Oslo, Tromsø og Kristiansund: « Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med
mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding . »

Bestemmelsen er en videreføring av tidligere no rmalpolitivedtekt § 12.
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§ 3 - 10. Fjerning av sperrer
Avsperringer, avvisere o.l. innretninger fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 3 - 6, 3 - 7 og 3 - 8 er utført,
eller faren eller ulempen som er nevnt i § 3 - 9 ikke lenger er til stede.

Merknad
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 13.

KAPITTEL 4. RENH OLD PÅ OFFENTLIG STED

§ 4 - 1. Rengjøring av lys og luftegraver
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys - og luftegraver i umidde lbar
tilknytning til eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

Merknad
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 15, foruten pliktene som kr ever dokumentert lokal
sedvane. Disse er nå samlet i § 4 - 4.

§ 4 - 2. Rydding av snø etter takras
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for
snø og is.

Merknad
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 16, foruten pliktene som krever dokumentert lokal
sedvane. Disse er nå samlet i § 4 - 4.

§ 4 - 3. Vannavløp
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes
åpne.

§ 4 - 4. Eiers plikt i henhold til lokalt etablert sedvane til renhold m.m. av fortau
Eier av hus eller grunn, jf. § 1 - 2, mot offentlig sted plikter å:

1. sørge for renhold av fortau og rennestein
2. rydde fortauet for snø etter snøfall
3. strø fortau når d et er glatt

Bestemmelsen gjelder kun fortau i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Merknad
Bestemmelsen er ny og omhandler de plikter som kun kan ilegges på grunnlag av en allerede etablert lokal sedvane.
Dette er gjort for å synliggjøre at en kommun e ikke kan innføre denne bestemmelsen i sin politivedtekt uten at
sedvanen er dokumentert.

Kommunen må dokumentere ovenfor Politidirektoratet at det foreligger en lokal sedvane for den enkelte plikt som
ønskes stadfestet, jf. politiloven § 14 nr. 2. For kommuner som har en slik lokalt etablert sedvane, vil denne plikten og
avgrensningen av området hvor plikten gjelder, som regel fremkomme av gjeldende politivedtekt for kommunen. Det
er ikke anledning til å utvide virkeområdet for plikten.
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KAPITTEL 5. HIND RE FORSØPLING OG TIL GRISING

§ 5 - 1. Hindre forsøpling og tilgrising
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1. å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, tyggegummi og tobakksprodukter

2. å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder
på eller ved bygning, gate , vei, park, anlegg, innretninger og transportmid ler

3. å henge opp kunngjøringer, plakater e.l., uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på
ta vler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som
bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten ti l dem som disponerer eiendommen

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

4. å urinere utendørs i tettbebygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på andre

Merknad
Vegloven (21. juni 1963 nr. 23) § 57 nr. 3 forbyr bl.a. å kaste søppel på og ved offentlig veg. Videre inneholder
forurensningsloven ( 13. mars 1981 nr. 6 ) § 28 et totalforbud mot å tømme, etterlate, oppbevare eller transportere
avfall på slik måte at det kan virke skjemmende eller vær e til skade eller ulempe for miljøet. Politivedtektene bør
kunne inneholde praktisk viktige regler med sikte på å opprettholde et godt lokalmiljø. Politivedtektene bør f .eks.
kunne forby flaskeknusing og plakater uten at det er nødvendig å gå inn på forhol det til annen lovgivning.
Bakgrunnen for nr. 2 er omfattende tilgrising i form av «tagging», skjemmende plakatklistring o.l., som folk på visse
steder daglig utsettes for.

Bestemmelser om fjerning av hundeekskrementer må reguleres i medhold av hundeloven (4. juli 2003 nr.74) og kan
således ikke tas inn i lokal politivedtekt. Slik regulering må gis i kommunal for skrift om hundehold.

§ 5 - 2. Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.
Den som driver salg fra kiosk, uteservering, gatesalg eller annen lignende næringsvirksomhet på eller ut
mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å
sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser. Etter stengetid plikter virksomheten
umiddelbart å rydde området og fjerne avfall som skyldes virksomhetens aktivitet.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter
arrangementet.

Merknad
Fullmaktsregelen i politiloven § 14 bygger bl.a. på at politivedtektene ikke bør regulere forhold som er uttømmende
regulert i eller i medhold av annen lovgivning, eller som andre myndigheter har ov ertatt det faglige ansvar for, dog
uten at det har vært praktisert helt konsekvent .

Det finnes i dag bestemmelser i flere lover som setter forbud mot ulike former for forsøpling og tilgrising, bl.a. i
forurensningsloven ( 13. mars 1981 nr. 6 ) § 28 og vegloven (21. juni 1963 nr. 23) § 57 nr. 3. Disse spredte
bestemmelser er primært knyttet til bestemte formål, og man er kommet til at politivedtektene bør kunne inneholde
en særskilt hje mmel for å kunne gi praktisk viktige regler med sikte på å sikre et godt lokalmiljø, uten at det er
nødvendig å gå inn på forholdet til annen lovgivning.

Innholdet er videreført av tidligere normalpolitivedtekt § 20. I tillegg til ny overskrift er det til føyd en setning i første
ledd om rydding etter virksomhetens stengetid. Bestemmelsen gjelder også omreisende virksomhet.
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KAPITTEL 6. OFFENTLI GE ANLEGG

§ 6 - 1. Kirkegård og gravplass
På kirkegård og gravplass er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg
der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

Merknad
Tredje ledd om løs hund på kirkegård er tatt ut , da det ikke lenger er hjemmel i politiloven § 14 for å regulere forhold
knyttet til hu nd og hundehold i politivedtekt.

Adferd på gravplass er i tillegg regulert i forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 10. januar 1997 nr.
16. Straffeloven (20. mai 2005 nr. 28) § 268 vil etter omstendighetene kunne brukes mot personer so m trenger seg
i nn på kirkegård eller gravplass.

KAPITTEL 7. ARRANGEM ENTER PÅ OFFENTLIG S TED

§ 7 - 1. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted
Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig,
kunstnerisk, sels kapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som vil medføre behov for
betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må søke om dette innen en frist som politiet setter.

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.

Merknad
Adgang til demonstrasjoner, opptog, møter, stand e.l. er regulert i politiloven § 11. Dette er arrangementer som faller
inn under adgangen til ytringsfrihet og som i sin helhet faller utenfor rammene av po litiloven § 14. Det foreligger
derfor ikke hjemmel for å regulere slike arran gementer i lokal politivedtekt.

§ 7 - 2. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangementer
Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må i god tid forut for arrangementer sende
melding til politiet, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av
hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Dette gjelder også når arrangementet ikke skjer på
offentlig sted.

Meldeplikt en gjelder også sammenkomst eller tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende
art for medlemmer av en forening e.l. sammenslutning.

Politiloven § 11 gjelder til svarende.

Merknad
Se merknad til § 7 - 1.

Bestemmelsene gjelder arrangementer og sammenkomster, og er å anse som tillegg til politiloven § 11
(arrangementer på offentlig sted m v.). Meldeplikten kan ved kommunal politivedtekt utvides til også å omfatte allment
tilgjengelige arrangement på privat område eller tilsvarende, når lovens vilkår for øvrig er oppfylt .

Meldingen skal i alminnelighet gis skriftlig i god tid på forhånd og inneholde opplysninger om arrangementets formål,
omfang, ansvarlig arran gør avviklingstidspunkt , avviklingssted og de ordenstiltak arrangøren vil sette i verk, f.eks.
etablering av ordensvern, jf. politiloven § 11 , annet ledd.

Når det gjelder større arrangementer, så som sportsstevner, større konserter, festivaler, messer o.l., kan kommunen
bestemme at søknadsplikten skal opprettholdes, forutsatt at vilkårene etter politiloven § 14 nr. 4 foreligger.
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§ 7 - 3. Barns tilgang til offentlig arrangement
Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller
andre foresatte.

Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 18 år.

Merknad
Bestemmelsen er flyttet fra tidligere normalpolitivedtekt kapittel IX om barn (§ 28).

Aldersgrensen ble satt for å harmonisere med aldersg rensen i politiloven § 13, jf. o t.prp. nr.22 (1994 - 1995). Endring
av aldersgrensen forutsetter en lovendring av politiloven.

Formålet med bestemmelsen er hensynet til ivaretakelse av barn under 15 år ved arrangementer som er åpne f or alle
aldersgrupper. Mens politiloven § 13 skal ivareta barn på offentlig sted etter kl. 22.00, reguleres her barns adgang til
arrangementer uten en tidsbegrensning.

For arrangementer med alkoholservering hen vises til alkohollovgivningen.

K APITTEL 8 . PANTELÅNERVIRKSOM H ET

§ 8 - 1. Pantelånervirksomhet
Den som har fått bevilling til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av politiet, over
alle lån og kjøp. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for virksomheten.

Merknad
Politiets kontroll med pantelånervirksomhet fremgår av politiloven § 14 første ledd nr. 7 . Bestemmelsen var ikke tatt
inn i normalpolitivedtekten av 1996, da det ble antatt at pantelånervirksomhet falt inn under lov om
finansieringsvirksomhet av 10. juni 1988 (opphe vet i lov av 22. desember 1999 nr. 105). I likhet med brukthandlere
søkes pantelånere utnyttet til omsetning av tyvegods. For å motvirke dette, stilles det krav om at pantelånere fører
protokoll over det gods de tar inn og at politiet kan utføre rutinemess ig kontroll med protokollene og gjenstande ne. Av
politilovens forarbeider o t.prp. nr.22 (1994 - 1995) fremgår det at politiloven § 14 nr. 7 tar sikte på å bevare en
lovhjemlet adgang til å gi forskrifter for kontroll med pantelånere av lignende innhold som f orskrift etter hande lsloven
(nå brukthandelloven).

KAPITTEL 9. FORSKJEL LIGE BESTEMM ELSER

§ 9 - 1. Pliktforsømmelse
Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i
denne, kan politiet la det utføres på ve dkommendes bekostning.

§ 9 - 2. Straff
Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4,
hvis ikke forholdet går inn un der en strengere straffebestemmelse.

§ 9 - 3. Kommunal håndhevelse
Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten:

§ 3 - 1 Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander e.l.
på eller utover fortau)

§ 3 - 9 Fare for takras
§ 3 - 10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over
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§ 4 - 1 Rengjøring av lys - og luftegraver
§ 4 - 2 Rydding av snø etter takras
§ 4 - 3 Vannavløp
§ 4 - 4 Eiers plikt til renhold m.m. av fortau , (krever lokal sedvane)
§ 5 - 1 Hindre forsøpling og tilgrising
§ 5 - 2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.

Kan håndheves av ( ) kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal
håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd . ( ) kommune kan ved overtredelse av disse
bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr.

Merknad
Bestemmelsen krever at kommunal håndheving er besluttet av kommunen i samråd med politiet.

Ved lovendring av 19. juni 2010 fikk politiloven § 14 et nytt t redje ledd, som gir adgang for kommuner til å ta inn en
bestemmelse om at kommunen kan håndheve nærmere angitte bestemmelser i politivedtekten – kommunal
håndheving. Nærmere bestemmelser om dette fremgår av forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal hå ndheving
av vedtekter. Klage over kommunens ileggelse av gebyr for overtredelse av bestemmelser som faller inn under
kommunal håndheving, skal sendes til kommunen, jf. forskriften om kommunal håndheving av politivedtekter § 8.

Kommunens adgang til å håndh eve brudd på nærmere angitte bestemmelser i politivedtekten, kommer i tillegg til
politiets håndhevingsmyndighet. Derfor understrekes viktigheten av at den som overtrer disse bestemmelsene ikke
risikerer dobbeltstraff. Dette innebærer at dersom politiet ha r gitt vedkommende et forelegg, kan ikke kommunen
ilegge samme person gebyr for samme overtredelse, og omvendt.

§ 9 - 4. Ikrafttreden
Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift av (dd - mm - åå) nr. ( ) om politivedtekt for ( ) kommune, (fylke).
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N ORM ALPOLITIVEDTEKT (N YN ORSK)

I INNLEIING

Heimel for kommunal politivedtekt følgjer av lov om politiet av 4. august 1995 nr. 53 § 14 fyrste ledd.

«I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den instans departementet
fastsetter, kan det gis bestemmelser

9. om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrising, herunder klistring og maling på vegger,
murer o l., på steder som er alminnelig be ferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel. Bestemmelser om hunder
og hundehold fastsettes etter hundeloven

10. i samsvar med lokale sedvaner, om hus - eller grunneiers plikt til på de steder som er nevnt i nr. 1, å holde det
rent og ryddig på fortau eller ti lsvarende område i umiddelbar tilknytning til eiendommen, rydde for snø og strø
når det er glatt

11. om meldeplikt for den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, selv om arrangementet ikke
skjer på offentlig sted, når arrangementets art el ler størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig
av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten kan også omfatte sammenkomst med dans
eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medle mmer av forening eller
lignende sammenslutning

12. om at det for arrangement på offentlig sted som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk,
selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige
ferds elsreguleringer eller vakthold, må leveres inn søknad i stedet for melding etter § 11. Nærmere frist for
innlevering av slik søknad kan fastsettes

13. om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning ut en i følge
med foreldre eller andre foresatte

14. om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under regulering i andre lover

15. om politiets kontroll med pantelånervirksomhet

16. om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det kan fastsettes at den
som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd»

Føresegnene i normalpolitivedtekta opplyser om kva som kan regulerast i politivedtekt med heimel i
politilova § 14. Det er opp til den en kelte kommune, i samarbeid med politiet, å avgjere kva føresegner
som er ynskja teke inn i eiga kommune. Deltakinga til politiet i dette arbeidet er viktig for å kunne
oppnå størst mogleg grad av likskap mellom kommunar innanfor same politidistrikt.

Det er ynskjeleg at kommunane nyttar systemet og ordlyden til normalpolitivedtekta for dei føresegnene
som kommunen ynskjer å vedta. Den enkelte kommune vil kunne basere seg på lokale løysingar så langt
politilova § 14 tillèt.

Fullmaktsregelen i politilo va § 14 byggjer på prinsippet om at politivedtekter ikkje bør regulere tilhøve:
- som er uttømmande regulert i eller i medhald av anna lov
- som andre myndigheiter har overteke det faglege ansvaret for
- som etter sin art bør vere politiet uvedkomande
- som ikkj e er føremålstenleg eller som er overflødige etter dagens samfunnsforhold og

alminnelege
toleransegrenser
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Som i tidlegare normalpolitivedtekter har ein likevel ikkje vore heilt konsekvent når det gjeld anna
lovgjeving. Forbod i andre lover mot ulike f ormer for forsøpling og tilgrising, bl.a. i forurensningslova og
veglova, er spreidde og primært knytt til konkrete føremål. Her har ein funne at politivedtektene bør
kunne innehalde praktisk viktige reglar med sikte på å oppretthalde eit godt lokalmiljø. Politivedtektene
bør t.d. kunne forby flaskeknusing og plakatklistring utan at det er naudsynt å gå inn på forholdet til
anna lovgjeving. Det er viktig at eventuelle forbod blir utforma så presist som mogleg, slik at det ikkje
oppstår særleg tvil med omsyn til praktiseringa av forbodet.

II SAKSH AN DSAMIN G

Utforming av lokal politivedtekt
Politiet skal bli involvert når ein kommune set i gong arbeidet med å endre eller utarbeide ny
politivedtekt for kommunen. Politiet skal delta i prosessen og vere høyrings instans. Her vil kommunens
politikontakt vere det naturlege bindeleddet.

Det er opp til den enkelte kommune å sjølv bestemme kva for eit kommunalt organ som skal få
kompetanse til å vedta politivedtekter, sjå ot.prp. nr.22 (1994 - 1995) side 25 andre spalte.

Med omsyn til at ei politivedtekt er ei forskrift vil reglane i forval tningslova om sakshandsaming kome til
bruk. Når kommunestyret har vedteke forslaget til ny politivedtekt, skal forslaget sendast ut på høyring.
I forvaltningslova § 37 kjem det fram at:

« offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erver v, fag eller interessegrupper
som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning
til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trengs for å få
saken allsidig opply st, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre. »

Dette inneber også at forskrifta skal gjerast kjent for innbyggjarane i kommunen, t.d. gjennom media.
Forslag til vedtekt bør også gjerast tilgjengelig for innbyggjarane i kommunen ved at den blir lagt ut på
nettsida til kommunen, kommunehuset, bibliotek e.l. der innbyggjarane har lett tilgang. Fristen for å
kome med fråsegn må setjast slik at dei vedtekta vedkjem får rimeleg tid til å uttale seg.
Høyringsutsegna skal i utgangspunktet vere skriftleg, jf. forvaltningslova § 37 femte ledd.

