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Arkivsaksnr.: 19/636-2   Arkiv: A20  

 

Interpellasjon fra Arnfinn Holten KRF - Grunnskoler i Hønefoss  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/19 Kommunestyret 07.03.2019 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Arnfinn Holten KRF mottatt 12.02.19 
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Arkivsaksnr.: 19/951-1   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

07.03.2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/19 Kommunestyret 07.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsak tas til orientering. 

 

 

REFERATSAKER 
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Arkivsaksnr.: 19/100-1   Arkiv: 151  

 

Plan for økonomirapportering 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/19 Formannskapet 19.02.2019 

14/19 Kommunestyret 07.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens forslag til plan for økonomirapportering 2019 vedtas. 

 

Formannskapet ber rådmannen rette en inkurie i rapporten: «Dato for behandling av februar-

rapporten i Kommunestyret er 2. mai.» 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen legger frem forslag til plan for økonomirapportering i 2019. 

 

Beskrivelse av saken 

Økonomirapportering og utvikling av årsprognoser gjennomføres for å sikre en god 

økonomistyring gjennom året. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har de siste 3 årene hatt en robust økonomisk situasjon.  

Budsjettet for 2019 er stramt, med små marginer. 

 

Det er nødvendig å følge den økonomiske utviklingen tett, og rådmannen anbefaler derfor at 

praksis med månedlige økonomiske rapporter til formannskap og kommunestyre 

opprettholdes. 

 

Rådmannen vil presentere månedsrapporten i formannskapsmøtet i påfølgende måned, med en 

muntlig framlegging og hvor presentasjonen vil bli lagt ved protokollen. 

Deretter vil formannskapet få månedsrapporten/tertialrapporten til behandling i neste møte. 

Prognosene som utarbeides etter juli, august (2. tertial) og oktober vil bli presentert og 

behandlet i samme møte. 
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Prognose per Muntlig 

orientering 

formannskap 

Politisk behandling 

formannskap 

Politisk behandling 

kommunestyre 

Februar 26. mars 23. april 4 april 

mars 23. april 21. mai 6. juni 

April (1. tertital) 21. mai 18. juni 27. juni 

mai 18. juni 27. august 5. september 

juli 27. august 27. august 5. september 

August (2. tertial) 22. oktober 22. oktober 31. oktober 

september 22. oktober 5. november 13. desember 

oktober 3. desember 3. desember 13. desember 

November/desember Presenteres i 

formannskapets 

møte i februar 2020 

Legges frem som regnskapssak 2019 

 

Rapporten vil inneholde en økonomisk årsprognose for hvert rammeområde, kort om 

sykefravær samt status i de største investerings-prosjektene. Rapporten vil inneholde utvilkling 

i prognosene i løpet av året, og etterhvert hvordan budsjettet utvikler seg. 

 

Hvert tertial lages det en mer omfattende rapport med utfyllende kommentarer fra 

rammeområdene, investeringsprosjekter samt status på kommunens mål, status for 

kommunestyrets vedtak de siste årene og verbalforslag. Det er i hovedsak i tertialrapporten at 

det gjøres budsjettjusteringer som påvirker avsetning til disposisjonsfond. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 19/170-17   Arkiv: 216 &17  

 

Kontrollutvalget - Protokoll fra møtet 15.2.19  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/19 Kommunestyret 07.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 02/19 tas til orientering. 

 

  

 

 

Vedlegg: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.02.19 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 19/170-16   Arkiv: 216 &17  

 

Kontrollutvalgets årsrapport 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/19 Kommunestyret 07.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets årsrapport 2018 tas til orientering. 

 

  

 

 

Vedlegg: 

Kontrollutvalgets årsrapport 2018 

Protokoll – behandling av Kontrollutvalgets årsrapport 2018 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 19/598-1   Arkiv:   

 

Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen «FRAMOVER 

SAMMEN»  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/19 Formannskapet 19.02.2019 

17/19 Kommunestyret 07.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hole/Jevnaker/Ringerike kommune slutter seg til forslag til næringspolitisk strategi for 

Ringeriksregionen «FRAMOVER SAMMEN», versjon 2.3, 5. desember 2018 og 

vedtar strategien.  

2. Næringspolitisk strategi skal evalueres 2. hvert år. Rådet for Ringeriksregionen er 

ansvarlig for å sikre at denne prosessen gjennomføres. 

3. Hole, Jevnaker og Ringerike kommune har selvstendig ansvar for å utarbeide toårige 

handlingsplaner i samsvar med mål, strategi og tiltak omtalt i næringspolitisk strategi. 

Jevnakers handlingsplan utarbeides når også næringspolitisk strategi for Hadeland 

foreligger. 

4. Ordfører-/rådmannsmøtet i Ringeriksregionen overlates ansvaret for å beslutte hvordan 

kommunene i fellesskap skal arbeide med, følge opp og rullere den regionale 

næringsstrategien videre. Gjennomføring og rullering av strategien skal skje i samarbeid 

med næringsliv, HSN og virkemiddelapparatet i regionen. 

 

 

 

  

Hensikt 

Hensikten med næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen er å vise hva regionen i fellesskap 

skal prioritere for å nå målene som er satt for næringsutviklingen.  Overordnede mål for 

næringspolitikken i Ringeriksregionen: 
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FLERE ARBEIDSPLASSER OG HØYERE VERDISKAPING: 

 Et variert næringsliv med arbeidsplasser som sysselsetter befolkningen og hvor enda 

flere kommer i arbeid.  

 Økt verdiskaping per innbygger i regionen. 

 Økt skatteinngang.  

VEKST I ARBEIDSPLASSER I TAKT MED BEFOLKNINGSVEKST: 

 Mål om å skape 1 ny arbeidsplass per 2.netto nye innbygger.  

  

Bakgrunn 

I møte mellom Regionrådet, Ringerike Næringsforening og Ringerike utvikling den 22. mars 

2018, anmodet Regionrådet om at RNF og RU i fellesskap skulle utarbeide et notat, med mål 

om å komme opp med den mest hensiktsmessige modellen og metoden for gjennomføring av 

prosess for utarbeidelse av en regional næringspolitisk plan. Disse to har jobbet videre sammen 

med USN v/ Steinar Aasnæss og sammen har de utarbeidet et kunnskaps- og faktagrunnlag 

med forslag til innsatsområder. Perspektivet er lokalt, nasjonalt og internasjonalt mot 2025.  

 

Underveis i prosessen har de orientert og diskutert innhold i arbeidet med ordførere og 

rådmenn i Ringeriksregionen, samt orientert på møter i rådet for Ringeriksregionen og på 

Ringerikstinget.  

 

Under møtet på Ringerikstinget den 12. desember 2018 ble Næringspolitisk strategi for 

Ringeriksregionen «FRAMOVER SAMMEN», versjon 2.3, 5. desember 2018 lagt fram som 

sak (Sak 5. Regional næringspolitisk strategi) og vedtaket ble:  

«Vedtak: Basert på tilbakemeldingene og oppsummeringen fra Ringerikstinget, 

utarbeider rådmenn i felleskap saksfremlegg for videre organisering og finansiering 

av arbeidet. Prosessen innledes med et møtet hvor rådmenn og ordførere går igjennom 

innspillene fra Ringerikstinget. Felles saksfremlegg skal foreligge i løpet av januar, 

slik at den enkelte kommune kan behandle saken i løpet av februar. 

Parallelt med den regionale behandlingen, forbereder det respektive formannskap den 

kommende behandling ved å gjøre seg godt kjent med den næringspolitiske strategien» 

 

Rådmannens vurdering 

Det er et solid dokument som ble presentert under møtet på Ringerikstinget den 12. desember. 

Et stort arbeid er utført at RU, RNF og USN. Skal Ringeriksregionen lykkes med videre arbeid 

er det noen suksessfaktorer som må på plass: 

 Felles forståelse for utviklingen 

 Enighet om mål, innsatsområdet og oppgaver 

 Avklare forhold til roller og ressurser 

 Samarbeide om læringsarenaer for utvikling og rullering av planer. 

På bakgrunn av disse suksessfaktorene anbefales kommunestyrene i Ringeriksregionen å slutte 

seg til felles forslag til næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen. For å sikre felles 

regionalt arbeid, må vi sikre koordinerings, oppfølgings- og kommunikasjonsarbeid.  

Hole, Jevnaker og Ringerike kommune har ulike ståsted, muligheter og utfordringer for bidra i 

næringsutviklingsarbeidet. Det foreslås derfor at hver enkelt kommune lager sine to-årlige 

handlingsplaner og at disse blir gjennomført lokalt og koordinert regionalt. Første to-årlige 

periode er 2019-2020.  
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Næringspolitisk strategi skal være dynamisk, slik at endrede rammebetingelser eller nye 

muligheter for næringsutviklingen i regionen kan gjenspeiles i strategien.  Det bør derfor sørges 

for en løpende oppfølging, samt en 4-årig rullering av næringsstrategien. Ordfører-

/rådmannsmøtet i Ringeriksregionen bør overlates ansvaret for å beslutte hvordan kommunene 

i fellesskap skal arbeide med, følge opp og rullere den regionale næringsstrategien videre. 

Gjennomføring og rullering av strategien skal skje i samarbeid med næringsliv, HSN og 

virkemiddelapparatet i regionen. 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Næringspolitisk strategi 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Ass. rådmann: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Harriet Slaaen 
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Arkivsaksnr.: 18/5180-1   Arkiv: H41  

 

Bygging av omsorgsboliger, - BP2 10007 "Hov Vest"  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/19 Eldrerådet 04.03.2019 

/ Råd for funksjonshemmede  

3/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 05.02.2019 

15/19 Formannskapet 19.02.2019 

18/19 Kommunestyret 07.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Under forutsetning av positiv behandling i Husbanken, gis rådmannen fullmakt til å iverksette 

etablering av sju nye omsorgsboliger, - «Hov Vest», i henhold til de rammer og føringer som 

ligger i denne sak. 

 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen legger med dette fram BP2-sak for «Hov Vest» for endelig vedtak. Denne saken 

har vært under arbeid siden 2013, da en gruppe foreldre til psykisk funksjonshemmede barn tok 

kontakt med kommunen for å forberede bistand til egne boliger, når barna ble så gamle at det 

var naturlig å flytte ut å bo for seg selv. Aktuelt tidspunkt ville være fra barna var 18 år +, 

m.a.o. i 2020 - 2021. 

Ønsket fra foreldregruppen var at det skulle bygges et boligfellesskap organisert som et 

borettslag, der hver enkelt eide sin egen leilighet. Tanken var at dette skulle fremme 

selvstendighet og sikre trygghet i boforholdet, samt en viss innflytelse på hvem man ville bo 

sammen med. Samtidig var dette barn og foreldre som kjente hverandre godt, og som klart 

signaliserte at de som foreldregruppe ville følge opp sine og hverandres barn som voksne. 

For kommunen var dette «upløyd mark», men ideen virket svært interessant, og det ble satt 

ned en arbeidsgruppe sammen med foreldrerepresentanter for å se hvordan et slikt konsept 

kunne realiseres. 

I møte mellom arbeidsgruppen, foreldre og husbanken ble realitetene drøftet og de positive og 

negative sider ved et slikt prosjekt belyst. Realitetsorientering hadde klart fokus på de 

vanskelige og kanskje negative sidene ved et slikt konsept, og foreldregruppen og kommunens 

representanter var enige om følgende: 
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Dersom hensikten med å eie i stedet for å leie bolig, er for på den måten å kunne hente ut 

framtidig verdistigning og mulig fortjeneste, - er omsorgsbolig ikke det riktige 

investeringsobjekt. 

Kommunens tildelingsrett og plikt i forhold til å kvalifisere for investeringstilskudd fra 

husbanken er absolutt. Et slikt konsept vil kreve mye av både kommunen og foreldrene i 

forhold til samarbeid/samarbeidsformer. 

Den eneste måten et slikt prosjekt kan realiseres på, er at kommunen bygger og får 

investeringstilskudd, for så å seksjonere leilighetene å selge disse som borettslag. 

Da det var etablert konsensus/forståelse om disse punktene, bl pårørende og kommunen enige 

om å gå videre med prosjektet, og etter en lang og omfattende prosess er prosjektet nå klart 

for realisering med ferdigstillelse i 2020. 

 

Beskrivelse av saken 

Prosjektet 10007 «Hov Vest» omhandler bygging av 7 omsorgsplasser finansiert som 

omsorgsboliger med tilhørende personalrom, fellesfunksjoner og uteareal, på en ledig 

kommunal tomt i området ved Hov gård. Den aktuelle tomten anses meget godt egnet til 

formålet og vil gi en bra utnyttelse av dette området, med sentral beliggenhet, gode 

dagslysforhold, solforhold og utsikt. 

I samtlige planmøter har brukerne vært representert enten ved samtlige foreldre eller ved et 

foreldreutvalg. NFUi har vært invitert inn i prosessene, men har sett sin tilstedeværelse 

overflødig, da hver enkelt av de aktuelle beboere har vært representert ved sine foreldre. 

Det er konsensus om at valgte løsning oppfattes som ideell, både når det gjelder lokalisering, 

utforming og antall leiligheter. 

Det ble i 2016 satt i gang en reguleringsprosess for å omregulere de aktuelle tomtene på Hov 

fra NLF- område til boligformål. Omreguleringen er må på plass. 

Sommer/ høst 2018 ble det gjennomført skisse-/ forprosjekt som resulterte i nye planer, 

rapport og kostnadskalkyle. Dette baserer seg på tidligere mulighetsstudie, krav og føringer fra 

Husbanken samt en omfattende og bred brukerprosess.  

Husbanken har vært involvert gjennom hele prosessen med utvikling av planer, og vi har fått 

klar tilbakemelding på at prosjektet vil få økonomisk støtte (investeringstilskudd). 

Omsorgsplasser som får innvilget investeringstilskudd må være universelt utformet og 

tilrettelagt for mennesker med demens og kognitiv sviktii. Slik utforming og tilrettelegging skal 

skje i tråd med Demensplan 2015 og med formålet for ansvarsreformen for mennesker med 

utviklingshemming. 

Husbanken utbetaler sine tilskudd når innflytting har funnet sted, og kommunen må derfor 

fullfinansiere prosjektet. Oppstart vil skje i slutten av mai/juni 2019. Dette prosjektet vurderes 

utført/samkjørt med Hov Øst. Dette med tanke på mulige synergieffekter som følge av felles 

rigg og drift, administrasjon, logistikk, HMS, og med tanke på mineralisering av trafikk, støy 

og annen anleggsbelastning for nabolaget. 

                                                
i Norsk forening for utviklingshemmede, - Lokallag Hole og Ringerike  
ii Vanskeligheter med oppmerksomhet og konsentrasjon, hukommelse, bearbeiding av 

sanseinntrykk, forstå språk og kommunaikasjon, planlegge og utføre handlinger, tenke raskt og 

komplisert og endringer i atferd og personlighet. Kognitiv svikt er en skjult funksjonshemming. 
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Vurderinger miljø 

Det anses ikke hensiktsmessig å bygge etter BREEAMiii – metodikk. Dette vurdert ut i fra en 

kost/ nytte vurdering. I stedet forutsetter prosjektet å legge til grunn klima og energiplan fra 

Ringerike kommune, samt å utforme en miljøoppfølgingsplan som tar for seg de mest 

vesentlige elementer fra BREEAM.  

 

Vurderinger energi 

For prosjektet Hov Vest er det lagt til grunn bruk av solcelle teknologi. Prosjektet har en klar 

ambisjon om bruk av solceller integrert i takplater (tak som produserer strøm) i kombinasjon 

med tekniske løsninger for styring av energiforbruk (deriblant varmtvann). Det søkes støtte for 

dette gjennom støtteordninger i Enova. Dersom støtte ikke innvilges, legges det til rette for at 

boretteslaget kan søke om støtte som privatpersoner og ettermontere tradisjonelle 

utenpåliggende solcellepaneler. 

Massivtre 

Det er i forprosjektet gjort en egenethetsvurdering vedr. bygging i massivtre. Bygget er godt 

egnet for bygging i massivtre, og det er pr. dato ingen forhold som tyder på at dette vil ha en 

negativ priskonsekvens. Følgelig forutsettes bygging i massivtre ved utlysning av 

anbudskonkurranse.   

Vurderinger LCC (livssyklus kostnader) og drift:  

Prosjektet har ambisjon om å oppnå svært lave kostnader til drift og vedlikehold av 

bygningsmassen. Det er tatt utgangspunkt i LCC (livssyklus vurderinger mhp levetid og 

kostnader for komponenter), samt overordnet vurdering mhp kostnader for drift av 

bygningsmassen i de valg og beslutninger som er gjort i forprosjektet. Videre legges LCC 

vurderinger som beslutningsgrunnlag for borettslag/foreldregruppe i gjennomføringsfasen. 

Økonomiske forhold 

Kostnadskalkylen fra forprosjektet angir følgende samlet prosjektkostnad for omsorgsboligene, 

inkl. mva og avsetning for usikkerhetiv 

• Prosjektkostnad (P50): 28,3 MNOK inkl. mva.  

• Prosjektkostnad (P85): 31,0 MNOK inkl. mva.  

 

Kalkulert prosjektkostnad P85 tilsvarer en kostnad pr/m2 i størrelsesordenen ca. 44 000 kr/m2, 

Prosjektet er utarbeidet i nær samarbeid med pårørendegruppen, som har akseptert prosjektet 

slik det nå framstår, samt kostnadene. 

Refusjoner 

                                                
iii BREEAM er et miljøsertifiseringsverktøy for bygninger.. BREEAM har vist seg å være et 

effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere miljørettet 

bærekraftig tenkning i alle ledd. 

Et BREEAM sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og 

Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, 

helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt 

forurensning. 
iv Kostnadene er beregnet ut i fra standard modell og oppsett for prosjektkostnader. P50 er 

verdien for anslått prosjektkostnad med 50% sannsynlighet. Verdien for P85 er anslått 

prosjektkostnad beregnet innenfor 85% sannsynlighet. Dette betyr eksempelvis at for P85 er 

det 85% sannsynlighet at kostnadene ikke vil øke utover denne rammen. 
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Full finansiering (som kommunen må ta høyde for da refusjoner og tilskudd blir utbetalt i 

ettertid, og videresalg/etablering av borettslag vil også skje etter ferdigstillelse) vil dermed for 

«Hov Vest» kalkuleres til 31.0 MNOK. Dette beløpet er inkl. moms, noe kommunen får 

refundert for boliger rettet mot dette formålet, samt reserver og marginer. 

Husbanken dekker for tiden inntil 45% av anleggskostnader begrenset oppad til en 

anleggskostnad på kr. 3 316 500,- pr. enhet. Dette vil gi en maksimal uttelling når det gjelder 

investeringstilskudd som utbetales til kommunen på kr. 1 492 000,-/boenhet. Husbanken 

forutsetter da at omsorgsplassene er tilrettelagt for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, 

kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi, noe som er et generelt krav 

for at investeringstilskudd skal utløses. Alle husbankens krav er ivaretatt. 

Investeringstilskuddet kan ikke transporteres til andre. 

Ringerike kommunes endelige kapitalkostnader/investeringskostnader til prosjektet «Hov 

Vest» kan dermed illustreres slik: 

Etableringskostnader:    kr.   31 000 000 

- Moms-kompensasjon:   kr.     6 200 000 

- Investeringstilskudd:    kr.   10 444 000   

kr.   14 356 000 

Finansieres av borettslaget:   kr.   14 356 000 

Netto kapitalkostnad for kommunen:  kr                    0 

 

Dette betyr at hver leilighet i henhold til forprosjektets kalkyle vil koste ca. kr. 2 050 000,-. 

Hvordan borettslaget vil håndtere dette i forhold til innskudd og fellesgjeld, vil være 

borettslagets ansvar. Rådmannen vil allikevel bemerke at husbanken signaliserer at kommunen 

kan innvilge startlån til finansiering av innskudd for de som har manglende egenkapital, samt at 

borettslaget kan få innvilget grunnlån fra husbanken i forhold til etablering av fellesgjeld. Slik 

finansiering vil til enhver tid være markedets rimeligste og gunstigste finansiering. 

 

Rådmannens vurdering 

Etableringen av omsorgsboligene på Hov Vest, i henhold til planlagt skisseprosjekt, vil gi 

meget godt tilpassede og fremtidsrettede omsorgsplasser i tråd med det initiativ som ble tatt fra 

foreldregruppens side. Prosjektet har vakt en viss oppsikt hos andre kommuner, og kommunen 

har mottatt en rekke forespørsler om hvordan et slikt prosjekt kan organiseres og utvikles. Det 

har også vært flere henvendelser fra potensielle brukere og pårørende som synes prosjektet er 

interessant. 

Rådmannen vil presisere at de framlagte tall er en kalkyle basert på forprosjektet. Som ved 

andre byggeprosjekt, vil kostnadene framstå som langt sikrerer etter at anbud er innhentet, og 

endelige når byggeregnskap foreligger. Det er ingen vesentlige usikkerheter i prosjektet med 

tanke på økonomi eller fremdrift. Det er gjort spesifikke vurderinger og kalkyler for de enkelte 

elementer i prosjektet. Rådmannen vurderer at en vesentlig økning av kostnadsrammen (utover 

P85) som lite sannsynlig. 

Bygget har en enkel geometri/ utforming og geotekniske undersøkelser har vist at det ikke er 

noen usikkerheter med tanke på grunnforhold, gitt at bygget prosjekteres etter de anbefalinger 

som prosjekteringsgruppen anbefaler.   

Husbanken har i avklaringsmøter gitt aksept for tilsagn på støtte. Pårørendegruppen har tatt 

initiativ til etablering av borettslaget, og valgt et interimsstyre. Forvaltningsavtale vil bli inngått 
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med «Ringbo», som også har dette ansvaret i forhold til våre borettslag i Elvegata, på Hov og i 

Ve. Vedtekter for dette nye borettslaget vil bli utarbeidet i tråd med eksisterende borettslag. 

 

Vedlegg 

 Tegninger, - plan- og profilskisser 

 

 

 Ringerike kommune, 25.11.2019 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Trond Skogdal, prosjektansvarlig/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 14/1312-105   Arkiv: PROS 15008  

 

Vurdering av ekspropriasjon i forbindelse med framføring av vann og 

avløpsledninger til Åsa  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/19 Formannskapet 19.02.2019 

19/19 Kommunestyret 07.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i oreningslova §2 vedtar Ringerike kommune å søke fylkesmannen om å 

ekspropriere grunn på gnr/bnr: 27/52 og gnr/bnr: 21/7. Arealet som berøres er beregnet til 

henholdsvis ca. 600 m2 og ca. 140 m2.  

 

Rådmannen gis videre fullmakt til å søke forhåndstiltredelse, jfr. oreigningsloven § 25 dersom 

Fylkesmannen gir ekspropriasjonstillatelse. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Prosjektet med å sanere KUR anleggene i Åsa og overføre avløpet til Monserud renseanlegg 

har pågått siden 2003. I forbindelse med prosjektet har ca. 40 grunneiere blitt berørt og det er 

inngått avtale med. Aktuell grunneier blir da kontaktet og det sendes over forslag til 

avtale/overenskomst om ledningsanlegg som må gå over deres grunn. Det gis erstatning for 

kummer, samt berørt plenareal eller dyrket mark. På Åsa øst er det 2 av grunneierne som enda 

ikke har gitt uttrykk for at de ønsker å skrive under noen avtale med kommuen.  

 

 

Beskrivelse av saken 

For å framføre offentlig vann og avløp er kommunen avhengig av å legge store deler av 

ledningstrekket over privat grunn.  

Den ene grunneieren som ikke har ønsket å inngå avtale med kommunen har hatt en sak 

pågående siden 2003. Først gjaldt det etablering av pumpestasjon, men siden vi ikke kom i mål 

med avtale om dette, fant vi en annen løsning på naboeiendom. Likevel må det framføres vann 

og avløpsledninger over denne eiendommen. Vi har sett på ulike løsninger for å unngå denne 

eiendommen, men slik anlegget ligger nå er det ikke mulig å unngå inngrep på hans eiendom.  
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Den andre eiendommen har vi ikke vært i kontakt med før august 2018 pga at dette området 

ikke ble prosjektert ferdig før dette tidspunktet. Vi tok da muntlig kontakt og har sendt dem en 

skriftlig henvendelse. Kommunen har ikke mottatt noe signaler som tilsier at grunneier har noe 

å utsette på selve inngrepet. Likevel gir de uttrykk for at de ikke vil skrive under avtalen før de 

har fått svar på andre saker i kommunen. Disse sakene kjenner ikke dette prosjektet til og vil 

ikke ha mulighet til å påvirke. Da vi nå ikke kan vente lenger på svar, ser vi oss nødt til å gå til 

det nødvendige skrittet å starte en ekspropriasjonsprosess.  

Selve tiltaket vil få følgende konsekvenser for grunneierne: Ringerike kommune får framtidig 

rett til å anlegge, vedlikeholde og eventuelt fornye de kommunale ledninger og kummer som 

blir liggende på deres grunn. Det vil i fremtiden ikke være lov å sette opp bygg nærmere enn 4 

m fra ledningen. 

 

 

Juridiske forhold  

Plan og bygningslovens § 16-4 kan ikke anvendes fordi området ikke er regulert. Derfor må 

oregningslovens § 2 brukes.  

 

Oreigningsloven § 2 nr 47 gir hjemmel til ekspropriasjon til vannforsyning og avløp. 

Bestemmelsen gir rett til å erverve grunn, herunder også rett til å legge ledning eller grøft på 

annen manns eiendom. Retten til å gjøre vedtak om eller gi samtykke til eiendomsinngrep er 

etter forskrift i medhold av oreigningsloven § 5 lagt til Fylkesmannen. Kommunen må dermed 

søke Fylkesmannen om ekspropriasjonstillatelse.  

 

Det er en bred interesseavveining som skal foretas for at Fylkesmannen skal gi samtykke til 

ekspropriasjon, der skadene og ulempene konkret må vurderes i forhold til hverandre. I denne 

saken er søknad om å ekspropriere begrunnet i hensynet til å sikre en drikkevannsforsyningen 

til en større krets av personer og borttransportering av avløp, noe som tilsier at det skal mye til 

for at Fylkesmannen avslår en søknad om ekspropriasjon.  

 

Oreigningsloven § 16 og § 17, blant annet, har nærmere bestemmelser om når og hvordan 

skjønn for å fastsette erstatning for ekspropriasjonsinngrepet. Normalt skal det begjæres og 

avholdes skjønn før kommunen har lovlig adgang til å ta det aktuelle areal i besittelse. I denne 

saken haster det å få etablert vann og avløpstraseen for å ferdigstille og ta anlegget i bruk. 

Etter oreigningsloven § 25 kan en da, dersom Fylkesmannen gir ekspropriasjonstillatelse, søke 

om å ta grunnen i bruk før det foreligger rettskraftig skjønn for å unngå tidsspille. 

 

 

Økonomiske forhold 

Kommunen betaler normalt ikke ut noe erstatning til grunneiere for at vann og avløpstrase skal 

gå over grunnen, men rydder opp slik at det er i den stand det var før tiltaket ble igangsatt. Det 

gis erstatning for plenareal, samt kummer. De nevnte arealene har kun plenareal som skal 

erstattes.  
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Alternative løsninger 

Det er søkt å finne alternative traseer slik at vi unngår disse to eiendommene. Men pga 

beliggenhet i forhold til vann og vei er det ikke mulig å unngå noe inngrep dersom det skal 

framføres vann og avløp til disse områdene.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Prosjektet med vann og avløp til Åsa har pågått over lang tid. I det ene tilfellet har det pågått 

forhandlinger over lang tid. Kommunen har søkt å finne alternative løsninger i tillegg til at vi 

har søkt etter en akseptabel løsning for både grunneier og kommunen. Dessverre har ikke dette 

vært tilstrekkelig for å komme fram til en avtale med disse to grunneierne.  

Åsa øst ligger nå ute på anbud og anlegget skal etter planen være ferdigstilt i løpet av 2019. 

Derfor har vi ikke lenger tid til å vente på at de kanskje vil skrive under. Dersom vi må 

eksproprisere må vi starte prosessen nå for å bli ferdige med anlegget som planlagt. Det er 

også behov for å søke om forhåndstiltredelse, da selve ekspropriasjonsprosessen kan ta lang 

tid. 

Kommunen kan heller ikke se at selve tiltaket vil ha store negative konsekvenser for de 

aktuelle grunneierne. Dette har de heller ikke gitt uttrykk for selv. 

 

Derfor vurderer rådmannen det som nødvendig å starte prosessen med ekspropriasjon for å få 

ferdigstilt anlegget til Åsa, som planlagt.  

 

 

Vedlegg 

 

Situasjonskart over eiendom 27-52 som viser de beregnede konsekvenser av tiltaket. 

Situasjonskart over eiendom 21-7 som viser de beregnede konsekvenser av tiltaket. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Lene Grimsrud 
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Arkivsaksnr.: 17/1273-43   Arkiv: PLN 432  

 

432 Hemskogveien panorama - 2. gangsbehandling Gnr/bnr 103/288 

og 103/94 m. fl. 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.02.2019 

25/19 Formannskapet 19.02.2019 

20/19 Kommunestyret 07.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_432 Detaljregulering for Hemskogveien panorama vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 202-06 Havna Hemskogen, vedtatt 18.09.2000 (mindre 

endring 27.06.2013), som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med planen er å legge til rette for boligbygging på gnr/bnr 103/288 og deler av 

103/94. Planen er en detaljregulering, og inneholder areal for 12 boenheter fordelt på to 

rekkehus, med tilhørende parkering, uteoppholdsareal og lekeplass.  

 

De viktigste temaene i høringsuttalelsene var støyproblematikk, som beror på avstanden til fv. 

241 og en topografi som gir utfordringer for effektiv støydemping. Høringsuttalelsene har gått 

på at det er viktig at fasader ut mot støyutsatt side skal følge kravene i T1442/2016, og at dette 

er utfordrende å få til. Forslagsstiller har fått bistand fra ekstern konsulent for å utforme ulike 

tiltak som sørger for tilstrekkelig skjerming mot rom med støyfølsom bruk, samt støyskjerming 

av balkonger og uteområder, som etter rådmannens syn gir tilstrekkelig effekt. 

 

I tillegg har avstand mot fylkesvei vært et tema for diskusjon. Avstanden til fylkesveien er 

mindre enn de 50 meterne som Statens vegvesen krever som minimumsavstand, og Statens 

vegvesen har vært kritiske til konsekvensene av at avstanden til fv. 241 er 30 meter. 

Rådmannen vurderer at denne avstanden er tilstrekkelig og gir den beste utforming av 

eiendommen, i avveining mellom støyskjerming mot støyutsatt side og nok areal avsatt til 

uteoppholdsarealer på stille side.  
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Rådmannen er positiv til planforslaget, som innebærer nye boliger i Haugsbygd – en av 

kommunens prioriterte lokalsamfunn. Forslagsstiller har utført støyanalyser og vist til gode 

løsninger for å dempe støyproblematikk gjennom både fysisk skjerming og plassering av 

støyfølsomme rom mot stille side av bygningene. Rådmannen anbefaler derfor at planen vedtas 

slik den nå foreligger.  

 

 

Innledning/bakgrunn 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for rekkehusbebyggelse med til sammen 12 

boenheter, fordelt på to rekkehus på eiendom 103/288 og østre del av 103/94. Planen fremmes 

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

uteoppholdsarealer, felles lekearealer, adkomst og parkering, samt kjøreveg, fortau og annen 

veggrunn. Eiendom 103/224 med eksisterende bebyggelse er også inkludert i planforslaget 

etter initiativ fra kommunen, og etter dialog og enighet mellom kommune, grunneier og 

forslagstiller.  

 

Adkomst skal skje fra Ringkollveien og inn på Hemskogveien som leder inn til boligområde 

Havna Hemskogen. Nord for kryss Hemskogveien/Haugkollen går det en mindre vei inn mot 

vest. Den heter også Hemskogveien og via den kommer man til de fremtidige boligene som 

planforslaget gjelder. Denne avstikkeren av Hemskogveien brukes også av beboerne i Øvre 

Nordbergveien 10.   