Når høyringsfristen er ute blir innspela behandla av kommunen. Etter dette vedtek kommune - eller
bystyret den endelege ordlyden til politivedtekta. I enkelte kommunar kan det gå fram andre
vedtaksrutinar, men dette er ik kje til hinder for eit tilsvarande samarbeid med politiet og ordinære
høyringsrutinar.

Oversending til Politidirektoratet
Kommunen eller bystyret sitt endelege vedtak om ny eller endra politivedtekt sendast deretter direkte til
Politidirektoratet for lega litetskontroll, stadfesting og kunngjering i Norsk Lovtidend. Det er ikkje lenger
eit krav at politivedtekta må sendast til Fylkesmannen. Når Politidirektoratet har stadfesta ei lokal
vedtekt, sendast ein kopi til Fylkesmannen til orientering.

Politivedt ekter omhandlar reguleringar som dannar delar av grunnlaget for utøvinga av polititenesta.
Vedtekta er difor ikkje gyldig før det er gjort ein legalitetskontroll av innhaldet. Politilova § 14 fyrste ledd
gjev Justis - og beredskapsdepartementet fullmakt til å delegere stadfesting av politivedtekter til anna
statleg organ. Slik stadfestingsmyndighet blei delegert til Politidirektoratet ved Justis - og
beredskapsdepartementets forskrift av 16. november 2000 nr. 1151, med ikraftsetjing 1. januar 2001.
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Ved o versending til Politidirektoratet skal følgjande dokument bli sendt:
- vedtekta som skal stadfestast
- ei utgreiing av sakshandsaminga kommunen har gjort av vedtekta
- ei oversikt over høyringsinstansar
- korleis vedtekta har vore gjort tilgjengeleg for innbyggja rane
- resultatet av høyringa og om det er gjort endringar som følgje av høyringa
- medverknaden frå politiet i arbeidet

Ved Politidirektoratets legalitetskontroll av politivedtekt, er det først og fremst snakk om redaksjonelle
eller språklege endringar. Innhaldet i politivedtekta kan ikkje endrast utan at spørsmålet først er
behandla på nytt i kommunen. Det vil då vere naudsynt å sende saka tilbake til kommunen for ny
behandling. Legalitetskontrollen kan likevel innebere at enkelte føresegner ikkje blir s tadfesta, t.d. på
grunn av at tilhøvet er regulert i anna lovgjeving eller at det ikkje er heimel for å regulere forholdet.

Ei ny politivedtekt vil tre i kraft ein månad etter at den er stadfesta av Politidirektoratet.

Klage
Klage over vedtaket frå politiet som er fatta med heimel i politivedtekt skal sendast til Politidirektoratet.
Dette gjeld likevel ikkje påbod frå politiet om å halde ved lag den alminnelege ro og orden, jf.
forvaltningslovforskrifta av 15. desember 2006 nr . 1456 § 30, eller avgjerder om påtalespørsmål.

Klage over vedtak frå kommunen jf. normalpolitivedtekta § 9 - 3 om kommunal handheving, skal sendast
til kommunen som har fatta vedtaket.

Eksisterande politivedtekter er framleis gjeldande inntil dei er erst atta av nye vedtekter såframt dei ikkje
strider mot føresegnene i politilova, jf. politilova § 31 andre ledd .
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KAPITTEL 1. ALLM ENNE FØRESEGNER

§ 1 - 1. Offentleg stad
Med offentlig stad er det meint gate, veg, fortau, sti, medrekna gang - og sykkelveg, park, torg e.l., plass,
bru, bryggje, kai, strand, anlegg eller anna stad der det er allmenn ferdsel eller som er bestemt for
allmenn ferdsle.

Merknad
Omgrepet offentleg stad har det same innhald som tidlegare, jf. straffelova (20. mai 2005 nr. 28) § 10 fyrst e ledd,
dvs. stad der folk flest ferdast. Som før har ein funne det praktisk å gjere ei opprekning av typiske stader som er
offentlege. I nokre kommunar kan det vere tenleg å ta med område som ikkje er nemnde her, medan t.d. kai eller
bryggje ikkje er aktu elt i andre kommunar.

§ 1 - 2. Ansvar og plikter for festar, brukar, leigar eller styrar av hus eller grunn
Dei plikter som er lagt på eigar av hus eller grunn, kviler også på den som festar, brukar, leigar eller
styrer eigendomen.

Merknad
Ein minner om at ein leigetakar som til dømes leiger ein del av eit større hus, ikkje er forplikta etter denne føresegna.
Føresegna tilsvara § 2 i tidlegare normalpolitivedtekter og inneberer ingen realitetsendring.

KAPITTEL 2. ORDEN PÅ OFFENTLEG STAD

§ 2 - 1. Ro og orde n på offentleg stad
På eller like attmed ein offentlig stad må ingen vere med i oppløp, samanstimling, larm eller bråk som
forstyrrar den allmenne orden eller ferdsel.

Den som ferdast på eller like attmed offentleg stad pliktar å halde nattero mellom kl. 23.00 og 06.00.

Dersom mange menneske samlar seg ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalsstad,
haldeplass e.l., skal dei stå i kø og elles rette seg etter dei pålegg som politiet eller arrangøren gjev for å
halde ved lag den allmenne ord en eller regulere ferdsla.

Merknad
Føresegna er endra ved at det er lagt til eit nytt andre ledd. Føresegna er teke inn for å gje ei standardisert
formulering og plassering og er ofte stadfesta i fleire av vedtektene til kommunane. Føresegna er meint å vareta
omsynet til personar som bur nær musikk og feststøy. Det er inga hindring for at det kan søkjast til politiet om
dispensasjon dersom det skal arrangerast festivalar eller andre arrangement.

Føresegna supplerer straffelova (20. mai 2005 nr. 28) § 181, som rettar seg mot slagsmål, bråk eller anna utilbørleg
åtferd. Ei viss interesse har også forskrift om køyrande og gåande trafikk av 21. mars 1986 nr. 747 § 19 om særlege
føresegner for gåande.

§ 2 - 2. Køyring, camping mv i parkar, grøntareal, friområda o.l.
I offentlege parkar, grøntareal, friområde, på, ved eller under vegar eller plassar i tettbygd strøk er
telting, camping e.l. forbode, med mindre anna kjem fram av skiltinga på staden.

I offentlege parkar, grøntareal og friområde er det forbode å køyre og parkere motorkøyretøy, med
mindre noko anna går fram av skiltinga på staden.

Merknad
Stadig fleire kommunar har ynskt ei mogelegheit til å ta inn i politivedtekt ein åtgang for å handheve uynskt aktivitet
på offentlege stadar i tettbygd strøk. Heimelsgrunnlaget for å ta dette inn i politivedtekta er omsynet til ro og orden,
då dett e rettar seg både mot uynskte aktivitetar som camping, telting, o.l. i offentlege parkar, friområde osv. som vil
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avgrense moglegheita for allmenta til å nytte slike område, medrekna hindring av forsøpling og utryggleik. Vidare er
det grunngjeve i at motorf erdsel i slike område fører til unødvendig støy og belastning på områda.

Det er kommunen som gjennom skilting eller på anna måte har ansvaret for å regulere forhold rundt bruk og
aktivitetar på offentleg stad som parkar, friområde, plassar o.l. Føresegna gjer ingen endring i ansvaret til kommunen.
Ein del kommunar har ynskt at slik handheving kan gå inn i den lokale politivedtekta, men då politilova § 14 ikkje gir
heimel for at det i politivedtekt kan bli gitt pålegg om å innhente tillating frå anna myndigheit enn politiet, har ein i
staden teke inn føresegner som pålegg kommunen å skilte bruken av slike område. Regelen er ikkje meint å gjere
endringar i moglegheita kommunen har til å tildele køyretillating til personell som treng dette for å kunne utføre sine
arbeidsoppgåver eller å ta imot og innvilge søknadar frå personar om tillating til bruk eller ferdsle på slike område. Det
er ein føresetnad om at friområde som ligg til gru nn som allment tilgjengeleg for motorkøyretøy, blir skilta med
forbodsskilt dersom det ikkje skal vere tilgjengeleg å køyra eller parkere der.

§ 2 - 3. Framvising og andre publikumsretta aktivitetar
Den som på eller ut mot offentlig stad vil opptre eller utføre andre publikumsretta aktivitetar, må på
førehand gje melding til politiet, uavhengig av om aktivitetatne skjer ved bruk av høgtalar o.l.

Det same gjeld den som på eller i nærleiken av offentle g stad ynskjer å bruke gåande, køyrande eller
flygande reklame.

Merknad
Føresegna tek sikte på å fanga opp tilfelle som ikkje blir dekt av politilova § 14 nr. 3 og 4, jf. § 11, og er i sitt innhald
ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 4. Fø remålet med meldeplikta er behovet politiet har for å
oppretthalde ro og orden, samt sikre ferdsel og framkomelegheit på offentleg stad.

Pengeinnsamling vil inngå i fyrste ledd. Det er etter lovendringa i politilova § 14 fyrste ledd nr. 8 av 20. juni 20 14,
ikkje lenger åtgang til å regulere pengeinnsamling utover dette. Ein slik åtgang er no erstatta med åtgangen til å
regulere tigging. For ei nærmare skildring av skilnaden mellom pengeinnsamling og tigging, sjå merknaden til § 2 - 4.

Det kan ikkje setja st krav om å henta inn godkjenning frå kommune i politivedtekter, då det i politilova § 14 ikkje ligg
føre heimel for å hente inn løyve frå andre styresmakter enn politiet.

§ 2 - 4. Tigging
Tigging på offentleg stad eller frå hus til hus er forbode

eller

tigging på offentleg stad eller frå hus til hus, kan berre skje etter at det først er sendt melding til politiet
som kan setja vilkår om tid og stad for tigginga,

eller

tigging på offentleg stad eller frå hus til hus, kan berre skje etter at det først er s endt melding til politiet

Merknad
Føresegna gjev tre alternative ordlydar dersom kommunen ynskjer å regulere tigging i politivedtekt. Åtgangen til å
forby eller setje vilkår for tigging i politivedtekter, blei teke inn i politilova § 14 fyrste ledd nr. 8 ved lovendring av 20.
juni 2014 nr. 48. Vilkåra kan vere avgrensing i tid og stad, eventuelt meldeplikt til politiet.

I. Prop. 83 L (2013 - 2014) « Kapittel 8. Merknader til bestemmelsen » kjem det fram at:

« Begrepet tigging, omfatter situasjoner der noen ber andre om penger som mottakeren skal bruke på seg
selv, sine nærmeste eller på en mindre gruppe personer eller et miljø som mottakeren selv er en del av. Det
kan med andre ord ikke være for stor nærhet mellom innsamler og mottaker av pengene (eller en s ituasjon
hvor det er grunn til å tro at mottakeren indirekte vil tilgodese seg selv, sine nærmeste eller det miljøet
vedkommende er en del av). Innsamlinger til humanitære og allmennyttige formål faller utenfor, ikke bare
når det er registrert i innsamling sregisteret, men også i andre tilfeller. Skoleklasser som samler inn penger til
turer vil eksempelvis ikke kunne rammes av et forbud mot tigging i sin kommune.
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En kunstnerisk forestilling på offentlig sted som etterfølges av aktivt og pågående innsamlings virksomhet hvor
den enkelte tilskuer avkreves penger vil ofte måtte anses som tigging. På samme måte vil pågående salg av
relativt verdiløse gjenstander som ikke har noen tilknytning til noen alminnelig kommersiell virksomhet eller
et humanitært eller allm ennyttig formål eller lignende omfattes av tiggerbergrepet.

Politilova § 30 setter straff med bøter eller fengsel inntil tre måneder for den som overtrer bestemmelser gitt i
medhold av § 14. Politidistriktene må ha retningslinjer om håndhevingspraksis for å sikre en lik
reaksjonspraksis. »

Ved regulering av tigging er det ein føresetnad om at vilkåra går fram av føresegna i den lokale politivedtekta.

§ 2 - 5. Farleg eller skremmande verksemd
På, ut over eller like attmed offentlig stad er det forbode:

1. å skyte med gevær eller anna skytevåpen, under dette paintball, softgun, boge, sprettert o.l.
2. å brenne av krut, fyrverkeri eller eksplosive stoff utan at politiet har gjeve løyve. Det er ikkje eit slikt

krav om løyve for godkjent fyrverkeri som skal nyttast i tidsrommet 31. desember kl. 18.00 til 1.
januar kl. 02.00.

3. å kaste eller sleppe stein, snøball eller anna som kan vere til skade eller ulempe for dei som ferdast
der.

Merknad
Med samtykke frå politiet kan kravet om å henta inn løyvet til politiet fråvikast i lokal politivedtekt når det gjeld
oppskyting av godkjent fyrverkeri på nyttårssafta. Føresegna er teke inn på bakgrunn av vedvarande praksis frå ei
rekke kommunar.

Bruk a v fyrverkeri i tett busetnad, nær tørr skog eller andre brannfarlege omgivnader er ikkje tillate utan at løyve frå
brannsjefen også ligg føre, jf. forskrift av 15. desember 2002 nr. 922 om handtering av eksplosjonsfarleg stoff § 2 - 10.
Utanfor slike område blir det lagt til grunn at det er tilstrekkeleg med løyvet frå politiet.

Lokal brannmyndigheit kan i alle tilfelle, gjennom eigne heimlar eller med heimel i eige lovverk, leggja ned forbod om
bruk av krut, fyrverkeri eller eksplosive stoff. Det blir vist til at bruk av krut, fyrverkeri eller eksplosive stoff i alle
tilfelle må skje innanfor ramma av brann - og eksplosjonsvernlova av 14. juni 2002 nr. 20.

Tidlegare andre ledd i normalpolitivedtekt av 1996 om å bere våpen på offentleg stad er teken ut, då ti lhøvet blir
regulert av strl. (straffelova 20. mai 2005 nr. 28) § 189.

KAPITTEL 3. SIKRING AV FERDSLA

§ 3 - 1. Hindringar
På eller ut over offentleg stad er det forbode å plassere eller montere noko som kan vere til hinder eller
ulempe for ferdsla eller so m hindrar fri sikt til trafikkskilt o.l.

Markiser eller anna som henger utover fortau, skal på det lågaste vere minst 2,5 meter over bakken.

Merknad
Veglova (21. juni 1963 nr. 23) §§ 30 , 31 og 33 har føresegner om plassering av byggverk, innretningar, reklameskilt
o.l., og reglar om fjerning av busker og vegetasjon langs offentlege vegar. Plan - og bygningslova (27. juni 2008 nr.
71) § 30 - 3 regulerer åtgangen til skilt - og reklameinnretni ngar, i det vesentlege basert på omsyn av estetisk karakter.
Det kan vere behov for å supplere føresegnene slik at det blir lagt til rette for ein raskare reaksjon, då behandlingstida
for fjerning av ulovlege oppsette skilt etter plan - og bygningslova § 32 - 7 eller tvangsfullbyrdelseslova (26. juni 1992
nr. 86) kan vere lang. Dette gjeld særleg der framkomelegheiten eller sikta er hindra eller der skiltet representerer ein
fare for skade på person eller eigedom.

Grensa for høgda er ikkje absolutt og kan ti lpassast lokale tilhøve og har samanheng med at det er tillate å sykla på
fortau.
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Endring av føresegna er av språkleg karakter og inneberer ingen realitetsendring av tidlegare normalpolitivedtekt § 6.

§ 3 - 2. Dyr
Det er forbode å la husdyr gå laus på eller ved offentleg stad utan forsvarleg tilsyn.

Merknad
Føresegna supplerer beitelova (16. juni 1961 nr. 12) § 6 som set forbod mot å la husdyr gå laus på områder dei ikkje
har åtgang til. Lova kan likevel ikkje tolkast som eit forbod mot å la husdyr opphalda seg på offentleg stad, slik at det
er behov for å be halde føresegna i den nye normalpolitivedtekta. Kommunane bør likevel vurdere føresegna nærmare,
m.a. kan det vere grunn til å la den gjelde i bestemte strøk. Framleis møter ein husdyr ved eller på offentleg veg e.l.
fleire stader. Vidare blir det vist til veglova ( 21. juni 1963 nr. 23 ) §§ 44 og 48 om gjerde mot offentleg veg og grind
eller ferist på offentleg veg.