 

Rådmannen er positiv til utvikling av nye boliger i dette området og til planforslaget slik det nå 

foreligger, og anbefaler at planen vedtas. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som skal til behandling består av:  

- Plankart (vedlegg 2) 

- Reguleringsbestemmelser (vedlegg 3) 

- Planbeskrivelse (vedlegg 4) 

 

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

saksframlegg til førstegangsbehandling, vedlegg 10. Under følger en beskrivelse av de viktigste 

momentene som har vært diskutert i utarbeiding av plan og som følge av høringsuttalelser. 

 

Støy: 

Fv. 241 passerer planområdets nordside, og genererer mye trafikkstøy. Siden planområdet 

skråner mot nord og bygningens plassering vil være høyere i terrenget enn veien, er det 

utfordrende å skjerme mot støy med støyskjermer på bakkenivå. Disse vil ikke bli høye nok til 

at støyen ikke passerer over støyskjermene. For å redusere støy ved fasader vil byggenes 

underetasje disponeres som parkeringskjeller. I tillegg vil utbygger sørge for nødvendige tiltak i 

fasader mot støyutsatt side slik at rom med støyfølsomt bruk får et støynivå som ikke 

overstiger kravene i teknisk forskrift, at balkonger mot nord skjermes tilstrekkelig og at 

uteoppholdsareal og lekeareal skjermes i tråd med teknisk forskrift. Rådmannen vurderer at 

disse tiltakene, som sikres i bestemmelser og utdypes i planbeskrivelse, løser støyutfordringene 

på en god måte.  
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Byggegrense mot vei: 

Statens vegvesen har vært kritiske til planområdets og bebyggelsens avstand til fv. 241. Det ble 

opprinnelig gitt en dispensasjon for byggegrense på 35 meter fra fylkesveien da prosjektet var 

tenkt bebygd med to tomannsboliger. Byggegrense i foreliggende planforslag er 33,5 meter for 

den nye bebyggelsen, noe vegvesenet er kritiske til, men det har ikke blitt fremmet innsigelse. 

Rådmannen vurderer at denne avstanden er tilstrekkelig, og gir den mest fornuftige 

utformingen av eiendommen. Det er lite sannsynlig med en stor utvidelse av bredden på 

fylkesvei 241 forbi planområdet, og veien har i dag tre felt (to kjørefelt samt krabbefelt) på 

strekningen. På grunn av at eiendommen skråner ned mot veien ville det ha liten effekt for 

støyforhold å trekke bebyggelsen noen meter tilbake – dette ville derimot gjort at det hadde 

blitt mindre plass til uteoppholdsarealer på bygningenes stille side, som ville vært negativt målt 

mot den lave effekten av noen meters større avstand mot vei når det gjelder støyforhold.  

 

Endringer etter førstegangsbehandling 

De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er: 

 Endringer i bestemmelser for å ivareta krav til støyskjerming i uteområder 

 Støyskjerming for balkonger er sikra i bestemmelser – teknisk løsning avklares i 

byggesak 

 Nytt parkeringsareal nordøst for boligene med etablering av snuhammer, etter avtale 

med sameiet i Øvre Nordbergvei 10. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Det er inngått en avtale med sameiet i Øvre Nordbergvei 10 nordøst for eiendommen, se 

vedlegg 8. Dette er gjort for å imøtekomme krav til areal for renovasjon og snuhammer som 

må løses på denne eiendommen. Som kompensasjon for at noe av arealet som tilhører sameiet i 

Øvre Nordbergvei 10 må benyttes, opparbeides det parkeringsplasser for sameiet. Området 

vises i plankartet og i vedlegg 9, men eierforhold på eiendommene endres ikke.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 07.06.2018–24.08.2018. 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. 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Området er i all hovedsak uregulert. En begrenset del av planområdet i øst overlapper med 

veiareal med detaljreguleringsplan 202 Havna Hemskogen. 

 

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 
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kommunen vil tilrettelegge for fremtidig vekst. Planforslaget er i tråd med kommuneplanens 

samfunnsdel. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål.  

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnede planer. Kommuneplanbestemmelsene 

stiller krav om reguleringsplan. 

 

Energi- og klimaplan, Kommunedelplan for gående og syklende, og Folkehelsemeldingen 

I alle planene nevnt i overskriften er det et mål om at det skal legges til rette for å øke antall 

gående og syklende. Dette begrunnes med et mål om å forbedre folkehelse og begrense bilbruk 

og utslipp av klimautslipp. Færre biler gir også mindre støy- og støvplager.  

 

I dette planforslaget legges det til rette for gående i form av fortau fra adkomst til boligene 

som knyttes sammen med eksisterende fortau i krysset Hemskogveien/Haugkollen. Herfra går 

fortau videre ned til Ringkollveien hvor gang- og sykkelvei går østover til busslomme for 

kollektivtrafikk til Hønefoss i kryss ved Ringkollveien/Bånntjernveien. Mot vest går gang- og 

sykkelveien helt til Vang skole.   

 

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 

Etter søk i Miljødirektoratets kartbase og Artsdatabankens kartbase foreligger det ingen natur- 

og miljøforhold som kan forringes i området. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 04. juni 2018, sak 42/18.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen store økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Det skal etableres ca. 40 meter fortau langs den kommunale delen av Hemskogveien, som 

knyttes til eksisterende fortau. Dette kan gi en liten økonomisk konsekvens i form av kostnad 

for drift/vedlikehold av vei for Ringerike kommune. 

 

Utbygginga vil 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. 
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Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utbygging av to rekkehus med til sammen 12 boenheter i 

Hemskogveien, Haugsbygd. Utbyggingen bidrar til at det kan tilbys varierte typer boliger i et 

populært boligområde i et av kommunens prioriterte tettsteder. Det legges til rette for at 

beboerne vil ha trygg vei som myke trafikanter på fortau som knytter seg til eksisterende gang- 

og sykkelveinett. Nytt parkeringsareal med snuhammer gir også tilstrekkelig med kjøre- og 

snuareal for renovasjonsbiler.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler derfor rådmannen at planforslaget vedtas. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Plankart 

3. Reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser med rådmannens kommentar 

6. Høringsuttalelser 

 a. Buskerud fylkeskommune 

 b. Fylkesmannen i Buskerud 

 c. Statens vegvesen 22.08.2018 

 d. Statens vegvesen 17.10.2018 

 e. Ringerike kommune v/kommuneoverlegen 

 f. Brakar 

 g. Knut Helle, for Sigrid Helle 

7. Geotekniske notater 

8. Avtale med sameiet i Øvre Nordbergvei 10 

9. Illustrasjon av parkeringsareal og snuhammer til Øvre Nordbergvei 10 

10. Saksframlegg til 1. gangsbehandling 

11. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling 

12. Illustrasjoner 

 

 

 Ringerike kommune, 21.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Sannes Riiser 
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Arkivsaksnr.: 18/4867-51   Arkiv: M41  

 

Klage på vedtak om stenging av bygård Stabells gate 1 / Fossveien 

1B.  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/19 Kommunestyret 07.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret opprettholder vedtaket i sak 7/19: 

«Ringerike kommunestyre stadfester delegasjonssakene 11/18, 12/18 og 13/18 - Vedtak om 

stenging av Stabells gate 1/Fossveien 1B (gnr.318 bnr.374), grunnet ikke fungerende kloakk.» 

Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for avgjørelse. 

 

  

 

Beskrivelse 

Helsemyndigheten mottok den 14.11.2018 bekymringsmelding fra forurensningsmyndigheten i 

kommunen om utilfredsstillende avløpsforhold og tydelig kloakklukt fra avløpsvann i gravd 

åpen grop i bygården i Fossveien 1 B. Det ble opplyst at avløpsledningen fra denne 

eiendommen er skadet og ikke utbedret tross pålegg om retting og løpende tvangsmulkt. 

Bygården tilhører Braathen Eiendom AS og har adresse Stabels gate 1 og Fossveien 1 B (Gnr. 

318, Bnr. 374).  

I bygningen er det 3 leiligheter, et ervervsleiemål og en restaurant.  
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Kart 1 Fossveien 1 B/Stabells gate 1, Hønefoss 

 

 

 

 
Bilde 1 torsdag 15. november 2018 13:20 
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Kommunens helsemyndighet har gjennomført gjentatte tilsyn, og gitt til sammen 4 delegerte 

hastevedtak (10/18, 11/18, 12/18 og 13/18). Ved gjentatte tilsyn ble det funnet kloakkluktende 

avløpsvann i åpen grop i bygården og bekreftet brudd på avløpssystemet. Forholdene er 

vurdert som forbundet med overhengende fare for helseskade og med en økt risiko for 

omgivelsene.  Helsemyndigheten fattet vedtak om stenging av eiendommen etter Lov om 

folkehelsearbeid (Folkehelseloven) § 16. Stansing.  

 

Vedtaket om stenging ble de første 3 ganger gitt med 24 timers varsel med utsatt effektuering 

såfremt kompenserende tiltak ble gjennomført (tømming av septiktank og grop, samt utbedring 

av avløpsforhold og skjerming inngangen til heis mot grop). Tiltakene var ikke tilstrekkelige til 

å hindre ny utsiving av avløpsvann til overflaten. Det fjerde vedtaket ble gitt med en ukes 

varsel og effektuering av stengingsvedtaket ble med bistand fra politiet, gjennomført den 

07.12.2018. Stengingsvedtaket gjelder frem til eiendommen har etablert et godkjent avløp. De 

delegert vedtakene er alle stadfestet av Kommunestyret i sak 155/18 i møte 30.11.2018 og 

7/19 i møte 31.01.2019.   

 

Daglig leder/ adm.direktør for Braathen Eiendom AS, Marianna Fic Braathen anmodet 

17.12.2018 om gjenåpning.  

Helsemyndigheten vurderte 20.12.2018 at Braathen Eiendom AS ikke hadde framlagt 

tilstrekkelig og etterspurt dokumentasjon på at bygården kan driftes på en helsemessig 

forsvarlig måte frem til avløpet er endelig utbedret og godkjent. 

 

 
Bilde 2 onsdag 19. desember 2018 12:16 
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Daglig leder for Braathen Eiendom AS påklaget 19.12.2018 vedtakene i delegasjonssak 12/18 

og 13/18. Klagen ble mottatt 08.01.2019. Eiendomsselskapet og daglig leder ble varslet om 

Kommunestyrets stadfesting av vedtakene 05.02.2019 og klagesaksbehandling 07.03.2019.  

 

I klagen anføres forhold som ikke omhandler helsemyndighetens behandling av saken, bl.a. 

forurensningsmyndighetens og Byggesakskontorets saksbehandling. Disse forhold vil ikke bli 

besvart her, da det ikke er innenfor helsemyndighetens ansvar. 

 

Helsemyndigheten har i all kommunikasjon forholdt seg til eier av eiendommen: Braathen 

Eiendom AS. Kontaktinformasjon er bekreftet i Brønnøysund registeret. Skriftlig informasjon 

er gitt til Braathen Eiendom AS på oppgitte adresse. Advokat Per Johan Braathen leier lokaler 

i 1. etasje i bygningen og er i Brønnøysund registeret oppført som varamedlem i styret for 

Braathen Eiendom AS.  Han ble av M. F. Braathen oppnevnt til kontaktperson for Braathen 

Eiendom AS og stod for oppfølgingen av vedtakene på vegne av henne, mens hun var i 

utlandet.  

 

Rådmannens vurdering 

Daglig leder M. F. Braathen påklaget en rekke forhold som hun mener gjør at stengings-

vedtaket ikke er korrekt, og krever at vedtaket straks blir opphevet. Hun mener at vedtaket er 

ikke forholdsmessig rimelig.  

Klagepunktene retter seg mot: 

 Helsefare 

 Vedtakets omfang 

 Skader på eiendom 

 Forholdet til forvaltningsloven 

 

1. Vurdering av grad av helsefare.  

M. F. Braathen anfører at det har vært åpen grop i bakgården med avløpsvann i siden juli 2018. 

Hun nevner at forholdene har vært kjent for andre etater i kommunen og mener det derfor er 

urimelig at bygården brått ble stengt.  

Vurdering 

Grad av helsefare er en helsefaglig vurdering. Det er helsemyndighetens klare faglige vurdering 

at åpent avløp fra boliger, kontor og restaurant i bysentrum representerer en overhengene 

helsefare. Bygården rommer utleieboliger og næringsvirksomhet. Det samme gjør nærliggende 

bygninger. Helsefaren retter seg mot stor risiko for spredning av smittsomme sykdommer og 

skadedyr. Medfølgende luktplager er i tillegg en betydelig helsemessig ulempe. Det er vurdert 

som skjerpende for stengingsvedtaket, at daglig leder for Braathen Eiendom AS har vært kjent 

med brudd på avløpsledningen og utsiving av avløpsvann til overflate over lengere tid i 

bygården uten å varsle helsemyndigheten, jf. lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) § 12. 

Opplysningsplikt. Langvarig eksponering av kloakkholdig avløpsvann vil gjøre gårdsrommet 

uhygienisk med en høyere smitterisiko i lang tid fremover. 

 

Konklusjon 
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Helsemyndigheten fastholder at et ikke-fungerende avløpssystem med overløp av avløpsvann til 

omgivelsene representerer en overhengende helsefare. Det er skjerpende for vedtaket at 

bygården er sentralt beliggende, har utleie av boliger, næringsmiddelvirksomheter og 

næringslokaler og at utslippet til gropa har pågått over lengre tid.  Utilstrekkelige avløp og 

kloakklukt berører mange.  Stengningsvedtaket vil bli opprettholdt frem til det er etablert et 

godkjent og tett avløpssystem fra eiendommen. 

 

2. Vurdering av vedtakets omfang 

M. F. Braathen anfører at Braathen eiendom AS har etterkommet alle krav satt av 

Helsemyndigheten. Hun har opplyst og fremlagt bekreftelse på at septiktanken er tømt av 

Septikservice, at rørlegger har foretatt utbedringer og at hun har avtale med Septikservice om 

tømming ved behov.  

Vurdering 

Helsemyndigheten har forsøkt gjennom 3 vedtak i november, alle med 24 timers stengings-

varsel, å etablere en felles forståelse med Braathen eiendom AS om den helsefaglige 

vurderingen av alvorlighetsgrad og korreksjonsbehov. Braathen Eiendom AS besørget 

tømming av grop og ettersyn fra rørlegger først etter at kommunens helsemyndighet hadde gitt 

pålegg om retting med stengningsvarsel.  

Etter 3. vedtak gjentok samme utfordring seg. Gropen ble fylt opp med avløpsvann som følge 

av utsiving til grunn fra septiktank. Avløpsvannet luktet kloakk. Det forelå ikke dokumentasjon 

fra autorisert rørlegger om at avløpssystemet var tett uten utsiving til omgivelsene, og det 

forelå ikke avtale om faste tømminger. Det ble derfor i det 4. vedtaket gitt konkret veiledning 

om hvilke vilkår som ville kunne kompensere for avløpssituasjonen frem til godkjent 

avløpssystem kunne bli etablert. Herunder angivelse av tømmefrekvens for septiktanken slik 

den ikke skulle løpe over.  

 

Septiktanken er i flg. rørleggerfirma og forurensningsmyndigheten 2,5 m3. Ved dimensjonering 

av avløpssystem antas at en person produserer 200 l avløpsvann i døgnet.  Informasjonen 

stemmer med helsemyndighetens observasjoner i bygården: den åpne grop ble gjenfylt på få 

dager etter tømningene. Etter stengningen ble gjennomført, er det ikke lengere avløpsvann i 

gropen i bakgården. 

 

Konklusjon 

Braathen Eiendom AS har ikke vist forståelse for og ikke tatt initiativ til på egen hånd å 

korrigere forholdene. Den vedvarende utsivingen av avløpsvann representerer en overhengende 

helsefare for så vel eiendommen eiet av Braathen eiendom AS som for naboeiendommene 

Fossveien 1 og 3. Stengning av bygården frem til godkjent avløpssystem vil fjerne denne 

risikoen. Etter stengningen er gjennomført er det ikke lengere avløpsvann i gropen i bakgården. 

 

 

3. Skader forvoldt på eiendommen i forbindelse med gjennomføring av stenging den 

07.12.2018 
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M. F. Braathen anfører at helsemyndigheten i forbindelse med effektuering av stengings-

vedtaket opptrådte slik at eiendommen fikk betydelige skader.  

Vurdering  

Helsemyndigheten ga Braathen eiendom AS i alt fire varsler om stenging, før endelig 

effektuering av stengningsvedtaket. Adv. P. J. Braathen deltok under stengningen på vegne av 

daglig leder for Braathen eiendom AS. Helsemyndigheten har ved flere anledninger anmodet 

om informasjon om antall beboere og om adgangsnøkler. Siste anmodning var 07.12.2018, to 

timer før stengingen ble gjennomført. Politiet bistod helsemyndigheten med gjennomføring og 

sikring. Låsesmed bistod med å låse opp inngangsdørene fra trappeoppgangen i to av tre 

boligetasjer og leilighetsdøren i 5. etasje. Femte etasje var ikke bebodd. Leilighetsdørene i 3. 

og 4. etasje ble åpnet av beboerne. Restauranten i 2. etasje var åpen og informasjon ble gitt 

direkte til ansvarlig på stedet. P. J. Braathen har advokatkontor i 1. etasje og var tilstede under 

deler av besøket. Helsemyndigheten forlot eiendommen sammen med låsesmed og politi, mens 

P. J. Braathen var på kontoret sitt og forlot bygningen etter oss. Bygningen ble ikke plombert 

eller avlåst av helsemyndigheten. Alle leietakerne beholdt sine nøkler og har hatt adgang til 

bygningen for å kunne hente ut eiendeler. 

Konklusjon 

Det ble gjort forsøk på å unngå bruk av låsesmed. Når det likevel ble nødvendig, selv når 

leietakerne var hjemme, ble åpning av disse gjennomført av profesjonell låsesmed og med 

bistand fra politiet. Det ble ikke åpnet lås i ytterdør. Helsemyndigheten avviser at det gjort 

skader på eller i bygningen. 

4. Forholdet til forvaltningsloven 

M. F. Braathen anfører at helsemyndigheten ikke har fulgt forvaltningslovens bestemmelser. 

Hun anfører valg av målform og veiledningsplikt, samt manglende svar. Videre at det pågår en 

sak med andre myndigheter i kommunen. 

Vurdering  

Det er korrekt at kommuneoverlegen i Ringerike snakker norsk med dansk aksent. I telefon-

samtaler med M. F. Braathen ble det forsøkt snakket tydelig, det ble gjort forsøk på engelsk 

som språk og det ble gjort bruk av tolk. Helsemyndigheten er enig i at ingen av samtalene med 

M. F. Braathen førte frem til en dialog, og at vi har ulik forståelse av årsaken til at det ikke 

førte frem. Helsemyndigheten har tilstrebet å besvare alle kontakter fra Braathen Eiendom AS 

innenfor Forvaltningslovens bestemmelser, men bekrefter at ikke alle oppringinger ble besvart 

umiddelbart. Det ble ringt tilbake ved flere anledninger. 

Alle vedtak er skriftlige og formidlet til Braathen Eiendom AS på adresse registrert i 

Brønnøysundregisteret. Skriftspråket er norsk bokmål.  

I dialog med for Braathen Eiendom AS’s representant P. J. Braathen og skriftlig i vedtak ble 

det gitt veiledning i samsvar med krav i helselovgivingen. Helsemyndigheten forsøkte å 

etablere en forsvarlig situasjon uten stenging og fattet i alt tre vedtak med 24 timers varsel, 

uten at stenging ble gjennomført. Forsøk på å finne en midlertidig og akseptabel løsningen for 

avløpet slik at det ikke skulle representere helserisiko, førte ikke frem. 

Konklusjon 
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Ringerike kommune anerkjenner at kommuneoverlegen snakker norsk med dansk aksent, og 

erkjenner at det kan påvirke forståelsen på telefon. Det ble gjort relevante korrigerende tiltak 

for å imøtekomme denne utfordringen. Helsemyndigheten mener at forvaltningslovens krav til 

saksbehandling og veiledning er ivaretatt. 

Rådmannens anbefaling og konklusjon. 

Helsemyndighetens vurdering av at et ikke-fungerende avløpssystem med overløp til 

omgivelsene, herunder åpen grop i gårdsrom i sentrum av Hønefoss representerer en 

overhengende helsefare. Bygården Stabels gate 1 /Fossveien 1B må holdes stengt for bruk frem 

til det er etablert et fungerende og godkjent avløpssystem. 
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Vedlegg: 

 Ringerike kommune, Kommuneoverlegen, 28.11.2018. Delegasjonssak 12/18. Melding om 

delegert vedtak – Stabells gate 1 / Fossveien 1 B – Stenging av bygning fra fredag 

30.11.2018 kl. 12.00, Gnr. / Bnr. 318/374. 

 Braathen Eiendom AS, daglig leder M. F. Braathen, 30.11.2018. Braathen Eiendom As – 

stenging av bygningen Fossveien 1B/Stabells gaten 1. 

 Braathen Eiendom AS, v/ Adv. P. J. Braathen, 30.11.2018. Stengning av bygningen 

Fossveien 1 B/Stabells gaten 1. 

 Ringerike kommune, Kommuneoverlegen, 30.11.2018. Delegasjonssak 13/18. Melding om 

delegert vedtak – utsatt frist for stenging til torsdag 06.12.2018 – jf. delegasjonssak 12/18. 

 Ringerike kommune, Kommuneoverlegen, 06.12.2018. Effektuering av vedtak i 

delegasjonssak 13/18 Stenging av Stabells gate 1 /Fossveien 1 B. 

 Ringerike kommune, Kommuneoverlegen, 07.12.2018. Informasjon/Information. 

 Braathen Eiendom AS, v/adv. P. J. Braathen, 13.12.2018. Vs: Stengning av bygningen 

Fossveien 1 B/Stabellsgaten 1. 

 Braathen Eiendom AS, v/daglig leder M. F. Braathen, 17.12.2018. Krav om oppheving av 

vedtak om stenging av bygningen Fossveien 1 B/ Stabellsgaten 1.  

 Ringerike kommune, Kommuneoverlegen, 20.12.2018. Svar på deres anmodning om 

oppheving av vedtaket i sak 13/18 Stenging av Stabells gate 1 / Fossveien 1 B. 

 Braathen Eiendom AS, v/daglig leder M. F. Braathen, 08.01.2019. Delegasjonssak 12/18 

Melding om delegert vedtak – Stabells gate 1/Fossveien 1B – Stenging av bygningen fra 

fredag den 30.11.2018 klokken 12.00 Gnr. 318 Bnr. 374. Klage il Fylkesmannen i Buskerud 

som herved sendes via Kommuneoverlegen – Deres ref: Saksnummer 18/4867-22 – Løpenr. 

44876/18 – Gnr. 318 Bnr. 374, datert 19.12.2018.  

 Ringerike kommune, Kommuneoverlegen, 05.02.2018. Melding om politisk vedtak (sak 

7/19) - Stadfesting av vedtak i delegasjonssak 11/18, 12/18 og 13/18. Vedlagt Saksfremlegg 

til Kommunestyret. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 
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Arkivsaksnr.: 18/62-7   Arkiv: 614  

 

Status godkjenning av barnehager og skoler  pr. 01.01.19 etter 

forskrift om miljørettet helsevern  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.02.2019 

19/19 Formannskapet 19.02.2019 

22/19 Kommunestyret 07.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Status om godkjenning av barnehager og skoler per 1.1.18 etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler tas til orientering. 

 

 

 

 

 

  

Sammendrag 

Bare en barnehage mangler godkjenning, mens 6 av de 13 kommunale grunnskolene i 

Ringerike fremdeles ikke er godkjente etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler. En av de videregående skolene i kommunen er heller ikke godkjent. 

 

Det er totalt 19 skoler i kommunen, og 12 av disse er godkjent. 

Godkjenning omfatter det fysiske skolemiljøet, det vil si bygningsmassen og uteområdet. 

For å oppnå godkjenning, må både de fysiske forholdende samt internkontrollrutiner være på 

plass. Det har siden 2011 vært arbeidet systematisk og planmessig godt for at barn i førskole- 

og skolealder, samt ansatte, skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. 

Ledelsen ved den enkelte enhet må søke kommuneoverlegen, som er fagansvarlig for 

miljørettet helsevern, om godkjenning.  

 

Ved Hov barnehage er det gjennomført en mindre utbygging, og barnehagen må av den grunn 

søke om ny godkjenning. 

 

To kommunale grunnskoler ble ved siste årsskifte lagt ned, Eikli skole og Kirkeskolen. 

Nybygde Benterud skole erstatter disse. Det søkes om godkjenning av Benterud skole. 

Ullerål skole er under utbygging, mens prosjektering av renovering og utbygging ved Nes 

skole og Hov ungdomsskole starter vinteren 2019. 
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Fagansvarlig for miljørettet helsevern gjennomfører tilsyn ved barnehager og skoler etter egen 

tilsynsplan. En godkjenning kan trekkes tilbake dersom tilsyn viser at det er avvik i henhold til 

de krav forskriften stiller.  

 

Veien skole fikk i desember 2018 tilbaketrukket tidligere godkjenning. Oversikt over status for 

barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern pr. 01.01.19. 

 

Nr. Virksomhet Navn Status 

1 Dagmamma Britt B. Østli Godkjent 

  

2 Familiebarnehager Fegri Godkjent 

3 Skogstjernen Godkjent 

4 Vesleveien Godkjent 

5 Viul Godkjent 

6 Hundremeterskogen Godkjent 

7 Bondeheimen Godkjent 

  

9 Private 

barnehager 

Almemoen FUS barnehage Godkjent 

10 Almgrenda Steinerbarnehage Godkjent 

11 Blåbærskogen barnehage Godkjent 

12 Dalsbråten barnehage Godkjent 

13 Espira Hovsmarka barnehage Godkjent 

14 Espira Trygstad barnehage Godkjent 

15 Hov barnehage SA Trukket tilbake 

16 Kirkemoen barnehage Godkjent 

17 Nedre Auren gårdsbarnehage AS Godkjent 

18 Smeden barnehage Godkjent 

19 Sona natur- og gårdsbarnehage Godkjent 

20 Tolpinrud barnehage Godkjent 

21 Åsatua naturbarnehage Godkjent 

        

22 Kommunale 

barnehager 

Eikli Godkjent 

23 Hallingby Godkjent 

24 Haug Godkjent 

25 Heggen Godkjent 

26 Heradsbygda Godkjent 

27 Hvervenmoen Godkjent 

28 Hønefoss Godkjent 

29 Nes Godkjent 

30 Tyristrand Godkjent 

31 Ullerål Godkjent 

32 Veien Godkjent 
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Nr. Virksomhet Navn Status 

33 Kommunale 

barneskoler 

Benterud Ikke godkjent 

34 Helgerud Godkjent 

35 Hønefoss Ikke godkjent 

36 Ullerål – under utbygging Ikke godkjent 

36 B Ullerål midlertidige paviljongskole Ikke godkjent 

37 Vang Godkjent 

38 Veien Ikke godkjent 

  

39 Kommunale 

kombinerte skoler og 

ungdomsskole 

Hallingby Godkjent 

40 Nes Godkjent 

41 Sokna Ikke godkjent  

42 Tyristrand Godkjent 

43 Haugsbygd ungdomsskole Godkjent 

44 Hov ungdomsskole Ikke godkjent 

45 Veienmarka ungdomsskole Godkjent 

  

46 Private grunnskoler Ringerike Steinerskole Godkjent 

47 Ringerike Montessoriskole Godkjent 

48 Steinsfjorden skole (Montessori) Godkjent m/disp. 

  

49 Videregående skoler Hønefoss videregående skole Godkjent 

50 Ringerike videregående skole Ikke godkjent 

  Ung Invest (arbeidsinstituttet) Godkjent 

 

Beskrivelse av saken 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har vært gjeldende siden 1996. Seks 

kommunale skoler mangler fortsatt godkjenning. Benterud skole kan bli godkjent etter søknad, 

og det dokumenters at skolen oppfyller forskriftens betemmelser.   

På Sokna skole, der selve skolebygget er nyrenovert, har det vært utfordringer med fuktighet i 

sanitærrom i samfunnshuset/gymsal. Teknisk forvaltning har nå drenert rundt bygget og skal 

utbedre garnderobene. Dette arbeidet skal påbegynnes i februar/mars.   

 

Hønefoss skole legges ned fra skoleåret 2020/21. Fra samme tidspunkt skal Ullerål skole være 

ferdig utbygd, og etter søknad bli gjenstand for en godkjenningsvurdering. 

Ved Veien skole er ikke avvik etter nasjonalt inneklimatilsyn lukket og godkjenningen ble 

trukket tilbake i desember 2018. 

Teknisk forvaltning vil i løpet av våren 2019 bytte alle ventilasjonsaggregater ved Veien skole 

slik at inneklimautfordringene ved skolen blir løst.  

Prosjektering av Hov ungdomsskole starter vinteren 2019. Når denne skolen er utbygd, er 

håpet at alle kommunalt eide grunnskoler er godkjente. 

 

Buskerud fylkeskommune har vedtatt at Ringerike videregående skole skal bygges ut, og først 

etter avsluttet byggeperiode kan søknadsprosess om godkjenning etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler starte. 
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Økonomiske forhold 

 I vedtatt handlingsprogram for 2019 – 2022 ligger følgende aktuelle investeringer inne. 

 

Investeringsprosjekt 2019 2020 2021 2022 Sum 2019-22 

Oppgradering skolebygg 3000   0 0 3 000 

Benterud skole 4000       4 000 

Hov ungdomsskole 5000 50 000 180 000 65 000 30 0000 

Idrettshall Hov u.skole       50 000 50 000 

Nes skole ny 
barneskolefløy 

5000 6000     11 000 

Ullerål skole med 
idrettshall 

158 600 90 000     248 000 

 
 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at endringer i skolestruktur og investeringer i skolebygg gir resultater. Alle 

barn og unge skal ha sine tilbud ved enheter som er godkjent etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler. 

Når Benterud skole trolig blir godkjent, gjenstår bare Ullerål skole og Hov ungdomsskole av 

de store utbyggingsprosjektene.  

Rådmannen mener det innenfor avsatte midler til oppgradering av skolebygg i 2019 er mulig å 

utføre de tiltak som er trengs for oppnå godkjenning ved både Sokna skole og Veien skole. 

Det vil fortsatt være viktig å holde fokus på forskriften og vedlikehold av bygningsmasse og 

utendørsanlegg. 

 

 

 

Vedlegg: Link til forskrift og miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928  

 

 

 Ringerike kommune, 08.01.19 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 19/322-1   Arkiv: U03  

 

Framtidig driftsform for "Aurora", - henvendelse fra styret for 

Menova as  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 05.02.2019 

16/19 Formannskapet 19.02.2019 

23/19 Kommunestyret 07.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen bes, i forbindelse med at kommunens leieavtale om lokaliteter for «Aurora» 

vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid med 

kommunens egen virksomhet «Menova as» lokalisert til Kilemoen, i tråd med de ønsker 

som framkommer i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019. 

2. Slik utredning bes lagt fram for kommunestyret i mai 2019. 

 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Menova as Menova AS er en arbeidsinkluderingsbedrift, eid av Ringerike kommune (93,6 %) 

og Hole kommune (6,7 %). Virksomheten Menova AS driver på Kilemoen, drift av 

arbeidsplasser for personer med uføretrygd som ønsker å arbeide (VTA), har betydelige 

likhetspunkter og synergi med deler av Aurora sin virksomhet. Samtidig som det også er 

forskjeller innen andre områder. 

Menova AS forstår at dagens leieavtale for Aurora sine lokaler på Hensmoen går ut ved 

årsskiftet 2020/2021.  Styret i Menova AS mener derfor det kan være et naturlig og riktig 

tidspunkt å utrede mulighetene for å samkjøre og organisere dagens tilbud om arbeid og 

aktivitet for voksne funksjonshemmede hos Aurora, eventuelt som del av Menova AS sin 

virksomhet.  