Regulering av tilhøve knytt til hundehald må gjerast i medhald av h undelova (4. juli 2003 nr. 74) og kan såleis ikkje
regulerast i lokal politivedtekt. Ei slik regulering må bli gitt i kommunal forskrift om hundehald. Tidlegare føresegner i
normalpolitivedtekt om farlige hundar, bandtvang, sal og avliving blei den 31. des ember 2003 oppheva i den enkelte
kommune si politivedtekt som følgje av ny hundelov (4. juli 2003 nr. 74). Sjå hundelova § 32 jf. politilova(4. august
1995 nr. 53) § 14, fyrste ledd nr. 1, andre punktum.

Det er ikkje heimel til å stadfesta pålegg om å fje rna dyreekskrement, sjå merknad til § 5 - 1.
Andre ledd om sirkusdyr eller ville dyr er ikkje vidareført då den ikkje lenger blir sett på som relevant.

§ 3 - 3. Aktivitetar
Politiet kan forby kvar einaste form for sport, leik eller spel på bestemt offentleg stad når dette er
påkravd av omsyn til ferdsla eller den alminnelege orden.

Merknad
Eit slikt føresegn kan delvis gå inn under ramma til vegtrafikklova (18. juni 1965), men praktiske grunnar og omsynet
til den alminnelege handhevinga av orden tilseier at politiet bør ha kompetanse til å gje slike føresegner, forankra i
reint lokale tilhøve.

Vidare blir det vist til friluftslova (28. juni 1957 nr. 16), særleg § 2 om den frie ferdsleretten i utmark og dei
avgrensingane som kan påleggjast av grunneigar og k ommunen.

At eit forbod gjeld på bestemt offentleg stad betyr at forbodet ikkje skal bli gitt generelt, men at det må gjerast ei
konkret vurdering av tilhøvet på den enkelte stad. Det er ikkje heimel i politivedtekt for å leggja ned generelle forbod
mot ne mnde aktivitetar på offentleg stad.

Føresegna er i det vesentlege ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 7. Andre ledd har blitt teke ut då
aktivitetane blir dekt av fyrste ledd.

§ 3 - 4. Ferdsel på islagt vatn eller sjø
Politiet kan av tryggleiksgrunnar forby eller gje regulerande føresegner for ferdsla på islagt vatn eller sjø.

Merknad
Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 14.

§ 3 - 5. Sperring av offentleg stad
Krev byggjearbeid e.l. at fortau, gate, veg eller et anna offentleg stad blir heilt eller delvis sperra for eit
avgrensa tidsrom, lyt ein på førehand søkje løyve frå politiet, som kan setje nærare vilkår.

Merknad
Føresegna har ny overskrift og er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 8 .
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§ 3 - 6. Byggjeverksemd mv.
Reising, riving eller reparasjon av bygning, graving eller anna arbeid på eller ut mot offentleg stad der
det kan bli fare for ferdsla, skal på førehand meldast til politiet. Politiet kan fastsette korleis
arbeidsstaden skal sperrast og krevje andre tryggleikstiltak til vern for publikum.

Merknad
Krav om sikringstiltak er heimla i plan - og bygningslova (27. juni 2008 nr. 71) § 28 - 2, men føresegna inneheld ikkje
pålegg om meldeplikt til politiet. Veglova ( 21. juni 1963 nr. 23 ) § 57 forbyr graving, sprenging, trehogst og andre
inngrep på offentleg veg eller innretning som høyrer til offentleg veg.

Føresegna har ny overskrift med oppdaterte lovtilvisin gar og er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 10.

§ 3 - 7. Sprengingsarbeid
Sprenging på eller like attmed offentleg stad skal på førehand meldast til politiet, som kan påby særlege
tryggleikstiltak.

Merknad
Den som skal bruka eksplosjonsfarleg stoff må ha sertifikat eller godkjenning ut frå forskrift av 26. juni 2002 nr. 922
om eksplosjonsfarleg stoff § 10 - 1, jf. brann - og eksplosjonslova (14. juni 2002 nr. 20).

Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 9 .

§ 3 - 8. Vedlikehald av bygning mv.
Ved vedlikehald av bygningar mv. på eller ut mot offentleg stad pliktar den ansvarlege for arbeidet med
ein gong å setje opp avvisarar som gjer det tydeleg at det er farleg eller til ulempe å ferdast der.

Merknad
Plan - og bygningslova (27. juni 2008 nr. 71) § 28 - 2 inneheld naudsynte tryggleikskrav ved bygningsmessige arbeider
generelt, medan § 28 - 5 gjeld sikringstiltak på areal som det ikkje er bygd på. Oppheising og nedfiring av varer og
gjenstandar er ikkje nemnt i samband med bygningsarbeid. I den utstrekking det blir nytta arbeidstakarar, vil
arbeidsmiljølova (17. juni 2005 nr. 62), særleg kapittel 4, koma til bruk.

Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 11.

§ 3 - 9. Fare for ras frå tak
Når det er fare for at snø eller is kan falle ned frå hustak mot offentleg stad, skal eigaren straks setje opp
avvisarar som gjer det tydeleg at ferdsla er forbunde med fare eller ulempe, og snarast syte for at taket
blir rydda.

Merknad
Det er sett på som naudsynt at huseigar har ei slik plikt, då han er den nærmaste til å forhindra snøras e.l. som kan
forårsake skade. Det blir vist til Høgsteretts avgjerd frå 1959 (Rt - 1959 - 578), der ein huseigar blei dømd for brot på
Oslo kommunes politi vedtekt § 25 om oppsetting av avvisarar mot snøras.

Kommunen kan, dersom den finn det påkravd, setje ein frist for når taket skal vere rydda. Ein slik regel har blant anna
vore stadfesta i politivedtekt for Oslo, Tromsø og Kristiansund: «Avvisere skal fj ernes senest etter 7 dager med mindre
eieren kan dokumentere lenger ventetid på rekvirert bistand til takrydding».

Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 12.

§ 3 - 10. Fjerning av sperrar
Avsperringar, avvisarar og liknande innretningar blir fjerna når det arbeid som er nemnt i §§ 3 - 6, 3 - 7 og
3 - 8 er utført, eller faren eller ulempa som er nemnt i § 3 - 9 ikkje lenger er til stades.
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Merknad
Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 13.

KAPITTEL 4. REINH ALD PÅ OFFENTLEG STA D

§ 4 - 1. Reingjering av lys - og luftegraver
Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad pliktar å sørgje for reingjering av lys - og luftegraver som er i
beinveges nærleik til eigedomen.

Reinhaldet skal gjerast slik at det blir til minst mogleg ulempe.

Kloakksluk må ved reinhald ikkje tilføras oppsop e.l.

Merknad
Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 15, forutan dei plikter som krev dokumentert lokal
sedvane. Desse er no samla i normalpolitivedtekt§ 4 - 4.

§ 4 - 2. Rydding av snø etter ras frå tak
Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad pliktar etter ras frå tak å rydde fortauet utanfor eigedomen
for snø og is.

Merknad
Føresegna er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 16, forutan dei plikter som krev dokumentert lokal
sedvane. Desse er no samla i normalpolitivedtekt § 4 - 4.

§ 4 - 3. Avlaup for vatn
Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad skal sørgje for at avlaup for vatn i fortau, rennestein, grøft
e.l. blir haldt open .

§ 4 - 4. Plikta eigaren har i samsvar med lokalt etablert sedvane til reinhald m.m. av
fortau (må gå ut frå lokal sedvane)
Eigar av hus eller grunn, jf. § 1 - 2, mot offentleg stad pliktar å:
1. sørgje for reinhald av fortau og rennestein
2. rydde fortauet for snø etter snøfall
3. strø fortau når det er glatt

Føresegna gjeld berre fortau i beinveges nærleik til eigedomen.

Merknad
Føresegna er ny og gjeld berre dei plikter som kan påleggj ast på grunnlag av ei allereie etablert lokal sedvane. Det er
meint å synleggjere at kommunen ikkje kan ta inn føresegna i si politivedtekt utan at slik sedvane er dokumentert.

Kommunen må dokumentere ovanfor Politidirektoratet at det fins ein lokal sedv ane for den enkelte plikta som ein
ynskjer stadfesta, jf. politilova § 14 nr. 2. For kommunar som har ei lokalt etablert sedvane, vil plikta og avgrensinga
av området der plikta gjeld, som regel kome fram av gjeldande politivedtekt for kommunen. Det er ikk je anledning til
å utvide verkeområdet til plikta.
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KAPITTEL 5. HINDRE F ORSØPLING OG TILGRIS ING

§ 5 - 1. Hindre forsøpling og tilgrising
På, ut over eller i beinveges nærleik til offentleg stad er det forbode:

1. å kaste avfall, under dette glas, flasker, spikar, papir, tyggjegummi og tobakksprodukt

2. å grise til med måling, tusj, sprayprodukt e.l. på overflate mot offentleg stad, under dette på eller
ved bygning, gate, veg, park, anlegg, innretningar og transportmiddel

3. å henge opp kunngjeringar, plakatar e .l., utan tillating frå politiet. Dette gjeld ikkje oppslag på tavler
e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eigedom om forhold som berre
vedkjem eigendomen eller næringsverksemd til dei som disponerer eigedomen.

Det er forbode å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovleg sett opp.

Oppslag skal fjernast når dei er forelda.

4. å urinere utandørs i tettbygd strøk eller på stader der det kan verke sjenerande på andre.

Merknad
Veglova (21. juni 1963 nr. 23) § 57 nr. 3 set forbod mot t.d. å kaste søppel på og ved offentleg veg. Vidare inneheld
forureiningslova ( 13. mars 1981 nr. 6 ) § 28 eit totalforbod mot å tømme, leggje frå seg, oppbevare eller transportere
avfall på slik måte at det kan verke skjemmande eller vere til skade eller ulempe for miljøet. Politivedtektene bør
kunne innehalde praktisk viktige reglar med sikte på å oppretthalde eit godt lokalmiljø. Politivedtektene bør til dømes
kunne forby flaskeknusing og plakatar utan at det er naudsynt å gå inn på forholdet til annan lovgjeving.

Bakgrunnen for nr. 2 er omfattande tilgrising i form av «tagging», skjemmande plakatklistring o.l., som folk på visse
stader dagleg blir utsett for.

Føresegner om fjerning av hundeekskrement må regulerast i medhal d av hundelova (4. juli 2003 nr. 74) og kan såleis
ikkje bli teke inn i lokal politivedtekt. Ei slik regulering må bli gitt i kommunal forskrift om hundehald.

§ 5 - 2. Rydding ved kiosksal, arrangement o.l.
Den som driv med sal frå kiosk, uteservering, gatesal eller anna liknande næringsverksemd på eller ut
mot offentleg stad, skal sørgje for at området ikkje blir skjemt eller skitna til av verksemda, og pliktar å
sørgje for at det blir satt opp tilstrekkeleg tal med korger for avfall. Rett etter stengje tid pliktar
verksemda å rydde området og fjerne avfall som skyldast aktivitetar frå verksemda.

Den som arrangerer tilstelling på offentleg stad, skal sørgje for at papir og anna avfall blir fjerna etter
arrangementet.

Merknad
Fullmaktsregelen i politilov § 14 byggjer m.a. på at politivedtektene ikkje bør regulere tilhøve som er uttømmande
regulert i eller i medhald av annan lovgjeving, eller der andre styresmakter har overteke det faglege ansvar. Praksis
har likevel ikkje vore heilt konsekvent.

Det finst i dag føresegner i fleire lover som set forbod mot ulike typar av forsøpling og tilgrising, m.a. i
forureiningslova (13. mars 1981 nr. 6) § 28 og veglova (21. juni 1963 nr. 2 3) § 57 nr. 3. Desse spreidde føresegnene
er primært knytt til visse føremål, og ein har kome til at politivedtektene bør kunne innehalde ein særskilt heimel for å
kunne gje praktisk viktige reglar med sikte på å sikre eit godt lokalmiljø, utan at det er n audsynt å gå inn på tilhøvet
til anna lovgjeving.

Innhaldet er ei vidareføring av tidlegare normalpolitivedtekt § 20. Føresegna har ny tittel og det er tilført ei setning i
fyrste ledd om rydding etter verksemdas stengjetid. Føresegna gjeld òg omreisande verksemd.
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KAPITTEL 6. OFFENTLE GE ANLEGG

§ 6 - 1. Kyrkjegard og gravplass
På kyrkjegard og gravplass er det forbode å sykle, ake, drive sport, leik eller anna som ikkje sømer seg
der.

Det er forbode å trengje seg inn på kyrkjegard når den er stengd for besø k.

Merknad
Tredje ledd om laus hund på kyrkjegard er tatt ut, då det ikkje lenger er heimel i politilova § 14 for å regulere tilhøve
knytt til hund og hundehald i politivedtekta.
Åtferd på gravplass er òg regulert i forskrift til lov om gravplassar, kremasjon og gravferd av 10. januar 1997 nr. 16.
Straffelova (20. mai 2005 nr. 28) § 268 vil under visse omstende kunne brukast mot personar som treng seg inn på
kyrkjegard eller gravplass.

KAPITTEL 7. ARRANGEM ENT PÅ OFFENTLEG STA D

§ 7 - 1. Søknadsplikt for arrangement på offentleg stad
Den som på offentleg stad vil lage til arrangement som hovudsakleg er av underhaldande, kunstnarisk,
selskapeleg eller kommersielt slag, òg som har ein storleik som vil føre til behov for omfattande
reguleringar av ferdsla el ler vakthald, må søkje om dette innan ein frist som politiet set.

Politilova § 11 gjeld tilsvarande.

Merknad
Åtgang til demonstrasjonar, opptog, møter, stand e.l. er regulert i politilova § 11. Dette er arrangement som fell inn
under åtgangen til ytringsfridomen og som i sin heilskap fell utanfor rammene av politilova § 14. Det ligg difor ikkje
føre heimel for å regulere slike arrangement i lokal politivedtekt.

§ 7 - 2. Meldeplikt for allment tilgjengelege arrangement
Den som vil halde eit arrange ment som er allment tilgjengeleg, må i god tid forut for arrangementet
sende melding til politiet, når arrangementets art eller storleik gjer det sannsynleg at politioppsyn blir
naudsynt av omsyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Dette gjeld og så når arrangementet ikkje
skjer på offentleg stad.

Meldeplikta gjeld òg samankomst eller tilstelling som hovudsakleg er av selskapeleg eller underhaldande
art for medlem av ei foreining e.l. samanslutning.

Polit ilova § 11 gjeld tilsvarande.

Merknad
Sjå merknad til § 7 - 1.

Føresegnene gjeld arrangement og samankomstar, og blir sett på som eit tillegg til politilova § 11 (arrangement på
offentleg stad mv.). Meldeplikta kan ved kommunal politivedtekt utvidast til også å omfatte arrangement med allment
tilgjenge på privat område eller tilsvarande, når vilkåra i lova elles er til stades.

Meldinga skal til vanleg vere skriftleg og leverast i god tid på førehand og innehalde opplysningar om føremålet med
arrangementet, omfanget, den ansvarlege arrangør, ti dspunkt, avviklingsstaden, avviklingstidspunkt og dei
ordenstiltak arrangøren vil setje i verk, t.d. oppretting av ordensvern, jf. politilova § 11, andre ledd.

Når det gjeld større arrangement, slik som sportsstemner, større konsertar, festivalar, messer, karneval o.l., kan
kommunen fastsetje at søknadsplikta skal oppretthaldast , med føresetnad om at vilkåra etter politilova § 14 nr. 4 ligg
føre.
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§ 7 - 3. Offentleg arrangement so m barn har tilgang til
Barn under 15 år har ikkje åtgang til offentleg allment tilgjengeleg tilstelling utan at dei er i følgje med
foreldre eller andre føresette.

Politiet kan gje dispensasjon ved tilstellingar som arrangeras spesielt for barn og unge un der 18 år.

Merknad
Føresegna er flytta frå tidlegare normalpolitivedtekt kapittel IX om barn (§ 28).

Aldersgrensa blei satt for å harmonisere med aldersgrensa i politilova § 13, jf. ot.prp. nr. 22 (1994 - 1995). Ein
føresetnad for endring av aldersgrensa er at det skjer ei lovendring i politilova.