Styret for Menova AS er av den oppfatning at med en lokalisering på Kilemoen vil det enklere 

kunne praktiseres sømløse overganger etter hvert som den enkelte bruker utvikler nye 

ferdigheter. Fra enklere produksjonsoppgaver, - til mer krevende i VTA delen (varig tilrettelagt 

arbeid) og for noen mulighet til overgang til varig tilrettelagt arbeidsplass i en ordinær bedrift. 

For noen, basert på endring i helsesituasjon, kan overgang fra arbeid til aktivitet være den beste 

løsningen 

Ytterligere argumentasjon fra styrets side følger som vedlegg til denne sak. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen har mottatt en henvendelse fra styret i Menova as om å vurdere et mulig tettere 

samarbeid om arbeids/aktivitetstilbud for den målgruppen psykisk utviklingshemmede som 

tradisjonelt har fått sine tilbud ved «Aurora» (tidligere Ringerike arbeidssenter) på Hensmoen. 

Det antydes at slikt samarbeid godt kan skje i regi av den kommunale bedriften. 

Psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune har helt siden HVPU-reformen hatt sitt 

aktivitetstilbud/arbeidstilbud knyttet til en egen kommunal driftsenhet. Et av 

hovedargumentene for dette har vært at funksjonsnivået har vært så lavt at de vanskelig kunne 

nyttiggjøre seg arbeidsmarkedsbedriftenes tilbud som baserer seg på en relativt høy 

produksjonskapasitet. 

I realiteten har dette ført til at denne gruppen har «vært skjermet» fra Nav sine tilbud og 

«verktøykasse» for å komme i posisjon for ordinære eller tilrettelagte arbeidstilbud innenfor 

næringslivet eller innenfor arbeidsmarkedsbedriftene. 

Flere kommuner, bl.a. Lier kommune i Buskerud har gjennomført endringer i tråd med styret i 

Menova as sitt forslag. Dette med gode resultater, ikke minst for de det gjelder. Rådmannen 

mener derfor et slikt forslag bør utredes så snart som mulig 

 

Vedlegg 

 Brev fra styret i Menova as av 24.1.2019 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, komunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 19/346-4   Arkiv: 217  

 

Forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/19 Kommunestyret 07.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyre tar plan for oppfølging av Forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten til 

orientering. 

 

  

Innledning / bakgrunn  

Kontrollutvalget vedtok i møte 20. april 2018 å gjennomføre forvaltningsrevisjon av 

barnevernstjenestens oppfølging av barn, biologiske foreldre og fosterforeldre etter 

omsorgsovertagelsen.  

 

Kommunestyre behandlet saken 31. 01.2019 i sak 19/346-2 og vedtok: 

 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.  

 

2. Rådmannen bes snarest komme tilbake til kommunestyret med en plan med frister for 

oppfølging av rapportens 7 anbefalinger. 

 

Plan med frist for oppfølging er vist under hver av de 7 anbefalingene:  

 

1. Sørge for at ordningen med tillitsperson blir implementert.  

 

Ringerike kommune lager en rutine hvor tilbudet om tillitsperson blir presentert for 

barnet/ungdommen. Denne rutinen blir utarbeidet på bakgrunn av egne og andre 

kommuners erfaringer.  

Frist 01.05.19 
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2. Sørge for at oppfølgingsbesøk i fosterhjem organiseres på en måte som sikrer muligheten 

til å tilby barnet samtale med barneverntjenestens ansatte.  

 

 

Barneverntjenesten skal utføre samtaler med fosterbarna. Dette er en rutine vi har og som 

skal følges.  

Frist: Igangsatt. 

Barneverntjenesten er i en prosess hvor vi sjekker ut mulighet til å bruke digitale 

plattformer for kontakt mellom fosterbarna og kontaktpersonen.  

 

3. Styrke arbeidet med, og dokumentasjonen av, oppfølgingen av biologiske foreldre.  

 

Det er igangsatt arbeid i enheten slik at alle skal være kjent med rutinen og bruker denne i 

arbeid og dokumentasjon.  

Frist: Igangsatt.  

 

4. Styrke arbeidet med regelmessig evaluering av fosterhjemsavtalen.  

 

Tiltaket er å følge rutinen som allerede finnes i barnevernets system. 

Frist: Igangsatt.  

 

5. Sørge for at det gjøres vedtak ved flytting av barn fra fosterhjem, og at de 

barnevernfaglige vurderingene dokumenteres tilstrekkelig.  

 

Barneverntjenesten skal fatte vedtak når vi flytter barn fra et fosterhjem til et annet. 

Vurderingen skal dokumenteres i enhetens system, og i vedtaket. Unntaket er når 

fosterforeldrene sier opp avtalen. Da skal ikke barneverntjenesten fatte vedtak.  

Frist: Igangsatt.  

 

6. Arbeide med spørsmål knyttet til kontakt på telefon og nett mellom barn og biologiske 

foreldre.  

 

Det er fylkesnemnda som beslutter graden av kontakt mellom foreldre og barn på digitale 

medier. Barneverntjenesten har utarbeidet en mal vi anbefaler i. I gamle saker var ikke 

dette tema.  

Frist: Igangsatt 
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7. Styrke arbeidet med internkontrollen i barneverntjenesten, herunder rapportering til 

overordnet 

 

Arbeidet med internkontroll er påbegynt. Rutiner for rapportering og implementering vil 

være en prosess fram til september.  

 

Frist: 01. 09.19  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Åshild Gjerstad Lad 
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Arkivsaksnr.: 19/216-1   Arkiv: 033  

 

Årsmelding  for Eldrerådet 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/19 Eldrerådet 28.01.2019 

6/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 05.02.2019 

21/19 Formannskapet 19.02.2019 

25/19 Kommunestyret 07.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådets årsmelding for 2018 tas til orientering. 

 

 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Vedlagt følger «Eldrerådets årsmelding for 2018». 

 

 

Rådmannens vurdering 

Eldrerådets årsmeldig for 2018 anbefales tatt til orientering. 

 

 

Vedlegg 

 

 Eldrerådets årsmelding for 2018 V/ Ole Einar Dalen 

 

 

 Ringerike kommune, 16.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 19/67-2   Arkiv: 033  

 

Årsmelding Råd for funksjonshemmede 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/19 Råd for funksjonshemmede 29.01.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådet for funksjonshemmedes årsmelding for 2018 tas til orientering. 

 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Vedlagt følger «Rådet for funksjonshemmedes årsmelding for 2018» som viser den aktivitet og 

hvilke saker rådet har arbeidet med i 2018. 

 

 

Vedlegg 

Årsmelding 2018, Råd for funksjonshemmede. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  KOMMUNESTYRET 

Møtested:  Kommunestyresalen 

Møtedato:  07.03.2019  

Tid:   16:00  

 

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

grupperom, bestilles dette av gruppeledere 

 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets §10 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   

Tilleggsliste 
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

27/19 19/654     

  Fastsetting av støygrenser - Kryptovault, Follum    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 01.03.2019 

Kjell B. Hansen 

ordfører 
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Arkivsaksnr.: 19/654-8   Arkiv: K25  

 

Fastsetting av støygrenser - Kryptovault, Follum  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/19 Kommunestyret 07.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret fastsetter følgende støygrenser for Kryptovolt AS sitt datasenter i 

Follumveien 100, Gnr. 50, Bnr. 2 med hjemmel i folkehelselovens § 14: 
 

a. Grenser for støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med 

støyfølsomt bruksformål 

Virksomhetens bidrag til utendørs støy på uteoppholdsarealer og utenfor vinduer til 

rom med støyfølsom bruksformål i omkringliggende boliger skal ikke overskride 

følgende grenser:  

 

 

 

 

 

 
LpAeqT er A-veiet gjennomsnittsnivå (dBA) midlet over driftstid der T angir midlingstiden i antall timer. 

 

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy 

fra bedriftens virksomhet. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra 

persontransport av ansatte til og fra bedriftsområdet er likevel ikke omfattet av 

grensene. For nærmere spesifikasjoner knyttet til måling og dokumentasjon av støyen 

vises det til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016), 

tabell 3.  

 

b. Grense for innendørs støy i sove- og oppholdsrom i berørte boligeiendommer  

Tiltakshaver skal også sikre at krav til innendørs lydnivå i oppholdsrom og soverom i 

de nærmeste boliger skal overholde grenseverdiene i NS 8175:2012, tabell 4, klasse C. 

Dette innebærer et krav om at gjennomsnittlig støy i oppholds- og soverom fra 

utendørs lydkilder ikke skal overskride Lp,A,24h 30 dB, samtidig som det nattetid (kl. 23-

07) også settes en maksgrense på Lp,AF, max 45 dB i soverom.    
 

Dag (kl. 07-19) 

LpAekv12h  

Kveld (kl. 19-23) 

LpAekv4h 

  

Natt (kl. 23-07) 

LpAekv8h 

  

40 dB(A) 40 dB(A) 40 dB(A) 
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2. Kommunestyret delegerer til rådmannen å fatte pålegg om retting etter folkehelselovens § 

14 i tråd med kommunestyrets vedtak i punkt 1, samt eventuelle andre sanksjoner etter 

folkehelselovens §§15-18. Rådmannen skal i sin videre behandling også fastsette nærmere 

krav til frister, internkontrollsystem og dokumentasjonskrav, jf. forskrift om miljørettet 

helsevern § 12 og § 13. 

 

 

  

Sammendrag 

Kommunestyret bes i denne saken om å fastsette støygrenser for KryptoVault AS sitt 

datasenter på Follum, og å delegere til rådmannen videre oppfølging av saken i henhold til 

folkehelseloven § 14, samt eventuelle andre sanksjoner etter folkehelselovens §§15-18.  

 

Innledning / bakgrunn 

Helsemyndigheten i Ringerike kommune mottok 28.06.2018 bekymringsmelding fra naboer til 

KryptoVault AS sitt dataanlegg på Follum. Bekymringsmeldingen omhandlet døgnkontinuerlig 

støyplager. Sommeren 2018 målte kommuneoverlegen og miljørettet helsevern i Ringerike 

støynivåer på opptil 60 dBA ved de nærmeste boligene. Tiltakshaver har selv erkjent at 

støynivået hos naboer var uakseptabelt sommeren 2018 og diverse støyreduserende tiltak er 

gjennomført høsten 2018. Etter pålegg fra fylkesmannen og kommunens helsemyndighet har 

KryptoVault fått utarbeidet støysonekart som ble oversendt kommunen i desember 2018. 

Støysonekart utarbeidet av uavhengig konsulent viste at høyeste beregnede støynivå ved 

nabohus i desember 2018 var på 41dBA, og samtidig at støyen har innslag av rentone og har 

høy andel lavfrekvent støy.  

 

Kommunen ved bygningsmyndigheten har også innhentet fra KryptoVault en utredning av 

ytterligere støyreduserende tiltak som inkluderer beregnet effekt av tiltakene og kostnader. 

Dette faktagrunnlaget mottok kommunen i starten av februar og det gjenstår nå å fastsette 

hvilke støygrenser som skal gjelde for datasenteret.  

 

Hvorfor det foreslås at støykravene fastsettes med hjemmel i folkehelseloven 

KryptoVault AS sitt datasenter på Follum Eiendom AS, Follumveien 100, Gnr. 50, Bnr. 2. er 

etablert i lagerhaller på industriområde i «Område-reguleringsplan 343 Follum». I denne 

reguleringsplanen er det ikke fastsatt grenser for støy. Støy fra tidligere industrivirksomhet på 

området var regulert etter forurensningsloven og er ikke gjeldende for den nye virksomheten 

som nå er etablert. 

 

I søknad om bruksendring oppga ansvarlig søker at støyen fra anlegget skulle tilfredsstille krav 

i «NS-8175:2012. Lydforhold i bygninger. Lydklasser for ulike bygningstyper.»   

Hovedutvalg for miljø og arealforvaltning i Ringerike kommune ga på grunnlag av dette 

30.01.2018 bruksendringstillatelse uten at støykrav ble fastsatt i denne. Tillatelsen til 

bruksendring ble påklaget av naboer og oversendt til fylkesmannen for avgjørelse, jf. 

Hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018 sak 67/18. Fylkesmannen fattet vedtak i 

klagesaken 25. februar 2019 og stadfestet kommunens vedtak. 

 

Støy kan også reguleres etter forurensingsloven. Myndighet til å eventuelt fatte vedtak om 

støygrenser for denne typen virksomhet etter forurensningsloven ligger til fylkesmannen. 
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Fylkesmannen i Buskerud har krevd opplysninger om støyforhold fra virksomheten og har 

saken under behandling. Det foreligger imidleritid foreløpig ikke en vurdering eller uttalelse fra 

fylkesmannen. 

For å sikre fremdrift i saken og at støykrav faktisk fastsettes, er da kommunens gjenværende 

mulighet å benytte sitt «sikkerhetsnett» og fastsette støygrenser etter §14 om retting i 

folkehelseloven.  

 

Støy fra datasenter og helse  

Støy er definert som uønsket lyd. Støy er en kompleks helsebelastning, der så vel objektive 

som subjektive registreringer er av betydning for belastningsgraden. Det er kjent at støy bl.a. 

påvirker hjerte-karsystemet, psykisk helse og velvære, påvirker søvn, reduserer konsentrasjon 

og bidrar til muskelspenninger og stressfølelse. Det vurderes i dag at særlig nattlig støy 

påvirker helsen negativt. Døgnkontinuerlig monoton støybelastning utfordrer muligheten for å 

ha tilgang til stille områder inne og ute. I vurdering av støy som helseutfordring kan WHOs 

utvidede helsebegrep benyttes: «Helse er ikke bare fravær av sykdom og svakhet, men en 

tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære.» 

 

Støy er den miljøfaktoren i samfunnet som flest mennesker er plaget av, og andel støyutsatte er 

økende. Mistrivsel og mangel på gode miljøforhold på grunn av støy utgjør en risikofaktor for 

sykdomsutvikling som man nasjonalt og internasjonalt ønsker å redusere. I en uttalelse 

helsemyndigheten har innhentet fra Folkehelseinstituttet fastslås det at: «Det er stor individuell 

variasjon i reaksjoner på støy, og inntil 10 % av befolkningen vil fortsatt kunne oppleve å være 

sterkt plaget ved de anbefalte støygrensene i regelverket».  

 

Kunnskap om sammenhenger mellom støyeksponering og andel i en befolkning som kan 

forventes å være sterkt plaget av støy ved ulike støynivåer danner utgangspunktet for 

anbefalingene i støyregelverket. Kunnskapsgrunnlaget om helsevirkninger av støy fra 

datasenter er mangelfull. For vindturbinstøy finnes noen dokumentasjon for helsevirkninger, 

selv om denne er svakere enn kunnskap om for eksempel veitrafikkstøy. WHO har gjennomført 

en metaanalyse av rådata fra fire studier av eksponerings – respons på støy fra vindmøller fra 

2000-2015 (Guski m.fl., 2017) Undersøkelsene viste at det er en systematisk sammenheng 

mellom lydnivået fra vindturbiner og plagegrad som begynner ved nivåer under Lden 40 dBA.  

 

Fakta innhentet om effekt og kostnader knyttet til eventuelle ytterligere støyreduserende tiltak 

KryptoVault AS har 31.01.2019 som svar på pålegg fra bygningsmyndigheten, oversendt en 

utredning fra Brekke & Strand Akustikk om mulige ytterligere støyreduserende tiltak og 

beregnet effekt av disse. Det er kartlagt fire nye støyreduserende tiltak, hvorav tre av disse 

anbefales som særlig aktuelle. Beregningene viser at det er mulig å oppnå godt merkbar 

reduksjon i støynivå hos naboer.  