Føremålet med føresegna er omsynet til varetaking av barn under 15 år ved arrangement som er opne for alle
aldersgrupper. Medan politilova § 13 skal vareta barn på offentleg stad etter kl. 22.00, blir åtgangen til arrangement
for barn her regulert utan ei tidsavgrensing.

Det blir vist til alkohollovgivinga når d et kjem til arrangement med alkoholservering.

KAPITTEL 8. PANTELÅN ARVERKSEM D

§ 8 - 1. Pantelånarverksemd
Den som har fått løyve til å drive pantelånarverksemd skal føre protokoll, autorisert av politiet, over alle
lån og kjøp. Politiet kan setja nærare vilkår for verksemda.

Merknad
Politiets kontroll med pantelånarverksemd går fram av politilova § 14 fyrste ledd nr. 7. Føresegna var ikkje tatt inn i
normalpolitivedtekta av 1996, då det blei anteke at pantelånarverksemd gjekk inn under lov om finansierin gsverksemd
av 10. juni 1988 (oppheva i lov av 22. desember 1999 nr. 105). I likskap med brukthandlarar søkjas pantelånarar
utnytta til omsetjing av tjuvegods. For å motverke dette, blir det stilt krav om at pantelånarar fører protokoll over det
gods dei te k inn og at politiet kan utføre rutinemessig kontroll med protokollane og gjenstandane. Det går fram av
førearbeida til politilova, ot.prp. nr.22 (1994 - 1995) at politilova § 14 nr. 7 tek sikte på å bevare ein lovheimla åtgang
til å gi forskrift for kontrol l med pantelånarar av liknande innhald som forskrift etter handelslova (no brukthandellova).

KAPITTEL 9. YMSE FØR ESEGNER

§ 9 - 1. Forsøming av plikt
Forsømer nokon å utføre det vedkomande har plikt til etter vedtektene eller etter pålegg gjeve med
heimel i denne, kan politiet la det utførast på vedkomandes kostnad.

§ 9 - 2. Straff
Brot på føresegner gjevne i vedtekta eller pålegg gitt i medhald av vedtekta, straffast etter politilova § 30
nr. 4, om ikkje tilhøvet kjem inn under eit strengare straffepåbod.

§ 9 - 3. Kommunal handheving
Kommunen kan handheve følgjande føresegner tatt inn i normalpolitivedtekta:

§ 3 - 1 Hindringar (kommunal handheving etter denne paragraf er avgrensa til gjenstandar e.l. på eller
utover fortau.

§ 3 - 9 Fare for ras frå tak
§ 3 - 10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over
§ 4 - 1 Reingjering av lys - og luftegraver
§ 4 - 2 Rydding av snø etter ras frå tak
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§ 4 - 3 Avlaup for vatn
§ 4 - 4 Plikta eigaren har til reinhald m.m. av fortau (må gå ut frå lokal sedvane)
§ 5 - 1 Hindre forsøpling og tilgrising
§ 5 - 2 Rydding ved kiosksal, arrangement o.l.

Kan handhevas av ( ) kommune med heimel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal
handheving av politivedtekter, jf. politilova § 14 tredje ledd. ( ) kommune kan ved brot på desse
føresegnene også ilegga gebyr for brotet.

Merknad
Føresegna krev at kommunal handheving er teke avgjersle om av kommunen i samråd med politiet.

Ved lovendring av 19. juni 2010 fekk politilova § 14 eit nytt tredje ledd, som gir kommunen tilgang til å ta inn eit
føresegn om at kommunen kan handheve nærmare bestemte føresegner i politivedtekta – kommunal handheving.
Nærmare føresegner går fram av forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal handheving av vedtekter. Klage over
gebyr frå kommunen f or brot på føresegn nemnt i denne paragraf, blir sendt til kommunen, jf. forskrift om kommunal
handheving av politivedtekt § 8.

Åtgangen kommunen har til å handheve brot på angitt føresegner i politivedtekta, kjem i tillegg til
handhevingsmyndigheita til politiet. Det blir understreka at den som bryt desse føresegnene, ikkje risikerer
dobbeltstraff. Dette inneber at dersom politiet har gitt vedkomande eit førelegg, kan ikkje kommunen gje same person
gebyr for same brot, og omvendt.

§ 9 - 4. Iverksetjing
De nne vedtekt trer i kraft 1 månad etter at den er stadfesta av Politidirektoratet.

Frå same tid opphevast forskrift av (dd - mm - åå) nr. ( ) om politivedtekt for ( ) kommune, (fylke) .



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1756-2  Arkiv: 046 X40  

 

Sak: 81/18 

 

Saksprotokoll - Rettsinstruks med rutinebeskrivelse for ringerike kommune  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Vedlagte rettsinstruks for Ringerike kommune vedtas. 

Evt. senere endringer fremlegges folkevalgte organer for godkjenning. 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.05.2018: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag til endring i 2 avsnitt: 

«Slette følgende: ved behov, eller.» 

 

Ordfører fremmet følgende omforente forslag: 

«Vedlagte rettsinstruks for Ringerike kommune vedtas. 

Evt. senere endringer fremlegges folkevalgte organer for godkjenning.» 

 

  

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Ordførerens omforente forslag ble enstemmig vedtatt, som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1756-1   Arkiv:   

 

 

Rettsinstruks med rutinebeskrivelse for ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte rettsinstruks for Ringerike kommune vedtas. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i rettsinstruksen ved behov, eller som 

følge av endringer i delegeringsreglement eller lovverk.  

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Rådmannen har gitt kommuneadvokaten i oppdrag å profesjonalisere 

kommuneadvokatkontoret og den juridiske tjenesten som ytes kommunen. I den forbindelse 

har kommuneadvokaten utarbeidet en rettsinstruks med rutinebeskrivelse som skal avklare 

kommuneadvokatens rolle opp mot organisasjonen. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Da kommuneadvokaten tiltrådte 1. september 2015 var barnevernssakene satt ut til ekstern 

advokat gjennom en rammeavtale. Det var tre personer på kommuneadvokatkontoret og en 

ansatt jurist ute i organisasjonen.  

 

Noe av det første grepet vi tok var å tydeliggjøre kommuneadvokatkontorets rolle. Det ble 

kommunisert ut til organisasjonen at kontoret var som et hvilket som helst advokatkontor. 

Advokatene er underlagt de advokatetiske reglene og advokatene er medlem i 

advokatforeningen, noe som gjør at de er plikter å følge kravet om obligatorisk etterutdanning 

på 80 timer i løpet av fire år. Av disse timene må fem timer tilfredsstille kravet til advokatetikk. 

Kommuneadvokatkontoret har fire lønnshjemler. Frem til høsten 2016 ble en av disse brukt til 

finansiering av ekstern advokatbistand i barnevernsaker. Fra høsten 2016 tok 

kommuneadvokatkontoret tilbake håndteringen av disse sakene. Alle nye saker for 

fylkesnemnda ble prosedert av kommuneadvokatkontoret samtidig som det ble ansatt to 

advokater med lengre advokat- og dommererfaring. Som en følge av naturlig avgang ble det 



- 

våren 2017 ansatt ytterligere en advokat med prosedyreerfaring slik at samtlige lønnshjemler 

ble tatt i bruk.  

 

Parallelt med dette ble organisasjonen styrket med juridisk kompetanse ute i organisasjonen. 

Det er blant annet opprettet en egen innkjøpsavdeling som er ledet av jurist. Dette styrker den 

juridiske saksbehandlingskompetansen samtidig som kommuneadvokatkontoret håndterer alle 

rettslige tvister. Per i dag er det 14 jurister ansatt i kommunen. 

 

Som følge av flere jurister i kommunen har det blitt et juridisk miljø og Juristforbundet har 

etablert seg som en sentral fagforening i kommunen. Juristforbundet er representert i 

medbestemmelsesutvalg i sektor samfunn og på kommunenivå. Kommuneadvokaten innkaller 

alle juristene til jevnlige fagsamlinger. Disse brukes til kurs og utviklingsarbeid. Her blir også 

jurister fra Hole og Jevnaker kommune invitert. 

 

Ved siden av å håndtere tvister skal kommuneadvokatkontoret gi råd, veiledning og kurse 

kommunens ansatte i juridiske spørsmål. Eksempelvis har kontoret utviklet og avholdt et kurs i 

helsejus for samtlige ansatte i helse og omsorg. Kontoret skal være et kompetansesenter 

rådmannen kan bruke for å styrke lederes og ansattes juridiske kompetanse. 

 

For å tydeliggjøre kommuneadvokatkontorets rolle har kommuneadvokaten utarbeidet en 

rettsinstruks med en rutinebeskrivelse. Instruksen skal tjene som et verktøy for å avklare 

advokatenes rolle og ansvar i juridiske tvister. Rettsinstruksen må ses i sammenheng med 

delegeringsreglementet og lovverket for øvrig. Instruksen er et dynamisk reglement som 

rådmann og kommuneadvokaten må kunne endre ved behov, eller ved endringer i 

delegeringsreglement eller lovverk.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er viktig for rådmannen å styrke kommunens juridiske kompetanse. Etter rådmannens 

vurdering oppnås dette best ved å håndtere sakene ved eget kontor fremfor at tvister settes ut 

til eksterne advokater. Rettsinstruksen skal tydeliggjøre klient/advokatforholdet. Selv om 

tvistene håndteres av kommuneadvokatkontoret er det den enkelte leder som «eier» saken. 

Rådmannen er videre opptatt av at rettsinstruksen skal være et dynamisk dokument som til 

enhver tid dekker det behov kommunen har. Det er bakgrunnen for at det er inntatt i vedtaket 

en fullmakt for rådmannen til å be kommuneadvokaten endre reglementet dersom det er behov 

for dette. 

 

Rådmannen anbefaler at formannskap/kommunestyret vedtar rettsinstruksen. 

 

Vedlegg 

Rettsinstruks med rutinebeskrivelse 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.05.2018 

 



- 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1459-13  Arkiv: F47 &10  

 

Sak: 77/18 

 

Saksprotokoll - Orientering årsrapport interkommunal barnevakt Hole, Jevnaker, 

Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal 2017  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 

Årsrapport 2017 interkommunal barnevernvakt Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, 

Krødsherad og Sigdal tas til orientering.  

 

 
 

Behandling i Formannskapet 22.05.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1459-12  Arkiv: F47 &10  

 

Sak: 18/18 

 

Saksprotokoll - Orientering årsrapport interkommunal barnevakt Hole, Jevnaker, 

Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal 2017  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 

Årsrapport 2017 interkommunal barnevernvakt Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, 

Krødsherad og Sigdal tas til orientering.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 09.05.2018: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1459-11  Arkiv: F47 &10  

 

Sak: 15/18 

 

Saksprotokoll - Orientering årsrapport interkommunal barnevakt Hole, Jevnaker, 

Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal 2017  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 

Årsrapport 2017 interkommunal barnevernvakt Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, 

Krødsherad og Sigdal tas til orientering.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.05.2018: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/1459-10   Arkiv: F47 &10  

 

Orientering Årsrapport 2017 interkommunal barnevernvakt Hole, Jevnaker, 

Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal  
 

Forslag til vedtak: 

Årsrapport 2017 interkommunal barnevernvakt Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, 

Krødsherad og Sigdal tas til orientering.  

 

  

Innledning 

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 1-1 pålegger kommunene at barn og unge «får 

rett hjelp og omsorg til rett tid». Hvis barn og unge står overfor en akuttkrise eller blir utsatt 

for grov omsorgssvikt, vil begrepet «rett tid» kunne være både kveld, natt, helg og høytider.  

 

Den interkommunale barnevernvakten er nyetablert, og var operasjonell fra 03.05.17. 

Ringerike kommune er verstkommune. Det er etablert en styringsgruppe for prosjeket 

bestående av kommunalsjefer for barnevernstjenestene i Jevnaker og Ringerike, samt 

barnervernsledere i de berørte kommunene.  

  

I perioden mai til og med desember 2017 har barnevernsvakten vært i kontakt med ca. 145 

barn og deres familier. Det er registrert 800 saker hos barnevernvakten, av disse er 589 tilsyn 

bestilt av barneverntjenestene.  

 

Beskrivelse av saken 

Fylkesmannen i Buskerud bevilget i 2015 midler til utredning av barnevernvakt i form av 

midler til samhandlingstiltak i kommunene. Trine Ingulfsen Consult AS utarbeidet en 

utredningsrapport. Anbefalingen i utredningsrapporten er at det opprettes interkommunal 

barnevernvakt som et prosjekt etter vertskommunemodellen.  

 

I juli 2016 formaliserte kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal 

samarbeidet om en interkommunal barnevernvakt, og har inngått en avtale om 

vertskommunesamarbeid.  

 



- 

Rapporten fra Trine Ingulfsen Consult AS bygger i stor grad på hvordan Drammen 

barnevernvakt drifter. Man ønsket en tilnærmet modell for barnevernvakten som skulle 

etableres. Prosjektleder og leder for barnevernvakten ble ansatt 01.01.2017 

 

Formålet med barnevernvakten er å gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett tid ved 

å ha tilstrekkelig beredskap til at nødvendig hjelp kan gis utenom ordinær kontortid. Dette er i 

tråd med Lov om Barnevernstjenester § 1-1, samt være en styrking av tjenestetilbudet til barn 

og unge i de samarbeidende kommunene.  
 

Barnevernvaktens hovedoppgave er å være i beredskap og yte rask bistand til og barn og unge 

når det oppstår akutte kriser utenom barnevernstjenestens åpningstid. Barnevernvakten 

samarbeider med politiet når barn og unge er involvert i saker av akutt karakter som politiet 

jobber med. Barnevernvakten er tilgjenglig for familier og samarbeidspartnere som trenger råd 

og veiledning til barn og unge og deres situasjoner. Barnevernvakten bistår barneverntjenesten 

med kontrolloppdrag (tilsyn). Akuttarbeid prioriteres alltid først. Tilleggsoppgaver må derfor 

vike og utsettes hvis det skjer noe som vudereres som mer akutt.  

 

Barnevernvakten hadde i perioden mai til desember 211 hendvendelser/akutt oppdrag. 

Barnevernvakten og dens funksjon begynner å bli kjent blant barn, unge og deres familier, og 

ute i de ulike offentlige instanser.  

 

Økonomi  

Utgiftene fordeles på kommunene etter antall innbyggere pr. 01.01 det gjeldende driftsår. 

Ubrukte midler avsettes til bruk etterfølgende år. Regnskap 2017 viser et mindreforbruk på 

929 670,28 kr. Ubrukte midler i 2017 vil langt på vei dekke det økte budsjettet i 2018.  

 

Tidligere behandlinger 

Vedtak fattet i Hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/16, Formannskapet sak 48/16 og 

Kommunestyret sak 49/16 - Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, 

Krødsherad, Sigdal og Ringerike 

 

1. Felles barnevernsvakt for Midt-Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker kommune 

etableres fra sommeren 2016 i tråd med saksframstillingen.  

2. Barnevernsvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i 

kommunelovens § 5A. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28-1 b.  

3. Barnevernsvakten etableres som et prosjekt. Prosjektet evalueres fram til årsskifte 

2018-2019, med sikte på implementering av et eventuelt korrigert driftskonsept fra 1. 

januar 2019.  

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes.  

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Barn har krav på vern mot alle former for vold og omsorgssvikt og alle har et ansvar for å 

hindre at det skjer. Barnevernstjenesten har et særlig ansvar for å gripe inn for å sikre at barn 

som lever under skadelege forhold får nødvendig og rett hjelp til rett tid. Barnevernsvakten har 



- 

både kompetanse og er i beredskap på kveldstid, i helger og i ferier til å takle denne 

utfordringen. Rådmannen er fornøyd med arbeidet som gjøres av den Interkommmunale 

barnevernvakten.  

 

 

Vedlegg 

Årsrapport internkommunal barnevakt 2017 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.04.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandlere: Helle Berget og Lars Erik Braaten 
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Innledning
Lov om barneverntjenester(barnevernloven) § 1 - 1 pålegger kommunene at barn og unge
«får rett hjelp og omsorg til rett tid». Hvis barn og unge står overfor en akuttkrise el ler
blir utsatt for grov omsorgssvikt, vil begrepet «rett tid» kunne være både kveld, natt,
helg og høytider.

Barnevernvakten er nyetablert, og var operasjonell fra 03.05.17.

I perioden mai til og med desember 2017 har barnevernvakten vært i kontakt med ca.
145 barn og deres familier. Det er registrert 800 saker hos barnevernvakten, av disse er
589 tilsyn bestilt av barneverntjenestene.

1 . Etablering
Fylkesmannen i Buskerud bevilget i 2015 midler til utredning av barnevernvakt i form av
midler til samhandlingstiltak i kommunene. Utredningsrapporten, som er utarbeidet av
Trine Ingulfsen Consult AS, forelå høsten 2015. Anbefalingen i utredningsrapporten er at
det opprettes interkommunal barnevernvakt som et prosjekt etter
vertskommunemodellen.

I juli 2016 formaliserte kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Sigdal og
Krødsherad samarbeidet om en interkommunal barnevernvakt, og har inngått en avtale
o m vertskommunesamarbeid.

Rapporten fra Trine Ingulfsen Consult AS bygger i stor grad på hvordan Drammen
barnevernvakt drifter. Man ønsket en tilnærmet modell for barnevernvakten som skulle
etableres.

Prosjektleder og leder for barnevernvakt ble ansatt 01 .01.2017

Samarbeid med ulike instanser
Det interkommunale samarbeidet består av de 4 barneverntjenestene Hole, Jevnaker,
Midt - Buskerud og Ringerike. Det har vært jevnlige møtepunkter mellom barnevernvakt
og barneverntjenestene fra januar 2017.

De første ba rnevernvaktene ble etablert på 80 - tallet. Disse sitter på mye kompetanse
som er nyttig i en etableringsfase og som videre samarbeidspartnere . Prosjektleder kom
tidlig i dialog med ulike barnevernvakter som delte av sine erfaringer og kompetanse. På
grunnla g av rutinebeskrivelser fra de ulike barnevernvaktene ble det laget et forslag til
rutiner for barnevernvakten. Barnevernvakten er nå en del av et landsdekkende
barnevernvaktnettverk som samles ca . 2 ganger i året.

D et ble etablerte samarbeid med politi og legevakt. Det var møter i forkant av at
tjenesten var operativ , og det har vært møter i etterkant. Politi og legevakt er viktige
samarbei dspartnere for barnevernvakten.

Ansettelser
Til stillingene som barnevernvakt var det 38 søkere. Det ble ansa tt 8 i stillingsbrøker fra
20 - 70%. Alle de ansatte har bred erfaring og høy kompetanse.

I perioden mai - desember har det vært noe endring i de ulike stillingsstørrelsene. Det er
pr. desember 2017 9 ansatte, samt 4 vikarer.
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Opplæring
Alle ansatte f ikk tilbud om hospitering ved Drammen barnevernvakt og Asker og Bærum
barnevernvakt. Det var i tillegg 2 samlinger av alle de ansatte før oppstart hvor det ble jobbet med
rutiner og arbeidsoppgaver som barnevernvakt.

Lokalisering
Ved oppstart var barnevern vakten lokalisert i lokalene til barneverntjenesten i Ringerike, som ligger i
4. etg. i Storgata 11 - 13, Hønefoss. For å ivareta personalets sikkerhet og bedre tilgjengeligheten ble
barnevernvakten flyttet til 1. etasje i samme bygg , og samlokalisert med boligkontoret (som benytter
lokalet på dagtid) .

Fagprogram – data
I oppstartsfasen er det er gjort et forsøk på å benytte Famili a som er barneverntjenestens
data program. Det har vist seg at dette ikke lar seg tilpasse barnevernvakt ens behov . Det er derfor
besluttet å kjøpe inn data program som er tilpasset barnevernvaktens oppgaver og behov.

2. Formål
G i barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, ved å ha tilstrekkelig
beredskap til at nødvendig hjelp kan gis også utenom ordinær kontortid. Dette er i
tråd med Lov om Barneverntjenester § 1 - 1, samt vil være en styrking av
tjenestetilbudet til barn og unge i de samarbeidende kommunene.

B egrense belastningen på barneverntjenestenes ledere og ansatte.

3. Oppgaver
Barnevernvaktens hovedoppgave er å være i beredskap og å yte rask bistand til
barn og unge når det oppstår akutte kriser utenom barneverntjenestens
åpningstid.

Barnevernvakten samarbeider med politiet når barn og unge er involvert i saker
av akutt karakter som politiet jobber med.

B arnevernvakten er tilgjengelig for familier og samarbeidspartnere som trenger
råd og veiledning i forhold til barn, unge og deres s ituasjon.

Barnevernvakten bistår barneverntjenesten med kontrolloppdrag (tilsyn) .

Akuttarbeid vil alltid prioriteres først. Tilleggsoppgaver vil derfor måtte vike og
utsettes hvis det skjer noe som vurderes som mer akutt.

Svarer Alarmtelefonen 116 111 . Telefoner fra vårt distrikt rutes direkte til
barnevernvaktens telefon.

Alarmtelefonen 116 111 – nasjonal hjelpetelefon for barn og unge
Alarmtelefonen 116 111 ble opprettet sommeren 2009. Barnevernvakten i Kristiansand drifter
tjenesten på oppdrag fra Barne - , likestillings - og inkluderings - departementet. Alarmtelefonen er
forankret i regjeringens handlingsplan – «Mot vold i nære relasjoner - vendepunkt 2008 - 2011» .
Det er gratis å benytte nummeret. Målgruppen er barn og unge som er utsatt for vold, ove rgrep
og/eller mishandling, samt voksne som er bekymret for barn og unge.
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4. Statistikk

Oppdrag og henvendelser inkl. uanmeldte tilsyn mai - desember 2017

Oversikten viser fordelingen av ulike oppdrag på de n enkelte deltager kommunene. Henvendelser
hvor barnet ikke er bostedsregistrert i noen av deltager kommunene , er ført under «andre».

I perioden mai til og med desember 2017 ble det utført tilsyn i forhold til 589 barn på bestilling fra de
ulike barneverntje nestene.

I samme periode var det 211 henvendelser/akutte oppdrag.

Barnevernvakten har vært i kontakt med ca. 145 barn. Noen av barna bare en gang i perioden mai til
desember, andre flere ganger i uka.

5. Bemanning og åpningstider

Barnevernvakten består av 4,65 årsverk. Fordelt på leder i 100% stilling, samt 9 ansatte
i still ingsstørrelser fra 78,45% til 17 %.

Barnevernvakten er i beredskap og tilgjengelig for politi og legevakt fra kl. 15.30 til kl.
08 på hverdager, samt hele døgnet lørdag, søndag og helligdager.

Tjenesten er tilgjengelig for alle i perioden hvor barnevernvakta har aktiv vakt.
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• 2 på aktiv vakt søndag til torsdag: kl. 17.00 til 24.00

• 2 på aktiv vakt fredag og lørdag: Kl. 17.00 til 01.00

I tidsrommet barnevern et er stengt og det ikke er aktiv vakt har de ansatte

bakvakt i for - og etterkant av aktiv vakt

100% stilling som prosjektleder på dagtid

6. Organisering

Barnevernvakten har en interkommunal samarbeidsavtale hvor Ringerike er

vertskommune.

Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet. Denne består av kommunalsjef for

barneverntjenesten i Ringerike og Jevnaker , samt barnevernsledere i de berørte

kommuner.

Rolle Navn deltaker Kommune
Vertskommune Ringerike
Styringsgruppe Kommunalsjef

Marianne Mortensen
Ringerike

Konstituert
Barnevernleder
Åshild G. Lad

Ringerike

Barnevernleder
Siv Rørvik

Modum

Kommunalsjef
Berthe Bjørnstad

Jevnaker

Barnevernleder
Anita Rørvik

Jevnaker

Barnevernleder
Maria Bikset

Hole

Avdelingsleder BVV
Helle Berget

interkommunal bvv

Det gjennomføres interkommunale samarbeidsmøter( styringsgruppemøter ) mellom
partene, 4 per år. Møtene vil være et forum for strategi, utveksling av informasjon,
behandling av avvik på systemnivå og samhandling. Samarbeidsmøtet skal bl.a.
behandle:

a) Budsjett spørsmål
b) Regnskap
c) Revisjonsrapporter
d) Vesentlige saker av betydning for bemanning, handlingsplaner og samarbeid

M øter i referansegruppe/arbeidsgruppe , 2 ganger per år

7. Ø konomi
Fordeling av kostnader

Utgiftene fordeles på kommun ene i forhold til antall innbyggere pr. 01.01. det

angjeldende driftsår. Ubrukte midler avsettes til bruk etterfølgende år.
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Regnskap 2017

Budsjettet for 2017 er satt for hele året. Barnevernvakten var operativ fra mai 2017.
Utgiftene er på bakgrunn av dette lavere enn budsjettert.

Lønnsutgiftene har vært noe høyere enn antatt grunnet tillegg for ugunstig arbeidstid,
ferieavvikling og ekstra bakvakt som ikke var budsjettert .

Kommunene er krevd refusjoner ut fra budsjettet som ligger i prosjektplanen (ikke
revidert budsjett 2017). Ubrukte midler i 2017 vil langt på vei dekke det økte budsjettet i
2018.

Fordeling av innbetaling pr. kommune
Kom mune Innbyggere

pr.01.01.16
% vis fordeling 4 085 300 fordelt på

de ulike kommuner
Hole 6767 10,8 441 212,4
Jevnaker 6629 10,6 433 041,8
Modum 13794 22 898 766
Sigdal 3512 5,6 288 776,8
Krødsherad 2275 3,6 147 070,8
Ringerike 29801 47,5 1 940 517,5

I tillegg ble det gjort en avsetning på omlag 90.000 kr fra 2016 til 2017, som påvirker regnskapet
positivt i 2017.
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8. Utviklingstrekk i 201 7
Det har vært 211 oppdrag i perioden mai til desember når en ser bort fra tilsynsoppdragene fra
barneverntjenesten . I løpet av de første 6 månedene, mai til oktober mottok barnevernvakten
137 henvendelser, mens det i månedene november til desember var 74 henvendelser. Det er en
sterk økning av henvendelser de to siste månedene i året. Ø kning av henvendelser er fra både
offentlige instanser og privatpersoner.

Mye tyder på at barnevernvakte n og dens funksjon begynner å bli kjent blant barn, unge og
deres familier, og ute i de ulike offentlige instanser.

9. Kommentarer og perspektiver mot 2018

Det forventes en fortsat t økni ng av henvendelser i 2018 som følge av at det fortsatt er tidlig i
etableringsprosessen.

Styringsgruppa har i 2017 vedt att å kjøpe nytt dataprogram . På budsjett for 2018 betyr dette
økt utgift i.f.t. årlig bruksrett samt innkjøpsavgift. Dette blir dekt av avsetninger fra 2017.
Lokalene barnevernvakten disponerer er midlertidige. Det er forventet en endring i løpet av
2018.
Barnevernvakten er etablert som et prosjekt frem til 31.12.2018



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/185-4   Arkiv: 512  

 

 

Tariffrevisjonen 2018 - uravstemning  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune stemmer ja til det anbefalte forslaget til ny Hovedtariffavtale for 

kommunal sektor for perioden 1.5.18 – 30.4.20. 

 

 

  

 

Innledning  

Det ble enighet mellom Kommunenes organisasjon (KS) og organisasjonenefør fristens utløp, 

natt til 1. mai 2018. 

 

KS uttaler at det har vært gode, men krevende forhandlinger og resultet ble på 2,8%, samme 

ramme som i privat sektor.   

 

KS har lagt vekt på tre forhold som har vært overordnet i arbeidet med å utforme tilbudet til de 

fire forhandlingssammenslutningene:  

 

1. å sikre kompetanse i kommunesektoren,  

2. må bidra til at kommuner og fylkeskommuner er i stand til å rekruttere nødvendig 

arbeidskraft 

3. må stimulere til mer helgearbeid. 

 

«Kompetanse er avgjørende fordi kommunesektoren er, og vil i enda større grad bli, en 

kompetansevirksomhet. Innbyggerne forventer stadig bedre kvalitet i offentlige tjenester, 

statlige myndigheter setter økte krav til kvalitet og kompetanse i vår sektor, og medarbeidere 

og ledere i sektoren har store ambisjoner på vegne av innbyggerne og tjenestene,» uttaler KS. 

 

Innspill fra Ringerike kommune til KS tilknyttet strategikonferansen ble politisk behandlet i 

formannskapet 23 januar 2018. 



- 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Sentralstyret i KS gir følgende anbefaling: 

 

Sentralstyret anbefaler medlemmene til å stemme ja i uravstemningen 

 

KS understreker at det i A-rundskrivet ikke gir uttømmende informasjon om detaljene i 

forhandlingsløsningen. Rundskrivet må derfor ses i sammenheng med det samlede resultatet 

som er vedlagt. Enkeltspørsmål vil etter vedtakelsen bli bekrevet nærmere i 

iverksettingsrundskrivet.  

 

Økonomiske rammer 2018 

Lønnsoppgjøret ble framforhandlet innenfor en økonomisk ramme på 2,8 %. Dette er det 

samme som anslaget for årslønnsveksten i privat sektor. Lønnselementene består av sentrale 

lønnstillegg, overheng fra 2017, samt anslag for lønnsglidningen. 

 

Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i kapittel 4 i 2018 og det er heller ikke avtalt 

en økonomisk ramme for 2019. Det vil bli tatt opp innen utgangen av 1. avtaleår. 

 

Det gjennomføres årlig lokale forhandlinger for ansatte som til hører kapittel 5.1 

(Akademikerne) og ledere/avdelingsledere som tilhører kapittel 3.4.2 og 3.4.3. 

 

Årslønnsvekstramme 2018    

Overheng til 2018  

Anslag glidning i 2018   

Sentrale tillegg pr 01.05.18                                   

Kapittel 4 totalt  

1,5 % 

0,2 % 

1,1 % 

Anslag årslønsnvekst 2017 – 2018 2,8 % 

  

Anslag overheng til 2019 0,6% 

Endringer ubekvemstillegg pr 01.01.2019 (av 2019 

rammen) 

0,4% 

 

Sentrale tillegg  

Det gis et sentralt tillegg til ansatte i kapittel 4 med virkning fra 1.5.18. Det sentrale tillegget 

vil variere ut i fra arbeisdtakerens ansiennitet og stillingsgruppe. Stillingsgruppe angir om det 

er krav til kompetanse for stillingen og hvor mange år det kreves av utdanning.  

 

Det sentrale tillegget ligger mellom kr 5.000 og 12.300 (100 % stilling) og det er stillinger 

hvor det ikke kreves utdanning som får de laveste tilleggene. Stillinger med krav om 

lekorutdanning får det høyeste.  

 

Ubekvemstillegg 

Endring og økning i tillegg for å jobbe spesielt i helg, har vært et prioritert område for 

arbeidsgivere og det er gledelig at det skjer noe innenfor dette området. Det er innført en ny 

ordning hvor arbeid utover 3. hver helg gir økt helgetillegg. Målet er å motivere flere til å 

jobbe flere helgetimer.  

 



- 

Rådmannens vurdering 

Den økonomiske rammen for tariffoppgjøret 2018 – 2020 er i tråd med det var forventet. 

Resultatet har ivaretatt både den økonomsike situasjonen til privat sektor og kommunene. 

 

Ringerike kommune hadde i sitt innspill vektlagt behov for økte tillegg for arbeid i helger. Vi 

spilte også inn ønske om å øke avstanden i lønn for de med ingen formell utdanning til de som 

har et fagbrev. Målet er å motivere flere ansatte til å ta et fagbrev, men dette var det dessverre 

ikke rom for i årets oppgjør.  

 

Oppgjøret i år ble 0,4 % høyere i 2016 og 2017, som begge endte på 2,4%. 

 

Rådmannen er enig i at resultatet som foreligger kan sies å være i tråd med KS sitt mandat og 

det innspillet Ringerke kommune gav KS i forbindelese med strategikongferansen.  

 

Rådmannen anbefaler at Ringerike kommune stemmer ja ved uravstemningen.  