 

Ut i fra støysonekart i fremlagte støyrapport kan det beregnes hvor mange boligeiendommer 

som er berørt av støy og virkningen av foreslåtte støydempingstiltak.  Støy fra virksomheten 

påvirker i alt 59 boligeiendommer i følge kommunens beregninger. I dag belastes 12 

boligeiendommer med støy over 40 dB og 47 boliger over 35 dB. Dersom de tre mest effektive 

anbefalte tiltakene gjennomføres vil 53 eiendommer som i dag har støybelastning over 35 dB få 
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redusert støyen til under 35 dB. Støynivå utenfor nærmeste bolig er beregnet til 36 dB dersom 

disse tiltakene gjennomføres. Det er vist at det er mulig å eliminere innslag av rentone i 

støybildet.  

Dersom alle de tre anbefalte tiltak (A, C og D) skulle blitt gjennomført, ville dette ifølge 

oversendte kostnadsanslag innhentet av KryptoVault fra StavKon AS koste drøyt fem millioner 

kroner eks. mva.  

 

Alternative løsninger 

Fastsetting av støygrenser etter §14 i folkehelseloven innebærer en avveining mellom nytten 

som oppnås i form av redusert helserisiko og ulempene vedtaket vil ha, inkludert for den det 

rettes mot og samfunnet for øvrig.  Gitt det rom for skjønn som ligger i denne vurderingen, 

presenterer rådmannen her to andre alternative vedtakspunkter som kan benyttes dersom 

kommunestyret ønsker å sette strengere krav til utendørs støy ved boliger nær KryptoVaults 

datasenter på Follum. Vedtakspunkt nummer 1a og b i rådmannens innstilling erstattes i så fall 

av ett av de to følgende alternative vedtakspunkter. Grunnen til at vedtakspunkt 1b i 

rådmannens innstilling anbefales fjernet ved valg av et av de strengere alternativer til grense for 

utendørs støy, er at et eget krav til grense for innendørs støy da vurderes som overflødig. 

 

Alternativ A: Støygrense ut fra føre-var prinsippet med vekt på reduksjon av helseulemper  

a. Grenser for støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med 

støyfølsomt bruksformål 

Virksomhetens bidrag til utendørs støy på uteoppholdsarealer og utenfor vinduer til 

rom med støyfølsomt bruksformål i omkringliggende boliger skal ikke overskride 

følgende grenser:  

Lden 40 dB.  

 

Støygrensen presiseres som følger: 

 

 

 

 

 

 

Konsekvens: 

I beregningen av en støygrense i enheten Lden ligger et straffetillegg på 5 dB på kveld og 10 dB 

på natt. Dette innebærer at for jevn, døgnkontinuerlig støy vil forskjellen mellom en støygrense 

satt som LAeq (gjennomsnitlig støy uten straffetillegg) og som Lden være på omtrent 6,4 dB.  

 

En støygrense på Lden 40 dB tilsvarer anbefalt støygrense i stille områder, nærfriluftsområder 

og bymark utenfor by/tettsted i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442/2016), tabell 2. Grensen er strengere enn kravene til utendørs støy i NS-8175:2012 som 

ble lagt til grunn for vedtak om støygrenser i Vaksdal, der ble det satt en nattlig støygrense på 

Lp,AF,max 35 dBA. En slik restriktiv støygrense vil legge til rette for, at få av de berørte 

naboeiendommer på Follum vil bli plaget av støy fra KryptoVault AS.  

Dag (kl. 07-19) 

LpA12h  

Kveld (kl. 19-23) 

LpA4h 

  

Natt (kl. 23-07) 

LpA8h 

  

40 dB(A) 35 dB(A) 30 dB(A) 
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Dette alternativet vil være i overensstemmelse med helsemyndigheten i Ringerike sin anbefaling 

av 30.01.2019 (vedlagt). I helsemyndighetens vurdering er det lagt særlig vekt på å redusere 

helserisiko forbundet til nattlig støy, lavfrekvent støy med innslag av rentone, og behov for 

stille uteområder på boligeiendommene i lyset av sammenfallende støy.  

 

Kravet er strengt og gitt at datasenteret har jevn, døgnkontinuerlig drift vil nattgrensen på 

LpA8h 30dBA måtte forventes å være den førende for datasenterets drift. Dersom 

KryptoVault skal kunne overholde dette kravet, må ytterligere tiltak utover de Brekke og 

Strand AS har utredet i sin rapport av 31.01.19 utredes og gjennomføres. Kostnaden knyttet til 

slike eventuelle ytterligere tiltak er ikke kjent.  

 

Alternativ B: Støygrense på nivå med anbefalt støygrense for vindkraft nær støyfølsom 

bebyggelse i T-1442:2016 

b. Grenser for støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med 

støyfølsomt bruksformål 

Virksomhetens bidrag til utendørs støy på uteoppholdsarealer og utenfor vinduer til 

rom med støyfølsom bruksformål i omkringliggende boliger skal ikke overskride 

følgende grenser:  

Lden 45 dB.  

 

Konsekvens 

I beregningen av en støygrense i enheten Lden ligger et straffetillegg på 5 dB på kveld og 10 dB 

på natt. Lden 45 dB er for jevn, døgnkontinuerlig støy tilnærmet lik LpAeq24h 38,6 dB.  

 

En støygrense på Lden 45 dB tilsvarer anbefalt støygrense for etablering av vindturbiner nær 

støyfølsom bebyggelse i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016), 

tabell 3. Begrunnelsen for en slik støygrense vil eventulet være de likhetstrekk det er mellom 

egenskapene til støyen fra vindturbiner og støyen fra datasenteret til KryptoVault på Follum, 

bl.a. når det gjelder døgnkontinuitet, monotoni og høy andel lavfrekvent støy. En støy på om 

lag 38 dB er fortsatt godt hørbar og det må forventes at en del av de berørte naboeiendommer 

på Follum vil oppfatte den som plagsom. Grensen er likevel godt under anbefalte grenser i T-

1442:2016 for bl.a. industri og veitrafikk. Kravet innebærer en noe høyere støygrense enn det 

krav som er satt av Vaksdal kommune for KryptoVault AS sitt anlegg i Dale, der foranket i 

NS- 8175:2012 (tabell 5, klasse C; LpAFmax  35 dB, 40 dB og 45 dB på henv. natt, kveld og 

dag).  
 

Kravet er fortsatt relativt strengt, men dersom KryptoVault gjennomfører de tiltak Brekke og 

Strand AS har utredet i sin rapport av 31.01.19 vil antakelig kravet kunne overholdes for 

samtlige naboer. Det må imidlertid i denne sammenheng påpekes at beregningene i rapporten 

innebærer en usikkerhet på 3-5 dB. Et kostnadsanslag innhentet av KryptoVault viser at 

gjennomføring av de tre anbefalte tiltak (A, C og D) vil koste drøyt fem millioner kroner eks. 

mva.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Denne saken vurderes å være av prinsipiell karakter og vedtaket med hjemmel i 

folkehelseloven må derfor fastsettes av kommunestyret. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen anser nå at forholdene knyttet til støy fra KryptoVault sitt datasenteret på Follum 

som tilstrekkelig belyst og utredet til at grunnlaget for å fastsette vedtak med hjemmel i lov om 

folkehelsearbeid (Folkehelseloven) er til stede, jf. § 14. Retting: 

«Kommunen kan pålegge forhold ved en eiendom eller virksomhet i kommunen rettet hvis 

forholdet direkte eller indirekte kan ha negativ innvirkning på helsen eller er i strid med 

bestemmelser gitt i medhold av dette kapittel. Retting kan bare kreves dersom ulempene ved å 

foreta rettingen står i rimelig forhold til de helsemessige hensyn som tilsier at forholdet 

rettes.» 

 

Det følger av forarbeidene til folkehelseloven at for å kunne gi pålegg om retting etter § 14 er 

det to vilkår som sammen må være oppfylt; det må foreligge forhold som direkte eller indirekte 

kan ha negativ innvirkning på helsen og det må være forholdsmessighet mellom helsegevinsten 

og de øvrige konsekvensene av vedtaket.  

 

Når det gjelder vilkåret om helserisiko er dette en helsefaglig vurdering hvor forholdet må 

påvirke helsen negativt og gå ut over dagliglivets alminnelige helserisiko. Folkehelseloven § 14 

gir uttrykk for et føre-var-prinsipp og har sammenheng med folkehelselovens formål om å 

beskytte mot faktorer som har negativ innvirkning på helsen.  

 

Vilkåret om forholdsmessighet er et uttrykk for at det ved enhver utøvelse av offentlig 

myndighet skal foretas en avveining mellom motstridende hensyn. Kommunen kan derfor ikke 

fatte ethvert rettingsvedtak basert på helsemessige hensyn alene. Det må også ses på hvilke 

konsekvenser vedtaket vil ha for den det rettes mot og samfunnet for øvrig. Nytten av 

beskyttelsestiltak må derfor vurderes opp mot kostnadene ved slike tiltak. Hensynet til 

folkehelse må altså veies mot næringslivs- og samfunnsutviklingsinteresser. Rådmannen anser 

derfor vurdering av relevant støygrense for KryptoVault As sin virksomhet til å være en 

prinsipiell sak, der myndigheten til vedtak etter folkehelseloven tilfaller kommunestyret. 

  

I fastsettelse av krav til virksomhetens støybelastning til omgivelsene har rådmannen vektlagt 

de skjerpende forhold knyttet til støyens karakter med rentone og høy andel lavfrekvent støy, 

samt at området har sammenfallende støykilder, jf. også helsemyndighetens anbefaling av 30. 

januar 2019. Samtidig er det tatt med i vurderingen at dette er et område som er regulert til 

industri og det er sett hen til støykrav fastsatt for annen slik virksomhet i kommunen.  

 

Videre har rådmannen notert seg den klargjøring Ringerike kommune fikk i november 2018 fra 

Miljødirektoratet om at de anser støy fra vifter ved datasentre for å være "industri" etter 

forurensningsforskriften kap. 5 og tilhørende bruk av T-1442. Denne vurderingen fra 

Miljødirektoratet er ikke bindende for Ringerike kommune sin behandling av denne saken etter 

folkehelseloven, men er likevel et moment som rådmannen har sett hen til i sin vurdering. 

 

Rådmannen har på bakgrunn av en avveining mellom helsegevinst for naboer i området og 

øvrige samfunnshensyn besluttet å anbefale kommunestyret å ta utgangspunkt i anbefalt 

støygrense på natt for industri med helkontinuerlig drift i tabell 3 i T-1442 Retningslinjer for 

behandling av støy i arealplanleggingen. Denne grensen er på Lnight 45dB, dvs. at 

gjennomsnittlig støy i nattetimene ikke skal overstige 45 dB. Bakgrunnen for å ta utgangspunkt 

i nattgrensen er at det fremgår av støyrapporten fra Brekke og Strand at støyen er jevn og 
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døgnkontinuerlig. Rådmannen finner imidlertid grunnlag for å skjerpe denne grenseverdien med 

5dB slik det åpnes for i T-1442. Denne innskjerpingen begrunnes i støyens karakter (monoton 

og heldøgnkontinuerlig med bredt frekvensområde, herunder lavfrekvent støy og innslag av 

rentonestøy). Virksomhetens beliggenhet og belastningen knyttet til sammenfallende støy fra 

veitrafikk er også vektlagt som skjerpende.  

 

Rådmannen har videre notert seg at Brekke og Strand AS i sin rapport av 31.01.19 har utredet 

mulige ytterligere støyreduserende tiltak som er beregnet å kunne sikre at dette kravet kan 

overholdes for samtlige naboer. Kostnadsanslaget KryptoVault har innhentet for eventuell 

gjennomføring av de tre mest effektive tiltakene viser videre at kostnaden knyttet til 

gjennomføringen av disse ligger på drøyt fem millioner kroner eks. mva. Dersom de anbefalte 

tiltakene gjennomføres, vil 53 eiendommer som i dag har støybelastning over 35 dB få redusert 

støyen til under 35 dB. Støynivå utenfor nærmeste bolig er beregnet til 36 dB dersom disse 

tiltakene gjennomføres. Det er vist at det er mulig å eliminere innslag av rentone i støybildet.  

Rådmannen vurderer ut fra dette at kravet om forholdsmessighet mellom helsegevinsten og 

øvrige konsekvenser av å fastsette en støygrense på LpAekv24h 40 dB er oppfylt.  

 

Støy kan gi grunnlag for betydelige helseplager og redusert livskvalitet. Det vil være stor 

variasjon i støybelastningen avhengig av lokale forhold. Det gir behov og grunnlag for 

skjønnsmessige lokale vurderinger i tillegg til konkrete støyberegninger og retningslinjer.  

Rådmannen innser at det er stor individuell variasjon i reaksjoner på støy, og at inntil 10 % av 

befolkningen fortsatt vil kunne oppleve å være sterkt plaget også av støy som er innen 

nasjonalt anbefalte støygrenser. For å sikre de nærmeste naboene gode innendørs forhold, 

anbefaler derfor rådmannen å supplere grensene for utendørs støy med krav til innendørs 

støynivå i oppholds- og soverom. Dette er bakgrunnen for forslaget om et tilleggskrav om at 

tiltakshaver skal sikre at innendørs lydnivå i oppholdsrom og soverom i de nærmeste boliger 

skal overholde grenseverdiene i NS 8175:2012, tabell 4, klasse C. Dette innebærer et krav om 

at gjennomsnittlig støy i oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder ikke skal overskride 

Lp,A,24h 30 dB, samtidig som det nattetid (kl. 23-07) også settes en maksgrense på Lp,AF, max 45 

dB i soverom.  Dette er i tråd med anbefalinger helsemyndigheten har mottatt fra 

Folkehelseinstituttet om at gjennomsnittlig støynivå i soverom bør ikke overstige 30 dBA for å 

hindre søvnforstyrrelser. 
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Vedlegg 

*Kommuneoverlegens uttalelse til støy fra KryptoVault's datasenter på Follum av 30.01.19 

*Brekke og Strand Akustikk; utredning av støytiltak ved KryptoVault Hønefoss av 31.01.19 

*StavKon AS; Kostnadsoverslag støytiltak 04.02.19_Tilbud på lyddemping ihht. ACU 03 

*KryptoVault og Brekke og Strand Akustikk; Brev om støysonekart til Miljørettet Helsevern 

av 20.12.18 

 

 Ringerike kommune, 27.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Bente Elsrud Anfinnsen 
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s*EgGrunnskoler i Hønefoss Dokumentsenteret

Da kommunestyret vedtok ombygg¡ngen og utvidelsen av Ullerål skole, framgikk det indirekte av saksframlegget at administrasjonen mente at Ullerål skole ville kunne

motta alle barneskoleelever på Nordsida av byen. Nå viser det seg at enkelte elever som bor på nordsida har fått beskjed om at de kommer til å få Benterud skole på

sørsida som skole når Ullerål skole er ferdig utbygget og Hønefoss skole dermed er planlagt nedlagt. Det skaper en endret situasjon.

Siden 2014 når skolevedtaket ble fattet er det skjedd betydelige endringer. Det er blitt klart at det blir bygget ny jernbane mellom Sandvika og Hønefoss (Ringeriksbanen)

og ny vei E16 på samme strekning. Det vil innebære at folk som jobber innover mot Oslo, vil kunne komme til å kjøpe seg en bolig på Ringerike, der boligprisene er
rimeligere enn i Oslo-området. Og nå planlegges det en omfattende boligbygging både i sentrum av Hønefoss, på nordsida og på sørsida. Derfor har det jo vært et tema i

noen politiske miljø at det vil kunne være behov for en sentrumsskole nokså snart.

I sist kommunestyre ble det godkjent et nytt boligfelt bak Coop-butikken ved øvre del av Hønengata. Barna der vil sogne til Ullerål skole. I Kragstadmarka og andre områder
på sørsida bygges det nå, og barna der vil høre til Benterud skole.

Det er som kjent en utfordring at byggingen av boliger i sentrum oftest blir kostbare blokkleiligheter som ikke passer for barnefamilier hverken i utforming eller pris.

Samtidig ønskes det et levende sentrum der også barnefamilier bor. I forslaget til ny byplan foreslås det bygging i kvadraturer i sentrum med åpne rom i midten. Dette er
en utforming som gir mulighet for mer barnevennlig boligbygging i sentrum. Så kanskje kan det lykkes å få til barnevennlige boliger isentrum og som ligger nær
jernbanestasjonen for de voksne som jobber innover mot Oslo.