 

Vedlegg 

A – Rundskriv 1/2018 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.5.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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A - rundskriv nr . : A / 1 - 201 8
Dokument nr. : 18/01231 - 1
Arkivkode: 0
Dato: 0 7 .05.2018
Saksbehandler: KS Forhandling

Til: Kommunen / fylkeskommunen / bedriften

Tariffrevisjonen pr 1.5.2018 – Forslag til ny
Hovedtariffavtale sendes til medlemmene for
uravstemning

Forhandlingsløsning
KS og forhandlingssammenslutningene har etter forhandlinger
kommet fram til enighet ved tariffrevisjonen 2018. Alle parter,
henholdsvis KS, LO Kommune, Unio kommune , YS Kommune og
Akademikerne har anbefalt forslaget, og resultatet sendes med
dette til uravstemning. Uravstemningen skjer elektronisk.

Uravstemning
Alle kommuner og fylkesko mmuner, samt bedriftene som er
omfattet av Hovedtariffavtalen, delta r i uravstemningen ved å
stemme ja eller nei til partenes anbefalte forslag. Den 14. mai 2018
får alle stemmeberettigede tilsendt lenke til uravstemningen på
e - post. E - posten vil bli sendt til postmottak.

KS anmoder alle medlemmer om å svare på uravstemningen så snart
som mulig . Svarene fra medlemmene må være KS i hende senest
fredag 8. juni kl. 10.00.

KS vil etter svarfristens utløp, gjennom www. ks.no og eg et B -
rundskriv (iverksettingsrundskriv) , informere nærmere om resultatet
av uravstemningen og om iverksetting av resultatet.
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Avstemmingsregler
Reglene for uravstemning i KS tariffområde er fastsatt i Vedtektene
for Arbeidsgivervirksomhet i KS § 5 Avstem ning, hvor det heter:

Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for
uravstemning blant medlemmer som omfattes av avtalene.
Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når av de
avgitte stemmer fra medlemmene, og som representerer minst
halvparten av arbeidstakerne hos medlemmene som avgis
stemmer, svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslag. Antall
arbeidstakere i fast stilling pr. 1. januar i avstemningsåret legges
til grunn.

Uravstemning hos medlemmene innebærer at dersom det
nødv endige antall stemmer JA, vil det foreliggende forslaget være
gjeldende hovedtariffavtale for kommunene, fylkeskommunene og
bedriftene i KS ’ tariffområde fra 1. mai 201 8 . Dette forutsetter at
den enkelte arbeidstakerorganisasjon også har akseptert resultat et.
Dersom det ikke er et nødvendig antall KS - medlemmer som
stemmer JA, vil det foreliggende forslag som helhet være forkastet
fra arbeidsgiversiden, og hele Hovedtariffavtalen kan være
gjenstand for arbeidskamp.

Forhandlingsforløp
Forhandlingene ble åpnet med overlevering av overordnede krav og
tilbud den 11. april 2018. I tidsrommet fram til avtaleutløp ble det
avholdt flere forhandlingsmøter mellom partene. Den 30. april 2018
kl. 23.50, anbefalte alle forhandlingssammenslutningene KS’ siste
tilbud.
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Enkeltelementer i forslaget
KS understreker at de tte rundskrivet ikke gir uttømmende
informasjon om detaljene i forhandlingsløsningen. Rundskrivet må
derfor ses i sammenheng med det samlede resultatet som er
vedlagt. Enkeltspørsmål vil etter vedtakelsen bli beskrevet nærmere
i iverksettingsrundskrivet. Dette vil være klart medio juni.

Økonomisk ramme 2018
Lønnsoppgjøret ble framforhandlet innen for en økonomisk ramme
på 2,8 prosent. Dette er det samme som anslaget for
årslønnsveksten i frontfaget. Lønnse lementene består av sentrale
lønnstillegg, overheng fra 2017, samt anslag for lønnsglidningen.

Det er ikke avsatt midler til lokale lønnsforhandlinger i kap ittel 4 i
2018.

Årslønnsvekstramme 2018 Kapittel 4 totalt
Overheng til 2018 1,5 %
Anslag glidning i 2018 0,2 %
Sentrale tillegg per 1.5.2018 1,1 %

Anslag årslønnsvekst 2017 til 2018 2,8 %

Anslag overheng til 2019 0,6 %
Endringer ubekvems tillegg per 1.1.2019 0,4 %
(av 2019 - rammen)

Sentrale tillegg per 1.5.2018
Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg slik
det fremgår av tabellen på neste side. På samme måte som i forrige
tariffperiode, varierer lønnstilleggenes størrelse avhengig av
arbeidstakernes ansiennitet og stillingsgruppe. Tille ggene legges i sin
helhet til den enkeltes årslønn.
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Til ansatte med stilling i H TA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg pr.
1.5.2018 slik:

Stillingsgrupper
Sentrale lønnstillegg - pr. 1.5.2018

0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år

G
ru
pp
e
1

Stillinger uten
særskilt krav til
utdanning

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Fagarbeider -
stillinger/ tilsv.
fagarbeider -
stillinger

5 500 5 500 5 800 6 500 6 500 6 100 8 000

Stillinger med
krav om fagbrev
og 1 - årig
fagskole -
utdanning

6 500 6 500 6 800 7 500 7 500 7 100 8 500

G
ru
pp
e
2

Lærer og
Stillinger med
krav om 3 - årig
U/H - utdanning

10 000 10 000 10 000 11 000 8 500 8 500 8 800

Adjunkt og
Stillinger med
krav om 4 - årig
U/H - utdanning

10 000 10 000 10 000 11 000 9 000 9 000 9 500

Adjunkt med
tilleggsutdannin
g og Stillinger
med krav om 5 -
årig U/H -
utdanning

8 500 8 800 8 800 8 900 9 000 9 300 11 200

Lektor og
Stillinger med
krav om
mastergrad

8 800 8 900 9 000 9 200 9 400 10 000 11 600

Lektor med
tilleggsutdannin
g

8 800 9 100 9 200 9 400 9 600 10 100 12 300

Det vises til HTA vedlegg 1 for oversikt over stillingskoder og stillingsgrupper.

Lederlønnstillegg med virkning fra 1.5.2018
Til ledere i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951og 7954 g is et
lønnstillegg på 1,5 % av den enkeltes grunnlønn pr . 30.4.2018.
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E ndringer i H ovedtariffavtalen s kap ittel 1 (fellesbestemmelsene)

2.3.1 Heltids - /deltidsstillinger
Tidligere vedlegg 2 – Lokal e retningslinjer - heltidskultur – er nå
flyttet inn i bestemmelsen.

4.2.1 Kontoradministrasjonen
Det er inntatt en ny merknad i bestemmelsen. Denne åpner for at de
lokale parter , mot en økonomisk kompensasjon, kan avtale at
arbeidstiden skal være 37,5 timer, ekskl. spisepause.

5.2 Lørdags - og søndagstillegg
L ørdag - og søndagstillegget endres med virkning fra 1.1.2019. Det
innføres tre ulike satser for tillegg. For de første 289 timene er
tillegget kr 53 , - . For timene mellom 290 og 349 utgjør tillegget kr
100 , - . For arbeidstakere som jobber utover 350 timer betales det et
tillegg på kr 150 , - for disse time ne.

Arbeidstakere som har sin arbeidstid fastsatt i sentrale særavtale
omfattes ikke av de nye satsene.

Modellen vil beskrives i et eget rundskriv på et senere tidspunkt.

5.4. Kvelds - og nattillegg
5.4.1: Kvelds - og nattillegget endret med virkning fra 1.1.2019. Da
bort faller tabellen, og det utbetales et kvelds - og nattillegg på kr.
56, - for de arbeidstakerne som var omfattet av tabellen , uavhengig
av inntekt.

5.4.2: Tillegget endres til kr. 28, - med virkning fra 1.1.2019.

12.5 Avlønning av p ensjonist er
Timelønnen for pensjonistavlønning er hevet til kr. 201, - pr.
1.5.2018.
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Øvrige endringer

Kapittel 3 pkt. 3.2 Lokale drøftinger
Det er inntatt en ny drøftingsbestemmelse i HTA kap. 3.2 om at de
lokale parter årlig skal drøfte rekrutteringssituasjonen og framtidig
kompetansebehov/kompetanseutviklingsbehov for ulike
stillingsgrupper.

Vedlegg 1 – Stillingskoder
Det er innført ny stillingskode 7730 Stilling med krav om 4 - årig
spesialutdanning med 1 års nødvendig tilleggsutdanning.

SFS 2201 – «Barnehageavtalen»
Særavtalen SFS 2201 – Barnehage, skolefritidsordninger og
familiebarnehage – slik den ble fastsatt ette r nemndsavgjørelse av
11.4.2018 og med virkning fra 1.1.2018, er videreført uten endringer
som ny særavtale til 31.12.2019.

Pensjon
I løpet av 2019 føres det forhandlinger om ny offentlig
tjenestepensjon, basert på Pensjonsavtalen av 3. mars 2018, dersom
en av partene krever det.

Partssammensatte utvalg
Det er enighet om å nedsette flere partssammensatte utvalg, der
partene i tariffperioden sammen skal diskutere sentrale temaer,
herunder arbeidstid, pensjon og stillingskoder

T or Arne Gangsø
a rbeidslivsdirektør Hege Mygland

a vdelingsdirektør

Vedlegg:
Partenes anbefalte forhandlingsløsning
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H OVEDTARI FFOPPGJØRET PR. 1.5.2018

KS tilbud nr. 3 erstatter KS’ tilbud nr. 2 av 25. april 2018.
Øvrige krav tas ikke til følge.

I ØKONOMI PR. 1. MAI 2018

A. HTA kapittel 4 – sentrale tillegg pr. 1.5.2018

Til ansatte med stilling i H TA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg pr.
1.5.2018 slik:

Stillingsgrupper
Sentrale lønnstillegg - pr. 1.5.2018

0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år

G
ru
pp
e
1

Stillinger uten
særskilt krav til
utdanning

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Fagarbeiderstillinger/
tilsv.
fagarbeiderstillinger

5 500 5 500 5 800 6 500 6 500 6 100 8 000

Stillinger med krav
om fagbrev og 1 - årig
fagskoleutdanning

6 500 6 500 6 800 7 500 7 500 7 100 8 500

G
ru
pp
e
2

Lærer og Stillinger
med krav om 3 - årig
U/H - utdanning

10 000 10 000 10 000 11 000 8 500 8 500 8 800

Adjunkt og Stillinger
med krav om 4 - årig
U/H - utdanning

10 000 10 000 10 000 11 000 9 000 9 000 9 500

Adjunkt med
tilleggsutdanning og
Stillinger med krav
om 5 - årig U/H -
utdanning

8 500 8 800 8 800 8 900 9 000 9 300 11 200

Lektor og Stillinger
med krav om
mastergrad

8 800 8 900 9 000 9 200 9 400 10 000 11 600

Lektor med
tilleggsutdanning

8 800 9 100 9 200 9 400 9 600 10 100 12 300

Det vises til HTA vedlegg 1 for oversikt over stillingskoder og s t illingsgrupper.
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B. Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – tabell pr.
1.5.2018

Stillingsgrupper

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.5.2018
0 år

Garanti -
lønn

Utregnet 2 år
Ans.tillegg

4 år
Ans.tillegg

6 år
Ans.tillegg

8 år
Ans.tillegg

10 år
Ans.tillegg

16 år
Ans.tillegg

G
ru
pp
e
1

Stillinger uten
særskilt krav til
utdanning

293 500

Utregnet
tillegg
for ans.

5 500 2 800 3 000 8 100 46 300 37 000

Utregnet
laveste
årslønn

299 000 301 800 304 800 312 900 359 200 396 200

Fagarbeiderstillinger/
tilsv.
fagarbeiderstillinger

338 800

Utregnet
tillegg
for ans.

6 400 3 500 4 200 11 400 38 000 6 900

Utregnet
laveste
årslønn

345 200 348 700 352 900 364 300 402 300 409 200

Stillinger med krav
om fagbrev og 1 - årig
fagskoleutdanning

359 800

Utregnet
tillegg
for ans.

6 400 3 500 4 200 11 400 38 000 6 400

Utregnet
laveste
årslønn

366 200 369 700 373 900 385 300 423 300 429 700

G
ru
pp
e
2

Lærer og Stillinger
med krav om 3 - årig
U/H - utdanning

386 200

Utregnet
tillegg
for ans.

7 500 7 500 6 000 19 400 20 200 18 500

Utregnet
laveste
årslønn

393 700 401 200 407 200 426 600 446 800 465 300

Adjunkt og Stillinger
med krav om 4 - årig
U/H - utdanning

425 800

Utregnet
tillegg
for ans.

8 400 8 300 6 600 7 100 22 200 18 100

Utregnet
laveste
årslønn

434 200 442 500 449 100 456 200 478 400 496 500

Adjunkt med
tilleggsutdanning og
Stillinger med krav
om 5 - årig U/H -
utdanning

474 700

Utregnet
tillegg
for ans.

9 700 4 600 4 300 10 300 16 700 39 600

Utregnet
laveste
årslønn

484 400 489 000 493 300 503 600 520 300 559 900

Lektor og Stillinger
med krav om
mastergrad

498 600

Utregnet
tillegg
for ans.

9 800 5 700 5 000 5 200 27 400 52 100

Utregnet
laveste
årslønn

508 400 514 100 519 100 524 300 551 700 603 800

Lektor med
tilleggsutdanning

514 700

Utregnet
tillegg
for ans.

10 400 5 700 5 000 8 000 25 300 61 900

Utregnet
laveste
årslønn

525 100 530 800 535 800 543 800 569 100 631 000
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C. HTA kapittel 4 – Generelt tillegg til arbeidsledere ,
fagledere og ledere pr. 1.5.2018

Ansatte i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 gis et
lønnstillegg på 1,5 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.04.2018.
Virkningsdato er 1.5.2018.

D. HTA kapittel 1 pkt. 12.5 – Avlønning av alderspensjonister
pr. 1.5.2018

Med virkning fra 1.5.2018 heves timelønnen til kr 201, - .

E. HTA kapittel 3 pkt. 3.5 – Avlønning
hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt pr. 1.5.2018

Med virkning fra 1.5.2018 heves minimum savlønning av
hovedtillitsvalgte med hel permisjon etter Hovedavtalen del B §
3 - 3 c) til kr 430 000, - .

II ØKONOMI PR. 1. JANUAR 2019

A. HTA kapittel 1 – Lørdags - og søndagstillegg, nytt pkt. 5.2.2
pr. 1.1.2019

For arbeidstakere som faller inn under nytt pkt. 5.2.2 gjelder fra
1.1.2019 følgende:

For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag
betales et tillegg på:

for timene pr. arbeidet time

0 - 289* minst kr 53, -
290 til 349* minst kr 100, -

350* + minst kr 150, -
*Antall timer pr kalenderår

B. HTA kapittel 1 - Kveldstillegg, pkt. 5.4.1 og 5.4.2 pr.
1.1.2019

Pkt. 5.4.1: Tilleggene endres til minst kr 56, - pr. time.
Pkt. 5.4.2: Tillegget økes fra kr 26, - til kr 28, - pr. time.
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III HOVEDTARIFFAVTALEN

A. Kapittel 1 Fellesbestemmelser
KS’ krav/tilbud om endringer fremgår av vedlegg 1.

B. Kapittel 2 Pensjon samt vedlegg 4 og 5 til HTA
KS’ krav/tilbud om endringer fremgår av vedlegg 2.

C. Kapittel 3, 4 og 5 samt vedlegg 1 og 3 til HTA
KS’ krav/tilbud om endringer fremgår av vedlegg 3.

D. Kapittel 7 Varighet og regulering 2. avtaleår
Hovedtariffavtalen gjøres gjeldende til 30.4. 2020.

Før utløpet av 1. avtaleår, skal det opptas forhandlinger
mellom KS og forhandlingssammenslutningene om
eventuelle lønnsendringer for 2. avtaleår.

Partene er enige om at forhandlingene skal føres på
grunnlag av den alminnelige økonomiske situasjonen på
forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår.
Lønnsutviklingen for arbeidere og funksjonærer i industrien i
LO/NHO - området, øvrige offentlige ansatte og andre
sammenlignbare tariffområder legges til grunn for
forhandlingene. En troverdig ramme for lønnsutviklingen i
frontfaget i 2019 er også en del av grunnlaget.

Det føres forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon,
basert på Pensjonsavtalen av 3. mars 2018, dersom en av
partene krever det.

Hvis partene ikke blir enige ved forhandlinger, kan partene si
opp Hovedtariffavtalen innen 14 – fjorten – dager etter at
forhandlingene er avsluttet og med 14 – fjorten – dagers
varsel – med utløp tidligst 1. mai 2019 .
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IV SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE (SFS 2201)
«BARNEHAGEAVTALEN»

Særavtale SFS 2201 – Barnehage, skolefritidsordninger og
familiebarnehage fastsatt etter nemndsavgjørelse av
11.4.2018 og gjeldende fra 1.1.2018, videreføres som ny
særavtale fra 1.5.2018 til 31.12.2019. Særavtalen fremgår av
vedlegg 4.

Kommentar til punkt 3.2
«Minst 4 timer» forstås slik at det også vil være grunnlag for
å anvende tid utover 4 timer når det er behov for det. Dette
for å sikre fleksibilitet i anvendelsen av tiden
barnehagelærer og pedagogisk leder har til planlegging, for -
og etterarbeid.

Behovet for tid til planlegging, for - og etterarbeid kan
variere i løpet av et år, men skal minst være 4 timer i
gjennomsnitt pr. uke for den enkelte. Organiseringen av
denne tid en fastsettes etter drøftinger/i samråd med det
pedagogiske personalet. Dette innebærer at styrer har et
overordnet ansvar og må vektlegge den enkelte pedagogiske
leders/barnehagelærers behov for tid. Betydningen av at det
pedagogiske personalet sikres med innflytelse understrekes.

Partene påpeker betydningen av og behovet for planlegging,
for - og etterarbeid for å sikre god oppfølging av det enkelte
barn og av barnegruppen. Det er viktig at pedagogiske
ledere og barnehagelærere får bruke timene til formål et.
Dersom det skulle oppstå situasjoner i barnehagen som
fører til tap av tid til planlegging, for - og etterarbeid, skal
denne tiden erstattes på et senere tidspunkt.

Partssammensatt utvalg:
Regjeringen har nedsatt en ekspertgruppe om
barnehagelærerrollen. Ekspertgruppen skal frambringe et
kunnskapsgrunnlag om barnehagelærerrollen og
yrkesutøvelsen.
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Det nedsettes et partssammensatt utvalg etter at
ekspertgruppen har fremlagt sin rapport. Det
partssammensatte utvalget skal se på de utfordringer og
muligheter som ligger i rapporten når det gjelder utvikling av
barnehagelærerrollen.

V TIL PROTOKOLL

a) Partssammensatt utvalg – HTA vedlegg 1
Det nedsettes et partssammensatt utvalg som i tariffperioden skal
gjennomgå HTA vedlegg 1. Utvalget skal vurdere stillingskoder,
rapporteringsbenevnelser og merknader på bakgrunn av krav til
stillingene, herunder kompetansekrav, og kommunenes/
fylkeskommunenes/bedriftenes behov. I tillegg må behovet f or
lønnsstatistikk hensyntas. Fristen for utvalgets rapport er 31. januar
2020.

KS skal i 2018/2019 gjennomføre et FoU - prosjekt om kommunenes/
fylkeskommunenes erfaringer med Hovedtariffavtalens
forhandlingsbestemmelser. Forhandlings - sammenslutningene
inv iteres til å komme med innspill til problemstillinger som kan
inngå i FoU - prosjektet.

b) Ny stillingskode 7730 Stilling med krav om 4 - årig
spesialutdanning med 1 års nødvendig tilleggsutdanning

Stillingskode 7730 Stillinger med krav om 4 - årig spesialutdanni ng
med 1 års nødvendig tilleggsutdanning er opprettet med virkning fra
og med 1. mai 2018. Med «4 - årig spesialutdanning» menes 3 - års
profesjonsutdanning med ytterligere 60 studiepoeng spesialisering/
fordypning innenfor eget fagfelt utover grunnutdanningen . For å
være aktuell for den nye stillingskoden, må arbeidstaker i tillegg ha
60 studiepoeng tilleggsutdanning som anses som relevant og
nødvendig for stillingen. Arbeidsgiver må ved tilsetting foreta en
konkret vurdering av hvem som skal plasseres i still ingskoden, ut fra
innhold og krav til den enkelte stilling.

c) Partssammensatt utvalg – arbeidstidsrelaterte temaer
Det nedsettes et partssammensatt utvalg i tariffperioden 2018 -
2020. Utvalget skal drøfte, utforske og vurdere ulike
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arbeidstidsrelaterte temaer, for å foreslå mulige tiltak. Arbeidet
sluttføres innen 31. januar 2020.

Temaene som skal gjennomgås er bemann ing og organisering,
arbeidstidsordninger, tjenestereiser og arbeidstid i kommunalt
barnevern.

d) Lørdags - og søndagstillegg
Det er innført en ny modell for lørdags - og søndagstillegg. Modellen
skal kartlegges og evalueres innen 31. januar 2020.

e) Heltidskult ur
Hovedtariffavtalen legger til grunn at det som hovedregel skal
tilsettes i heltidsstilling og at det skal utarbeides retningslinjer med
formål om å øke antall heltidstilsatte. De sentrale parter er gjennom
«Heltidserklæringen» enige om at heltid er vikt ig for arbeidsmiljø,
effektivitet og kvalitet i tjenesten, og anmoder partene lokalt i hver
kommune om å arbeide for heltidskultur. Heltidskultur utvikles
gjennom forankring, involvering, gode prosesser og kunnskap om
hva heltid innebærer for den enkelte, for ledelse og for tjenesten.
Partene sentralt har utarbeidet en veileder for lokalt arbeid med
heltidskultur, og en veileder for utvikling av lokale retningslinjer. Det
oppfordres til at veilederne tas i bruk i arbeidet med heltidskultur.
De sentrale part er har opprettet en felles nettside www.heltid.no
der veilederne kan lastes ned.

f) Forebyggende tiltak for lengre yrkesliv
Den partssammensatte Best Sammen - gruppen skal i tariffperioden
drøfte og vurdere hvordan helsefremmende og forebyggende
arbeidsmiljøarbeid kan bidra til en reell mulighet for et lengre
yrkesliv, og vurdere tiltak knyttet til dette.

g) Garantiordning for stillinger uten særskilt krav om
utdanning

Utregnet laveste årslønn for stillingsgruppen « Stillinger uten særskilt
krav om utdanning», på 16 - årstrinnet, skal av partene reguleres slik
at den minst tilsvarer 75 % av gjennomsnittlig utregnet laveste
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årslønn på 16 - års trinnet for stillingsgruppene (slik de fremgår pr.
1.5.2018) i kapittel 4.

h) Pensjon i tari ffperioden
Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal arbeide videre
med ny offentlig tjenestepensjon.

i) Uttak av pensjon på bakgrunn av særaldersgrense
Partene er gjennom KLP og Pensjonskontoret gjort oppmerksom på
en utilsiktet konsekvens av arbeids rettsdommen fra juni 2013
vedrørende uttak av pensjon på bakgrunn av særaldersgrense.
Partene er på denne bakgrunn enige om at pensjonsuttak fra
deltidsstilling under 20 prosent stilling ikke skal utløse rett til
alderspensjon for tidligere opptjent medlem stid i stillinger med
høyere aldersgrense. Dette gjelder også ved samtidig opptjening i
forskjellige pensjonsordninger som er omfattet av
overføringsavtalen.

j) Anbud/utskilling/konkurranseutsetting/privatisering/
fristilling mv av oppgaver/tjenester

I de tilfeller oppgaver/tjenester vurderes utført av selvstendige
juridiske virksomheter, som kan innebære skifte av arbeidsgiver,
skal kommunen/arbeidsgiver kartlegge konsekvensene for AFP - og
pensjonsvilkår for berørte ansatte. Dette gjelder blant annet
fremt idig reguleringspremie for berørte ansattes oppsatte
rettigheter for arbeidsgiver, samt eventuelle individuelle tap av
pensjonsrettigheter som følge av utmelding av tjenestepensjons -
ordningen og eventuelle tap av rett til AFP helt eller delvis.

k) Musikk - og kulturskoler
Med mindre annet avtales lokalt, gjelder fram til 30. april 2020 som
et utgangspunkt en arbeidstid på musikk - og kulturskolen på 1300
timer. I denne tiden ligger et undervisningsomfang på inntil 741
klokketimer.

l) Undervisning etter introduksj onsloven
Partene er enige om at det er en særlig utfordring å dekke
opplæringsbehovet iht. introduksjonsloven, og at det ofte er behov
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for en annen forlegning av årsverket enn i grunnskolen/
videregående opplæring. Det bes om at de lokale parter tar hensyn
til dette særlige behovet ved eventuelle forhandlinger om
arbeidsårets lengde.

m) Nedlegging av funksjoner, jf. SFS 2213
Ved eventuell nedleggelse av lokalt opprettede funksjoner som er
finansiert av midler fra lokale forhandlinger iht. HTA kap 4.2.1, skal
lønnstillegget regnes inn i grunnlønnen til de arbeidstakerne som
innehar funksjonen på det tidspunktet den nedlegges.

n) Arbeidstid på reiser for undervisningspersonalet
Det vises til protokoll inngått 1. juli 2005. Reglene for arbeidstid på
reiser gjelden de pr. 30. april 2004 videreføres frem til 30. april 2020.
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VEDLEGG 1 – HTA kapittel 1

KS’ forslag til endringer fremkommer i fet kursiv og gjennomstreket tekst.
Kommentarer er merket med understrek og er ikke en del av den endelige tariff -
teksten. Øvrige bestemmelser videreføres uendret.

2.2 Kvalifikasjoner
Ved tilsetting og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til
søkernes kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk utdanning samt
skikkethet for stillingen).

Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt eller
tilnærmet likt , foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn kan søker
hvis kjønn er underrepresentert foretrekkes når dette er i samsvar
med likestillings - og diskrimineringsloven .

Når søkere for øvrig står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes den
søker som har lengst tjeneste i kommunen.

2.3 Heltid/deltid/midlertidig tilsatt
2.3.1 Heltids - /deltidsstillinger
Det skal som hovedregel tilsettes i full heltids stilling. Unntak drøftes
med de tillitsvalgte med mindre det er åpenbart unødvendig.

Ved ledighet foretas en gjennomgang av arbeidsplaner og
oppgavefordeling for å vurdere sammenslåing av deltidsstillinger.

Ved ledig stilling skal deltidstilsatte ved intern utlysning i
k ommunen/virksomheten* tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold
inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen.

Arbeidsgiver skal informere og drøfte prinsippene for bruk av
deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst én gang i året. Det skal
utarbeides lokale retningslinjer med formål om å øke antall heltids -
tilsatte. Det vises til vedlegg 2 Retningslinjene bør blant annet
inneholde elementer knyttet til bruk av fortrinnsrett, merarbeid,
utlysning av stillinger og kompensasjonsordni nger.

*Virksomhet i denne sammenheng: selvstendig, juridisk enhet som ikke er
kommune
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4.2.1 Kontoradministrasjon
Kontoradministrasjonens ordinære arbeidstid skal være den som nå
gjelder i den enkelte kommune, dog ikke ut over hva som følger av
pkt. 4.2.
Merknad:
De lokale parter kan avtale at arbeidstiden for kontor -
administrasjonen i stedet skal følge pkt. 4.2 mot en økonomisk
kompensasjon.

5.2 Lørdags - og søndagstillegg
For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag
betales et tillegg på minst kr 50, - pr. arbeidet time.

Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig
av arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller andre lokale behov.
Tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til flere hele stillinger.

Det b ør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele
kommunen/virksomheten.*

* Virksomhet i denne sammenheng: selvstendig, juridisk enhet som ikke er
kommune.

Fra 1.1.2019 gjelder følgende:

5.2 Lørdags - og søndagstillegg

5.2.1 Arbeidstaker som har sin arbeidstid regulert i sentrale
særavtaler
For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag
betales et tillegg på minst kr 50, - pr. arbeidet time.

5.2.2 For arbeidstakere som ikke faller inn under 5.2.1
For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag
betales et tillegg på:
for timene pr. arbeidet time

0 - 289* minst kr 53, -

290 til 349* minst kr 100, -
350* + minst kr 150, -

*Antall timer pr kalenderår
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Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget
avhengig av arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller andre
lokale behov. Tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til flere
hele stillinger.
Det bør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele
kommunen/virk somheten.*
* Virksomhet i denne sammenheng: selvstendig, juridisk enhet som ikke
er kommune.

5.4.1
For arbeidstakere som arbeider etter skift - eller turnusplaner
(skiftende arbeid fra dag til dag og/eller uke til uke), betales et
tillegg pr. time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl. 06.00.

Tillegget betales også til arbeidstakere ved helseinstitusjoner som
dekker en del av en turnusplan, selv om vedkommende utelukkende
har kvelds - og nattjeneste.

Grunnlønn fra Til Tillegg
289 999 Minst kr 45, -

290 000 349 900 Minst kr 54, -
350 000 Minst kr 56, -

Lærlinger og unge arbeidstakere tilstås minst kr 30, - .

Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig
av arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller andre lokale behov.
Tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til flere hele stillinger.

Det bør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele
kommunen/virksomheten.*
* Virksomhet i denne sammenheng: selvstendig, juridisk enhet som ikke er
kommune.

Fra 1.1.2 019 gjelder følgende:
For arbeidstakere som arbeider etter skift - eller turnusplaner
(skiftende arbeid fra dag til dag og/eller uke til uke), betales et
tillegg på minst kr 56, - pr. arbeidet time for ordinært arbeid
mellom kl. 17.00 og kl. 06.00.
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Tillegget betales også til arbeidstakere ved helseinstitusjoner som
dekker en del av en turnusplan, selv om vedkommende
utelukkende har kvelds - og nattjeneste.

Lærlinger og unge arbeidstakere tilstås minst kr 30, - .

Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget
avhengig av arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller andre
lokale behov. Tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til flere
hele stillinger.

Det bør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele
kommunen/virksomheten.*
* Virksomhet i denne sammenheng: selvstendig, juridisk enhet som ikke
er kommune.

5.4.2
Arbeidstakere som ikke kommer inn under pkt. 5.4.1, tilstås minst kr
26, - pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl.
06.00.

Fra 1.1.2019 gjelder følgende:
Arbeidstakere som ikke kommer inn under pkt. 5.4.1, tilstås minst
kr 28, - pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 17.00 og kl.
06.00.

9.1 Førstegangstjeneste/repetisjonsøvelser
Arbeidstakere med minst 6 måneders forutgående
sammenhengende tjeneste i kommunen har rett til slik lønn som
nevnt i pkt. 9.2 ved tvungen militærtjeneste, si vil tjenesteplikt,
plikttjeneste i sivilforsvaret, i politireserven og i heimevernet. Ved
tvungne repetisjonsøvelser gis tilsvarende lønn for inntil 1 måned i
kalenderåret.

Tilsvarende rettigheter gis kvinner som verver seg til militær
førstegangstjeneste .
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12.1.1.
Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting etter følgende regler:

Omsorgstjeneste godskrives med inntil 3 år. Med omsorgstjeneste
menes omsorg for barn eller pleie av eldre eller syke.

Fagarbeider med avlagt fagprøve får verdiskapningsdelen a v
læretiden medregnet i lønnsansienniteten.

Verneplikt godskrives i lønnsansienniteten.

Ved tilsetting i stilling uten særskilt krav om utdanning godskrives all
tidligere privat og offentlig tjeneste i lønnsansienniteten. Som privat
tjeneste regnes ogs å arbeid i hjemmet med inntil 6 år. Ved tilsetting
i annen stilling godskrives offentlig tjeneste fullt ut. I tillegg
godskrives lønnsansiennitet for tidligere privat tjeneste som er av
betydning for stillingen. Dette punktet gjelder også der det har vært
avbrudd i tjenesten.

For undervisningspersonale godskrives i tillegg lønnsansiennitet for
privat tjeneste etter fullført faglig og pedagogisk utdanning.