Altså kan det bli behov for en sentrumsskole etter hvert for å avlaste Benterud og Ullerål skoler. Hva som er den beste beliggenhet for en slik skole må man naturligvis
bruke noe tid på å avgjøre. Ma n har vel noe behov for å se hvordan ba rnefamiliene plasserer seg etter hvert som byen bygges ut. Men en periode fram til man er klar til å

ta en avgjørelse på dette, kan det jo være hensiktsmessig å opprettholde Hønefoss skole, eventuelt med revidert klassestørrelse. Alternativet kan være å legge til rette for
flere elever ved Ullerål skole i en periode inntil ny sentrumsskole er etablert.

Spørsmålet blir da

Kan det tilrettelegges så de elever som tenkes overført fra Hønefoss skole til Benterud skole, likevel får plass ved Ullerål skole eller ved Hønefoss skole med redusert drift,
dersom de ønsker det?

1

t



Blir det fremmet en sak om igangsetting av en utredning om behov o¡¡ plilssering av en eventuell sentrumsskole?

Arnfinn Holten

KrF Ringerike

2
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Vedtak i klagesak

Vedtak i klagesak - Ringerike - Hønengata 40 - 44boligprosjekt - Klage på

reguleringsplan / deta lj regu lering

Saken gjelder detaljregulering for plan 401 <Hønengaten 40-44 boligprosjekt>.

Kommunen har gitt utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak, jf. forvaltningsloven
s 42.

Kommunens vedtak datert 5. a I 2018, sak 25118 stadfestes. Kl har ikke ført frem

Kommunestyret vedtok plan 401 Detaljregulering Hønengaten 40-4l boligprosjekt i vedtak datert 5.

april 2018, sak 25/18.

Eiendommene gnr 317 bnr 184, 186 og 187, med gatenr. 40, 42 og 44, er i dag bebygd med
eldre bebyggelse. De tre teigene utgSør tilsammen ca.2290 m2,

Reguleringsplan for Hønengata 40-44legger til rette for en boligblokk med til sammen 21 boenheter
Et verneverdig bygg må rives for å få plass til ny bebyggelse.

Firma Hønengt. 40 - 44 AS vil være tiltakshaver.

Planlegger vil være Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS i samarbeid med SG Arkitektur.

Planen var på høring fra 28. oktober 2016 til 15. desemb er 2016. Det har kommet i alt 13

innspill/merknader, hvor 7 av disse er protester mot utbygging og klager fra naboer. lngen
innsigelser fra regionale myndigheter.

I løpet av planprosessen har Buskerud fylkeskommune kommet med sterke anbefalinger om
at det foreslåtte byggekonseptet ikke passer inn i gateløpet og mener at det bryter sterkt med
omkringliggende bebyggelse. Politikerne har også tidligere i planprosessen signalisert behov
for å gøre nærmere vurdering av foreslått byggekonseptet ut i fra fylkeskommunens
forutsetninger om tilpasning ved gjennoppbygging av verneverdig bebyggelse.

E-postadresse:
fmovoost@fvlkesmannen.no
Sikker melding:
www.f,/l kes ma n ne n. n o/m el d i n g

Postad resse:

Pb 325
1 502 Moss

Besøksad resse:

Moss: Vogts gate 1 7

Drammen: Grønland 32

Oslo: Tordenskiolds gate 12

Telefon: 69 24 70 00

www.0l kesma nnen.no/ov

OrB.nr.974761 319
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Rådmannen opplyser at det har vært krevende å plassere denne moderne bygningen i en gate som

har tydelig historisk og arkitektonisk preg og utformet derfor to alternative forslag til vedtak, men

har valgt å fremme forslag om at det godkjennes en byggeskisse med flatt tak, og forslag nr. 401

Detaljregulering av Hønengata 40-44 boligpr:osjekt ble vedtatt.

Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn 7 klager:

1 . klage fra Cicilie Myrvang, datert 18. april 2018

2. revidert klage fra Nordsia Vel v{ens E. Fjeld, datert i e-post 26. april 2018

3. klage fra Alida van Rooijen, datert 19. april 2018

4. klagefraJamileh Masaeli, CarlosJ. Rojas Mendoza ogYvortne Myhre, datert 19, april 2018

5. klage fra advokatfirmaet Buttingsrud DA som representerer Daniel Alexander Holm, Marte

Agesen Trondsen, Trinelise og Helge Østvang, datert 3. mai 2018

6. klage fra Espen Odderbø med to vedlegg, datert 4. mai 2018.

7. klage fra Tone Dalen, datert 4. mai 2018.

Hovedsakelig dreier klagene seg om høy utnyttelse av eiendommene, bygget er høyere enn

omkringliggende bebyggelse, har en annen byggestil errn øvrig bebyggelse og vil skape presedens.

Videre mener klagerne at bygget truer boliger med høy verneverdi, det forringer bokvalitet og verdi

av nabotomter og gir økt trafikk i en allerede belastet Hønengate og flere biler i sidegatene til

Hønengaten, som vil gå ut over trafikksikkerheten og gi mye støy, og at bygget fører med seg

dårligere lysfohold og gir skygge.

Kommunestyret tok ikke klagene til følge i møte 1 . novembe r 2A18, sak 1291i8. Saken ble oversendt

til Fylkesmannen for avgjørelse.

I henhold til plan- og bygningsloven 5 12-12,jf, S 1-9, kan kommunestyrets endelige vedtak av

reguleringsplan påklages. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten

etter plan- og bygningsloven 5 1-9 som klageinstans til Fylkesmannen'

Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere

sa ksreferat.

Fylkesmannen ser slik på saken

Klagene dreier seg i hovedsak om anførsler om bevaring av trehusbebyggelsen i plarrområdet, for
stor arealutnyttelse, for høye tillatte bygninger, mangler ved saksbehandlingen, herunder

manglende dokumentasjon på konsekvenser for tap av sollys, innsyn og stØy, samt manglende

begrunnelse.

Gjennom planprosessen har kommunen, Fylkeskommunen og privat forslagstiller prøvd å

finne en arkitektonisk utforming for dette boligprosjektet som passer inn

strøkets karakter både i forhold til høyde, volum og byggeskikk.

Kornmunen opplyser i saksfremstillingen at Fylkeskommunen er kontaktet med hensyn til mulig

vern/hensyntagen av den eksisterende trehusbebyggelsen i området, og de har befart eiendommen

og avgitt uttalelser om denne.
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De konkluderer med at trehusbebyggelsen kan tillates å bli revet, men ønsker ikke høylmassiv
bebyggelse her, men oppdelte bygg helst i kun 3 etasjer. De har i møte vurdert alternative
utforminger av blokken, og foreslått å trappe ned høydene av blokken mot syd.

Forslagsstiller mener at det vil være korttenkt å bygge for små hus her. Bebyggelsen langs
Hønengata egner seg lite til småhusbebyggelse bla. pga. støy og effektiv arealutnyttelse.
Over tid vil en i slike relativt sentrale områder få høyere bebyggelse, Bevaringsverdig
småhusbebyggelse bør ivaretas der den vil kunne fungeres om gode boligområder. Det vil
de ikke her. En velger derfor å fremme en boligblokk som kan ha et selvstendig godt
arkitektonisk uttrykk og være tilpasset en fremtidig situasjon i Hønengata,

Rådmannen opplyser i saksfremlegget til politisk behandling at:

<Det har vært utfordrende for rådmannen å velge hvilken innstilling til politisk vedtak som er
riktig å foreslå. lsolert sett ser prosjektet godt gjennomtenkt, men rådmannen har vanskelig
for å anbefale å plassere denne moderne bygningen (som byggeskisse fra høringen viser) i

en gate som har tydelig historisk og arkitektonisk preg. Derfor har også rådmannen utformet
alternative forslag til vedtak, dersom de folkevalgte ønsker å ta andre grep om den estetiske
utforminga, enn det rådmannen legger opp til.>

Når det gjelder detaljplanens forhold til overordnet plan og bygningsmyndighetenes adgang til å

regulere, viser vi til rådmannens kommentarer til klagene i kommunens saksfremstilling s.6 og7:

<Overordnet plan for dette området er gjeldende arealdel i kommuneplanen med
kommuneplanbestemmelsene. Denne ertil revidering, men vedtatt arealdel gjelder inntil ny
blir endelig vedtatt. I tillegg gjelder ny vedtatt samfunnsdel av komrnuneplanen. Det
foreligger ingen dispensasjon fra gjeldende kommuneplan. Det er utarbeidet en

detaljregulering innenfor rammene av bestemmelsene i kommuneplanen og vedtatte
målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel.

En detaljregulering kan ikke danne presedens for andre reguleringer med mindre dette
presiseres i vedtak eller bestemmelser. Det foreligger ikke noe vedtak eller bestemmelser i

denne planen som binder opp andre reguleringer.

Det er ikke kravtil dokumentasjon på valg av detaljnivå i en planprosess. Det er en faglig og
politisk vurdering som legges til grunn, og i dette tilfelle ble det valgt en detaljregulering.

Denne detaljreguleringen er ikke underlagt forskrift om konsekvensutredning (KU).

Formålet ved varsling og høring er bl.a. å få innspill om forhold som kan ha innvirkning på

planen og løsninger i området. I løpet av planprosessen er temaer utredet og fastlagt i

reguleringsplanen, For planmyndigheten, i dette tilfelle kommunestyret, skal saken opplyses
så godt som mulig før vedtak. Etter rådmannens mening har planprosessen avklaret de
temaer som er vanlige ved detaljregulering av et boligprosjekt, slik at kommunestyret skulle
kunne fatte vedtak i reguleringssaken.

Når det gjelder påstander om erstatningsansvar ved vedtak om reguleringsplan, så utløses
dette ved diverse former for rådighetsinnskrenkninger. Vedr. erstatningsansvar så heter det i

pbl's 5 15-3 medfører reguleringsplan <av andre særlige grunner at en eiendom blir ødelagt
som byggetomt, og den heller ikke kan nyttes på annen regningssvarende måte, skal
kommunen betale erstatning etter skjønn> Rådmannen kan ikke se at dette ertilfelle i denne
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saken. Kommunen kan også komme opp i saker onr ekspropriasjon der kommunen

regulerer privat eiendom til fordel for samfunnstjenelige formål i strid rrred grunneiers

ønsker, Rådmannen kan heller ikke se at dette er tilfelle. Kravet om at klagen gis

oppsettende virkning er imøtekommet.>

Kommunen har gitt en utførlig vurdering av klagernes anførsler om tillatte høyder sammenliknet

med reguleringsplaner i nærområdet. i klageomgangen, jf. kommunerls oversendelse s.7.

lregulering nr.401 Hønengata 40-44vil bygget kunne bli ca. 13,5 m høyt,4 etasjer, Øverste

etasje trappet ned mot naboenb. Kommunens sammenlikning av høyder for reguleringer i nærheten

langs Hønengata, viser at detaljplanen i vår sak ikke skiller seg nevneverdig fra de andre

reguleringene når det gielder tillatt høyde

Når det gjelder anførsler om støy, innsyn og soldiagrarnrner, viser vi til kommunens kommentarer i

klageomgangen:

<Til klager 3: Det er ikke utført tilstrekkelig solanalyse, støy og framtidig refleksjonstøy-

analyse som er vesentlig for hennes eiendom. Påpeker stilendring og problemer med innsyn.

H evder verd ifo rri ngelse og krever ko m pensasj on.

Eiendommen, som ligger på andre siden av Hønengata, inngår i sol-/skygge-diagrammene i

planbeskrivelsen. For refleksjonsstøy vises det til at nytt bygg tilsvarer fasader for bebyggelse

som skal rives. Støyfor deres eiendommer, Hønengata 33 og Grensegata 12,vil derfor ikke

kunne bli endret særlig, og i alle fall ikke så mye at de kan ha rett på tiltak. Nytt bygg må

forholde seg til støyretningslinjene, som er inntatt i planbestemmelsene.

Påberopt erstatningsansvar/kompensasjon, ved vedtak om reguleringsplan, utløses bare ved

diverse forrner for rådighetsinnskrenkninger på den aktuelle eiendommen. Rådmannen kan

ikke se at denne eiendommen har fått noen rådighetsinnskrenkninger'

Til klager 4: Nesten likelydende klage som nr. 3 og rådmannen viser til kommentarene for nr.

3. Denne gjenboeren viser til at de bor i et gamrnelt hus som er følsomt for vibrasjoner, og er

engstelig for byggeperioden for det nye bygget. Huset ligger på motsatt side av Hønengata

og eksponeres antakelig i dag for både støy, støv og rystelser fra trafikken. Med tanke på

byggeperioden for det nye bygget, så henviser rådmannen til byggetekniske forskrifter som

uansett skal ivareta omgivelsene også i en byggeperibde.>

Fylkesmannen anser etter en gjennomgang av saken at de problemstillingene som klagerne

fremhever er tilstrekkelig undersøkt og vurdert av kommunen underveis i planbehandlingen,

Fylkesmanrren kan ikke finne grunnlag i klagernes anførsler som kan tilsi at kommunens

reguleringsskjønn vedrørende arealdisponeringen bør endres. Reguleringsskjønnet må anses

forsvarlig og det bygger på riktige faktiske forutsetninger. Reguleringssaken er for øvrig

behandlet i samsvar med plan- og bygningsloven 55 12-10 og 12-12.

Fylkesmannen kan ikke se at klagene frembringer nye momenter som ikke var kjent for
kommunen, og som tilsier at vedtaket av reguleringsplanen må gjøres om.

På bakgrunn av de vurderinger som kommunen har gjort, kan ikke Fylkesmannen se at

reguleringen representerer et uforholdsmessig tyngende inngrep for klagerne eller andre berørte
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Fylkesmannen kan videre ikke se at det er grunnlag for å tilsidesette den interesseaweiningen
som er foretatt av kommunen i saken. Ved avgjørelsen finner vi at hensynet til det kommunale
selvstyret må tillegges stor vekt, jf. forvaltningsloven 5 34.

Kommunens vedtak erforankret i reguleringsmessige hensyn og Fylkesmannen kan på bakgrunn av
sakens dokumenter ikke se at vedtaket er beheftet med feil i så måte,

Oppsummering

Fylkesmannen kan etter dette ikke se at klagerens anførsler skal føre frem. Vedtaket blir derfor
stående uendret.

Slutning
Kommunens vedtak av 5. april 2018, sak 25/18 stadfestes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. 5 1-9 og forvaltningsloven 5 34.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forval[ningsloven 5 28 tredje ledd

Med hilsen

Odd Meldal
seksjonssjef

Doku mentet er elektro n is k god kj ent

Kopitil:
Advokatfirmaet Buttingsrud DA
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Alida van Rooijen

Hvervenmoveien 49 351 3 HØNEFOSS

Hege Kjørri
seniorrådgiver

Gullagata 14

Grensegata 1 2

Parkgata 30
Parkgata 31

Hønengate 33

HØNEFOSS

HøNEFOSS

351 3

351 3

351 3

351 3

351 3

HØNEFOSS

HØNEFOSS

HØNEFOSS



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/100-3  Arkiv: 151  

 

Sak: 13/19 

 

Saksprotokoll - Plan for økonomirapportering 2019  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Rådmannens forslag til plan for økonomirapportering 2019 vedtas. 

 

Formannskapet ber rådmannen rette en inkurie i rapporten: «Dato for behandling av februar-

rapporten i Kommunestyret er 2. mai.» 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 19.02.2019: 

 

Formannskapet ber rådmannen rette en inkurie i rapporten: «Dato for behandling av 

februar-rapporten i Kommunestyret er 2. mai.  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag, med rettelse av inkurie i rapporten, ble enstemmig vedtatt som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Arkivsaksnr.: 19/100-1   Arkiv: 151  

 

Plan for økonomirapportering 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Rådmannens forslag til plan for økonomirapportering 2019 vedtas. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen legger frem forslag til plan for økonomirapportering i 2019. 

 

Beskrivelse av saken 

Økonomirapportering og utvikling av årsprognoser gjennomføres for å sikre en god 

økonomistyring gjennom året. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har de siste 3 årene hatt en robust økonomisk situasjon.  

Budsjettet for 2019 er stramt, med små marginer. 