Vedlegg 2 Lokale retningslinjer – heltidskultur
Vedlegget utgår (overført til pkt. 2.3.1)

Elementer som bør tas opp i retningslinjene kan bl.a. være:
bruk av fortrinnsrett
merarbeid
utlysning av stillinger
Kompensasjon
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VEDLEGG 2 – HTA vedlegg 5 Vedtekter for
tjenestepensjonsordning – TPO

Kapittel 7 Alderspensjon

§ 7 - 1 Vilkår for alderspensjon Endret henvisning i pkt. 5

Fratrer et medlem helt eller delvis, og stillingsreduksjonen utgjør
minst 10 % av full stilling, har det rett til alderspensjon beregnet
etter § 7 - 4 a) til e) dersom

1. aldersgrensen er nådd eller
2. sum av alder og medlemstid er minst 85 år og det ikke er

mer enn 3 år igjen til aldersgrensen eller
3. medlemmet har fylt 67 år eller
4. medlemmet har fylt 65 år og har minst 10 års medlemsti d

etter fylte 50 år eller
5. medlemmet har fylt 65 år og fyller vilkårene i § 4 3 i

vedtektene for avtalefestet pensjon (AFP) i KS' tariffområde
eller tilsvarende krav i andre AFP - vedtekter som måtte
gjelde for vedkommende eller

6. medlemmet fratrådte før fylte 65 år, fylte vilkårene for
avtalefestet pensjon ved fratreden og har nå fylt 65 år.

7. Resten av § 7 - 1 videreføres uendret.
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VEDLEGG 3 – HTA kapittel 3, 4 og 5 samt vedlegg 1 og 3

KS’ forslag til endringer fremkommer i fet kursiv og gjennomstreket tekst.
Kommentarer er merket med understrek og er ikke en del av den endelige tariff -
teksten.

Kapittel 3 Generelle lønns - og stillingsbestemmelser

3.2 Lokal lønnspolitikk
Nytt 3. ledd

Det gjennomføres årlige drøftingsmøter om rekrutterings -
situasjonen og om framtidig kompetansebehov/
kompetanseutviklingsbehov for ulike stillingsgrupper i
kommunen/fylkeskommunen/bedriften.

Tillegg til 1. kulepunkt, 4. ledd:
Den lokale lønnspolitikken skal:
• utformes og virke slik at kvinner og menn likebehand les i

vurdering av lønn og avansement for arbeid av lik verdi .

3.2.1 Lokale drøftinger
Endring 1. ledd:

De lokale parter skal avholder etter initiativ fra arbeidsgiver, årlig
avholde ett eller flere lønnspolitiske drøftingsmøte(r) som samlet
omfatter all e lønnskapitlene. Dersom annet ikke avtales, holdes det
også Med mindre partene avtaler noe annet, avholdes også
særskilte drøftingsmøter for henholdsvis kapittel 3.4, 4 og 5.

3.2.2 Lønns utviklings samtale
Dersom en arbeidstaker ber om lønns utviklings samtale, skal denne
gjennomføres mellom arbeidsgiver og arbeidstakeren.
Møtetidspunkt for lønns samtalen avtales innen 14 dager.
Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av sin tillitsvalgte. I samtalen
skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskute re hvilke tiltak
som kan iverksettes for at arbeidstaker skal oppnå bedre
lønnsutvikling. Det skal føres referat fra samtalen dersom
arbeidstaker ber om det.
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3.4.1 Lederavlønning – toppledere
Endring 3. ledd:

Lønn til følgende ledere fastsettes etter forhandlinger. Dersom
partene ikke er enige om annet, fastsettes lønn til følgende ledere
etter forhandlinger:
C Kommune/fylkeskommune

Rådmannens (tilsvarende) toppledergruppe*
Øverste ansvarlige for arbeidsgiverfunksjonen i kommunen

* Med «rådmannens top pledergruppe» forstås kommunalsjef,
kommunaldirektør, etatssjef eller ledere på tilsvarende nivå.

3.4.4 Forhandlingsbestemmelser og tvisteløsning for kap. 3.4.2
og 3.4.3 Klargjøring

Nytt kulepunkt 2. ledd
Grunnlaget for forhandlingene er blant annet ett eller flere av
følgende kriterier:

endret ansvarsområde
oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål
utøvelse av lederskap
betydelige organisatoriske endringer
behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft
kompetanse

Endring 3. ledd:
Oppnås ikke enighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for
behandling i avgjøres tvisten ved lokal nemnd eller pendelvoldgift ,
jf. Hovedavtalen del A § 6 - 2 . Lønnstvister bør være avgjort innen 2
måneder etter gjennomførte forhandlinger. Bestemmelsen om anke
gjelder ikke når det er avtalt at lønnen fastsettes av arbeidsgiver.

Kapittel 4 Sentrale lønns - og stillingsbenevnelser

4.1 Garantilønn og lønnst illegg for ansiennitet
(Ny merknad under tabellen)

Ansiennitetstillegget legges i sin helhet til den enkeltes årslønn.
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Kapittel 5 Lokale lønns - og stillingsbestemmelser

5.2 Annen lønnsregulering(Korreksjon 1. ledd – feil henvisning)
Der det foreligger spesielle behov for å beholde og rekruttere
arbeidstakere kan det foretas lønnsregulering ut over hva som følger
av punkt 5.2 5.1.



26

Vedlegg 1 Stillingskoder med hovedbenevnelse og
rapporteringsbenevnelser/avansements -
stillinger, stil lingsgruppe og merknader

Kolonnen som gjaldt for perioden 01.05.2016 - 31.07.2017 er slettet i
sin helhet.

Det innføres ny stillingskode 7730 Stilling med krav om 4 - årig
spesialutdanning med 1 års nødvendig tilleggsutdanning slik:

Stillingskoder med
hovedbenevnelse

Rapportering
s -
benevnelser
Avansements
- stillinger

Fra 01.08.2017 -
30.04.2018
Stillingsgruppe.
Merknader

7730 Stilling med krav
om 4 - årig
spesial -
utdanning med 1
års nødvendig
tilleggsutdannin
g

Gruppe 2
Adjunkt med tilleggs -
utdanning og Stilling med
krav om 5 - årig U/H -
utdanning (min. 300
studiepoeng)

Vedlegg 3 Retningslinjer for lokale forhandlinger – God
forhandlingsskikk

Det vises til HTA kapittel 3 punkt 3.2.1.
Med utgangspunkt i dette vedlegget utformer de lokale parter
retningslinjer for gjennomføring av lokale forhandlinger. Hensikten
er å sikre gode p rosesser slik at partene lokalt kan gjennomføre
reelle forhandlinger. De lokale parter bør skal gjennomføre årlige
evalueringsmøter om de lokale lønnsforhandlingene.

I drøftingsmøte tar partene blant annet opp: Endret 6. kulepunkt
Tydelighet i prioriteringer og begrunnelser fra alle parter

Tillitsvalgtes rett til å få faktiske opplysninger om lønnsvilkår ved
lokale forhandlinger Nytt 4. ledd
Ved forhandlinger etter kapittel 3.4.2, 3.4.3 og 5.1 skal aktuelle
organisasjoner medde les den samlede lønnsendringen som aktes
foretatt for uorganiserte før forhandlingene er sluttført. Ved disse
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forhandlingene kan det ikke fastsettes lønnsendringer for
uorganiserte utover det som er meddelt organisasjonene.
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VEDLEGG 4 SENTRAL FORBUNDSVIS S ÆRAVTALE
VEDRØRENDE

SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og
familiebarnehager

mellom

KS

og

Fagforbundet
Musikernes Fellesorganisasjon
Skolenes Landsforbund
FO
Delta
Utdanningsforbundet
Skolelederforbundet
Norsk Ergoterapeutforbund

1 Hjemmelsgrunnlag mv.
Denne særavtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del
A § 4, jf. § 4 - 3 mellom KS og Fagforbundet, Musikernes
fellesorganisasjon, Skolenes Landsforbund, FO, Delta,
Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og Norsk
Ergoterapeutforbun d.

HTAs bestemmelser og aktuelle sentrale særavtaler gjelder,
med mindre noe annet er regulert i denne avtalen.

2 Avtalens ikrafttreden og varighet
Særavtalen gjøres gjeldende fra 01.05.2018 til 31.12.2019.
Særavtalen må sies opp skriftlig med minst en m åneds varsel
før utløpstid. Dersom avtalen ikke er sagt opp av noen av
partene innen fristens utløp, fornyes avtalen for ett år av
gangen med samme gjensidige oppsigelsesfrist.
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3 Særbestemmelser – barnehager, skolefritidsordninger og
skole

3.1 Genere lt
Tilsatte med stillingskombinasjoner innenfor områdene
barnehage, skolefritidsordning og øvrig elevrettet arbeid
skal ha sine stillinger betraktet som ett arbeidsforhold, jf.
HTA kap.1 §2.3 .

3.1.1 Styrer/leder i barnehage
En barnehage skal som hovedregel ha styrer i hel stilling, jf.
HTA kap . 1 §2.3 .

I barnehager med plass til 42 barn eller mer, skal det
avsettes hel stilling til lederoppgaver.

I store barnehager bør det opprettes stilling som
assisterende styrer.

Styrer i mindre barnehager kan også utføre andre
arbeidsoppgaver enn dem som naturlig tilligger styrer (for
eksempel arbeid i barnegruppe). Disse oppgavene
tidsdimensjoneres etter drøftinger lokalt, likevel slik at tid til
lederoppgaver skal utgjøre minimum 35 % av styrers stilling.
Fellesbestemmelsenes § 6.3 gjøres gjeldende for styrer i
barnehager, men for styrer som har over halve stillingen i
avdeling/sammen med barna, kan det i stedet gis
overtidsgodtgjøring for pålagt møtevirksomhet på linje med
det øvrige personalet.

Merknad, sikringsbestemmelse:
St yrer som pr 1. januar 1996 hadde fått fastsatt høyere
andel tid til lederoppgaver, bibeholder rett til slik
tidsavsetting så lenge de er i styrerstillingen.

3.1.2 Daglig leder i skolefritidsordningen
I skolefritidsordninger som samlet har innskrevet 60 b arn
eller mer, skal det som hovedregel tilsettes daglig leder i hel



30

stilling. I mindre skolefritidsordninger kan daglig leder også
utføre andre arbeidsoppgaver utover funksjonen som daglig
leder. Det foretas en forholdsmessig reduksjon av tid til
ledelse, dog slik at minimum 20 % av hel stilling skal avsettes
til ledelse.

Merknad, sikringsbestemmelse:
Daglig leder som pr 1. august 1999 hadde fått fastsatt
høyere andel tid til lederoppgaver, bibeholder rett til slik
tidsavsetting så lenge de er i stillingen som daglig leder.

3.2 Pedagogisk personale (barnehager og
skolefritidsordninger)
Den ordinære arbeidstiden er 37 ,5 timer pr. uke. Minst 4
timer i gjennomsnitt pr. uke av den ordinære arbeidstiden
skal anvendes til planlegging, for - og etterarbeid for
pe dagogiske ledere/barnehagelærere. Organiseringen av
denne tiden fastsettes i samråd med det pedagogiske
personalet. Det er leders ansvar å sikre at dette arbeidet kan
utføres som forutsatt, både individuelt og sammen med
andre og at de fysiske arbeidsforho ldene er tilfredsstillende.

3.3 Det øvrige personalet

3.3.1 Barnehager
Det øvrige personalet som gis ansvar for gjennomføring av
aktiviteter, skal gis nødvendig tid til
planlegging/tilrettelegging. Slik
tilrettelegging/planleggingstid skal inngå i ukeplanene.

Planlegging/tilrettelegging skal foregå innenfor den
ordinære arbeidstiden.

3.3.2 Skolefritidsordninger
Det øvrige personalet som gis ansvar for gjennomføring av
aktiviteter, skal gis nødvendig tid til planlegging/
tilrettelegging. Slik tilre ttelegging/planleggingstid skal inngå i
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ukeplanene og utgjøre gjennomsnittlig minst 5 % av
arbeidstiden.

Planlegging/tilrettelegging skal foregå innenfor den
ordinære arbeidstid.

3.3.3 Skole
Personalet i elevrettet arbeid skal gi nødvendig tid til
planlegging/tilrettelegging.

Den ordinære arbeidstid skal omfatte både
planlegging/tilrettelegging og direkte arbeid med eleven(e).

3.4 Planlegging/samarbeid (barnehager, skolefritidsordninger
og skole)
Det avsettes 37,5 timer pr. år til planlegging og samarbeid
for personalet ved den enkelte
barnehage/skolefritidsordning/skole.

3.5 Ferie (barnehager, skolefritidsordninger og skole)
I tillegg til HTA kap 1 § 7 gjelder følgende:

Førskolelærere som i dag har gunstigere ordninger, beholder
disse så lenge vedkommende er i samme stilling, dog
kommer Fellesbestemmelsenes § 7.1 bare til anvendelse for
den ferietid som følger av ferielovens bestemmelser.

Der barnehagen/skolefritidsordningen/skolen er stengt
utover ferielengde i hht. lov og avtaleverk, skal de tilsatte
beholde full lønn. De kan i denne tiden pålegges annet
tilsvarende arbeid for kommunen.

For arbeidstakere i barnehager/skolefritidsordninger / skole
som følger skoleåret kan partene lokalt avtale at lønnen i
stedet reduseres med 11,0 %. Det kan o gså lokalt avtales
annen prosentvis lønnsreduksjon der arbeidsårets lengde
tilsier dette.
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4 Særbestemmelser familiebarnehager

4.1 Arbeidstid
Familiebarnehageassistent som utfører arbeidet i eget hjem
har en ordinær arbeidstid på 40 timer per uke. Imid lertid
kan den enkelte familiebarnehageassistent bli pålagt å
arbeide inntil 42,5 timer per uke.

I slike tilfeller nyttes gjennomsnittsberegning av
arbeidstiden, jf. arbeidsmiljøloven §§ 10 - 3 , 10 - 4 og 10 - 5.

En eventuell arbeidstid utover 8,5 timer per dag (42,5 timer
per uke) vil komme inn under HTA kap 1 § 6 og må da
kompenseres i følge disse bestemmelser.

Familiebarnehageassistent som ikke utfører arbeidet i eget
hjem har arbeidstid på 37,5 timer per uke. Imidlertid kan
den enkelte familiebarnehageassistent bli pålagt å arbeide
inntil 40 timer per uke. I slike tilfeller nyttes gjennomsnitts -
beregning av arbeidstiden under henvisning til arbeidsmiljø -
loven §§ 10 - 3, 10 - 4 og 10 - 5.

4.2 Reduksjon av lønn
Reduksjon i lønn foretas når arbeidstiden er under 37,5
timer per uke. Lønnen reduseres da forholdsvis etter uke -
timetallet, eksempelvis 30 uketimer gir 30/40 av full lønn.

For arbei dstakere som har arbeidstiden beregnet ut fra 37,5
timer per uke beregnes deltidsstilling etter
Hovedtariffavtalens regler.

Ved egne barn i gruppen under skolealder betales vanlig
oppholdsavgift uten reduksjon i lønn og kompensasjon.

Det kan lokalt avtal es redusert lønn dersom dette er
begrunnet i at:

o assistenten ikke ønsker full gruppe
o hjemmets arealer ikke godkjennes for full gruppe
o andre lokale forhold som gjør at alternativet er et

redusert tilbud
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4.3 Kompensasjon
I tillegg betales som kompensasjo n for kost, slitasje på hus,
møbler, lys, brensel, hold og vask av sengeklær mv kr . 1205,
- pr. barn per måned. Denne sum skal ikke reguleres i
tariffperioden, men endres i samsvar med konsumpris -
indeksen ved hver ny tariffavtaleinngåelse.

Forholdsmessig reduksjon av kompensasjon foretas dersom
barnet har kortere oppholdstid per dag eller fravær utover
16 dager pga. sykdom. Det gis heller ikke kompensasjon når
assistenten er syk, ei heller når assistenten har ferie.

I de tilfeller familiebarnehagen er i e t av barnas hjem, skal
kompensasjonsbeløpet tilfalle den som stiller hjemmet til
disposisjon.

I de tilfeller kommunen leier lokaler for familiebarnehage,
faller kompensasjonsbeløpet bort.

4.4 Vikarordning
Vikarordning vurderes av partene lokalt slik at en kommer
fram til tilfredsstillende ordninger.

4.5 Ferie
For arbeidstakere i familiebarnehager som følger skoleåret
kan partene lokalt avtale at lønnen i stedet reduseres med
11,0 %. Det kan også lokalt avtales annen prosentvis
lønnsreduksjon der a rbeidsårets lengde tilsier dette.

Kommentarer til avtalen fra KS
Fra nemndskjennelsen 2007:
Sikringen av tid til ledelse for styrere i barnehager gjelder
bare for tid til ledelse fastsatt før 1. januar 1996 og for
daglige ledere i SFO for tid til ledelse fastsatt før 1. august
1999. For tid til ledelse fastsatt etter disse datoene vil det
ikke være noen sikring utover avtalens egen ordlyd.
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