 

Det er nødvendig å følge den økonomiske utviklingen tett, og rådmannen anbefaler derfor at 

praksis med månedlige økonomiske rapporter til formannskap og kommunestyre 

opprettholdes. 

 

Rådmannen vil presentere månedsrapporten i formannskapsmøtet i påfølgende måned, med en 

muntlig framlegging og hvor presentasjonen vil bli lagt ved protokollen. 

Deretter vil formannskapet få månedsrapporten/tertialrapporten til behandling i neste møte. 

Prognosene som utarbeides etter juli, august (2. tertial) og oktober vil bli presentert og 

behandlet i samme møte. 

 

 

 

Prognose per Muntlig 

orientering 

formannskap 

Politisk behandling 

formannskap 

Politisk behandling 

kommunestyre 



- 

Februar 26. mars 23. april 4 april 

mars 23. april 21. mai 6. juni 

April (1. tertital) 21. mai 18. juni 27. juni 

mai 18. juni 27. august 5. september 

juli 27. august 27. august 5. september 

August (2. tertial) 22. oktober 22. oktober 31. oktober 

september 22. oktober 5. november 13. desember 

oktober 3. desember 3. desember 13. desember 

November/desember Presenteres i 

formannskapets 

møte i februar 2020 

Legges frem som regnskapssak 2019 

 

Rapporten vil inneholde en økonomisk årsprognose for hvert rammeområde, kort om 

sykefravær samt status i de største investerings-prosjektene. Rapporten vil inneholde utvilkling 

i prognosene i løpet av året, og etterhvert hvordan budsjettet utvikler seg. 

 

Hvert tertial lages det en mer omfattende rapport med utfyllende kommentarer fra 

rammeområdene, investeringsprosjekter samt status på kommunens mål, status for 

kommunestyrets vedtak de siste årene og verbalforslag. Det er i hovedsak i tertialrapporten at 

det gjøres budsjettjusteringer som påvirker avsetning til disposisjonsfond. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 19/170-17   Arkiv: 216 &17  

 

Kontrollutvalget - Protokoll 02/19  
 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 02/19 tas til orientering. 

 

 

  

 

 

Vedlegg: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.02.19 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Ringerike kommune 
 
Dato: 15.02.2019 kl. 08:30 
Sted: Formannskapssalen, 2. etasje i rådhuset, Hønefoss. 
Arkivsak: 19/00025 
  
Tilstede:  Karsten Lien (SV), Lise Kihle Gravermoen (Sp), Erna 

Skaugrud (Ap), Dag Haakon Henriksen (H), Ulf Magnussen 
(FrP) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Rådmann Tore Isaksen (sak 09/19) 

Oppdragsansvarlig revisor Kirsti T. Finstad 
  
Protokollfører: Utvalgssekretær 
  

 
Møteslutt:10:00. 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

8/19 19/00069-2 
Protokoll fra møte 01/19 til endelig godkjenning 
og underskrift 

3 

9/19 19/00077-1 
Spørsmål til rådmannen om kommunens 
saksbehandling - grustak på Hensmoen 

4 

10/19 19/00048-2 
Regnskapsrevisjon 2018 - brev nr 23 til 
kontrollutvalget 

5 

11/19 19/00075-1 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport -
Omsorgsovertagelse Barneverntjenesten 

6 

12/19 19/00069-3 Kontrollutvalgets Årsrapport 2018 7 

13/19 19/00069-4 
Oppsummering av Kontrollutvalgskonferansen 
2019 

8 
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14/19 19/00048-3 Revisor informerer 9 

15/19 19/00069-5 Sekretæren informerer 10 

16/19 19/00076-1 Eventuelt 11 

    

 
 
Hønefoss, 18.01.2019 
 
 
Karsten Lien 
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Saker til behandling 

8/19 Protokoll fra møte 01/19 til endelig godkjenning og underskrift 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 15.02.2019 8/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte nr. 01/19 godkjent og underskrevet av medlemmene. 
 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget behandlet protokollen fra møte nr. 01/19. 
 
Votering 
Sekretærens forslag ble enstemmig vedtatt med en endring. Protokollen skrives 
under i neste møte. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte nr. 01/19 ble godkjent. Underskrives i neste møte. 
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9/19 Spørsmål til rådmannen om kommunens saksbehandling - 
grustak på Hensmoen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 15.02.2019 9/19 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Olav Djønne 09.01.19 om 
kommunens saksbehandling knyttet til grustak på Hensmoen. 
 
Kontrollutvalget har oversendt saken til rådmannen for å få en redegjørelse for 
saken. 
 
Rådmannen besvarte spørsmålene fra kontrollutvalget i møtet, 
samt delte ut følgende dokumenter: 
 

 Notat av 07.02.2019 Rådmannens svar til kontrollutvalget 

 Notat fra universitetet i Oslo (1974) om verneverdige områder på 
Ringerike av interesse for naturvitenskapelig forskning og undervisning 

 
De forhold Djønne tar opp i sin henvendelse til kontrollutvalget blir i forbindelse med 
en klagesak (14/286) oversendt Fylkesmannen til avgjørelse. 
 
 
Votering 
Sekretærens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
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10/19 Regnskapsrevisjon 2018 - brev nr 23 til kontrollutvalget 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 15.02.2019 10/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
Revisor redegjorde for brev nr. 23 til kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget ønsket å følge opp et punkt på brevets side 2, punktet om 
finansrapportering. 
 
 
Votering 
 
Sekretariatets forslag ble med et tillegg enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

2. «Det vises til brevets side 2, punktet om finansrapportering. Kontrollutvalget 
ber om at administrasjonen sørger for gjennomgang av nytt reglement, i 
henhold til endringer av forskrift om finans- og gjeldsforvaltning». 
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11/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport -
Omsorgsovertagelse Barneverntjenesten 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 15.02.2019 11/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgets leder orienterte kontrollutvalget om kommunestyrets behandling av 
Forvaltningsrevisjonsrapport Oppfølging etter omsorgsovertakelse i 
barneverntjenesten. 
 
Kontrollutvalget vedtok å lukke møtet etter kommunelovens § 31 nr. 2 
Kontrollutvalgets leder orienterte om en sak.  
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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12/19 Kontrollutvalgets Årsrapport 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 15.02.2019 12/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte årsrapport for 2018. 
 
Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
  
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering. 
  
 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget behandlet fremlagte forslag til Kontrollutvalgets Årsrapport for 2018. 
Kontrollutvalget kom med enkelte justeringer i forslaget. 
 
Votering 
Sekretærens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte årsrapport for 2018. 
 
Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
  
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering. 
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13/19 Oppsummering av Kontrollutvalgskonferansen 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 15.02.2019 13/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget tok en kort oppsummering av konferansen. 
 
Votering 
 
Sekretærens forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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14/19 Revisor informerer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 15.02.2019 14/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget ble informert om følgende saker: 

 Status for revisjon av kommunens regnskap for 2018. 

 Status forvaltningsrevisjon Etikk og varsling 

 Status forvaltningsrevisjon Medisinering og ernæring 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering. 
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15/19 Sekretæren informerer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 15.02.2019 15/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar sekretærens informasjon til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget ble informert om følgende saker: 

 Fylkeskommunen skal gjennomføre en undersøkelse  av Stiftelsen Buskerud 
museet. 

 Spesifikasjon av revisjonshonorar for 2018. 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar sekretærens informasjon til orientering. 
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16/19 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 15.02.2019 16/19 

 
 
1. 
Kontrollutvalget stadfestet at utvalget ønsker å bli orientert om/følge opp 
Fylkesmannens tilsyn i Ringerike kommune. 
 
2.  
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Hilde Grefsrud vedr. Hønefoss skole. 
Kontrollutvalget vil følge opp saken - avventer nå videre behandling i kommunestyret. 
 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/170-16   Arkiv: 216 &17  

 

Kontrollutvalgets årsrapport 2018  
 

Forslag til vedtak: 

Kontrolluvalgets årsrapport 2018 tas til orientering. 

 

 

  

 

 

Vedlegg: 

Kontrollutvalgets årsrapport 2018 

Protokoll – behandling av Kontrollutvalgets årsrapport 2018 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 

 

 



MØTEPROTOKOLL 

 
 

12/19 Kontrollutvalgets Årsrapport 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 15.02.2019 12/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte årsrapport for 2018. 
 
Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
  
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering. 
  
 
 
 
Møtebehandling 

Kontrollutvalget behandlet fremlagte forslag til Kontrollutvalgets Årsrapport for 2018. 
Kontrollutvalget kom med enkelte justeringer i forslaget. 
 
Votering 

Sekretærens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte årsrapport for 2018. 
 
Årsrapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
  
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering. 
  
 
 
 
 
 
  



 



 

  
 

 

 

Kontrollutvalgets  

årsrapport for 2018 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Vedtatt i kontrollutvalget 15.02.2019 

RINGERIKE KOMMUNE 

Kontrollutvalget 
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1. Innledning 

Kommunestyret har etter kommuneloven § 76 det øverste ansvaret for tilsyn og kontroll i 

kommunen. Kontrollutvalget skal etter kommuneloven § 77 forestå det løpende tilsyn med 

den kommunale forvaltning på kommunestyrets vegne. 

 

Kommunestyret er kontrollutvalgets oppdragsgiver, og kontrollutvalget vil gjennom 

årsmeldingen informere om sentrale forhold ved dets virksomhet i 2018. 

   

 

2. Kontrollutvalgets sammensetning 

Kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg angir bestemte krav til hvem som kan velges 

som medlemmer av kontrollutvalget. Det heter blant annet at et medlem av kontrollutvalget 

ikke kan være medlem eller varamedlem av kommunalt styre eller nemnd med 

beslutningsmyndighet eller være ansatt i kommunen. 

 

Kontrollutvalget har 5 faste medlemmer. Kontrollutvalget, med vararepresentanter består per 

31.12.2018 av: 

 

Faste medlemmer:                                           Vararepresentanter: 

 

Leder Karsten Lien                           SV Varamedlemmer Ap, H,V og Krf 

Nestleder Lise Kihle Gravermoen    Sp Mary Gravdahl 

Medlem Ulf Magnussen                   FrP Terje Wollan Dahl 

Medlem Erna Skaugrud                    Ap Varamedlemmer FrP, Sp, SV, Sol og 

MDG 

Medlem Dag Haakon Henriksen       H Eirik Farestveit Erstad 

 Anne Lien 

 Karoline Kverndalen 

 Shama Alabadla 

 Tore Peter Leikarnes 

 

  

  

3. Kontrollutvalgets sekretær, møtevirksomhet mv. 

Sekretær for utvalget 

Kontrollutvalgssekretariatet for Buskerud og omegn IS (KUBIS) ivaretar 

sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget. Sekretariatet er et interkommunalt samarbeid etter 

kommuneloven § 27, der Ringerike kommune er en av deltakerne. 

 

Sekretærens oppgave er å påse at de sakene som behandles av utvalget er forsvarlig utredet og 

at dets vedtak iverksettes.  Utvalgets sekretær dette året har vært Bente Thalerud og Pål 

Ringnes. 

 

 

Sekretæren er direkte underlagt kontrollutvalget.  Kontrollutvalget fremmer forslag til 

budsjettramme for sekretariatstjenestene. Administrativt er sekretæren underlagt et styre valgt 

av og blant kontrollutvalgsledere/nestledere i de deltagende kommunene i samarbeidet.  
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Møteaktivitet 

Kontrollutvalget avholder åpne møter, med unntak av behandling av enkeltsaker som kan/skal 

lukkes etter kommunelovens §§ 31 og 31a. Møtene avholdes hovedsakelig i rådhuset. 

 

I 2018 har kontrollutvalget hatt 7 møter og 70 saksnumre har stått på møteinnkallingene.  

Tilsvarende var det 6 møter og 65 saksnumre i 2017. 

 

 

Innkalling, sakslister og protokoller 

Innkalling med saksdokumenter til møter i utvalget skal med høvelig varsel sendes utvalgets 

medlemmer, ordføreren og kommunens revisor. 

 

Protokoll fra møtene sendes de samme som får sakspapirene.  

 

Kontrollutvalgssekretariatet har en hjemmeside, www.kubis.no. Innkallinger, saksdokumenter 

og protokoller legges ut på denne hjemmesiden under Ringerike kommune og 

kontrollutvalget. 

 

Faglig oppdatering/opplæring 

Flere av medlemmene deltok på landsdekkende konferanse for kontrollutvalgene på 

Gardermoen i februar 2018. Konferansen er et faglig forum som gir nyttige innspill til 

kontrollutvalgets tilsynsaktivitet. 

 

 

4. Kommunens revisor 

Ringerike kommune er deltaker i Buskerud Kommunerevisjon IKS. Selskapet er 

kommunens revisor. 

  

Kontrollutvalget skal etter gjeldende bestemmelser holde seg løpende underrettet om 

revisjonens virksomhet, føre tilsyn med revisjonsarbeidets framdrift og at revisjonen foregår i 

samsvar med gjeldende lover, forskrifter og andre bestemmelser.  

 

Revisjonsoppdrag ut over regnskapsrevisjon må bestilles. 

 

Kontrollutvalget fremmer forslag til budsjettramme for revisjon av kommunens regnskaper, 

forvaltningsrevisjon og andre tjenester. 

 

 

 

5. Saker behandlet i 2018 

 

Årsregnskaper 

Kontrollutvalget har avgitt uttalelser til Årsregnskapet for Ringerike kommune 2017. 

Uttalelsen har blitt oversendt formannskapet og kommunestyret. 
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Forvaltningsrevisjoner 

 

Følgende forvaltningsrevisjoner er rapportert til kontrollutvalget i 2018: 

 Omorganiseringsprosesser Ringerike kommune 

 Informasjonssikkerhet og personvern Ringerike kommune 

 Kvalitetsarbeid i hjemmetjenestene Ringerike kommune 

 

Følgende forvaltningsrevisjoner er bestilt i 2018: 

 Oppfølging etter omsorgsovertakelse Barneverntjenesten Ringerike kommune 

 Etikkarbeid i kommunen  

- Åpenhet, ytringskultur og varsling 

- Betryggende kontroll 

 Medisinering og ernæring Ringerike kommune 

 

 

 

Selskapskontroll 

 

Følgende selskapskontroll er rapportert i 2018: 

Kontrollutvalget har gjennomført følgende selskapskontroll i 2018: 

 Eierstyring Ringerike kommune – Ringeriksbadet IKS 

 

 

Undersøkelse: 

Ringeriksbadet – spillemidler Ringerike kommune 

 

 

 

Redegjørelser 

Kontrollutvalget har hatt god kontakt med administrasjonen og har invitert rådmannen for å redegjøre 

for enkeltsaker og saker av generell karakter. Dette gir ofte kontrollutvalget et grunnlag for å vurdere 

om et saksområde er tilstrekkelig belyst, eller om det er behov for ytterligere oppfølging og 

undersøkelse. 

Kontrollutvalget har fått redegjørelser bl.a. innen følgende: 

 

 Om beslutningsgrunnlag vedr. Hønefoss Nord ny skole Strategivalg  

 Rutiner for bruk av underentreprenører Ringerike kommune 

 Redegjørelse om saksbehandling innen Miljø- og arealforvaltning 

 Redegjørelse om barnevern 

 Status datasenteret på Follum 

 Støy fra datasentrene i kommunen 

 Ullerål skole, ref. protokolltilførsel i kommunestyrets møte 28.06.18 

 Kommunens policy – personer på tiltak i kommunen 

 Kontrollutvalgets saker i kommunestyret – tilbakemelding fra rådmannen 

 Notat fra rådmannen vedr. ventilasjon på rådhuset 

 Diagnostisering/Registrering av psykisk utviklingshemmede 
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Andre saker  

 

Blant andre saker som kontrollutvalget har behandlet i 2018, kan nevnes: 

 Rapporteringer fra revisjonen 

o Regnskapsrevisjon, brev nr. 21 

o Regnskapsrevisjon, brev nr. 22 

 Deltagelse på Kontrollutvalgskonferansen 2018 

 Mulige temaer etter Kontrollutvalgskonferansen 2018 

 Henvendelse om barneverntjenesten 

 Vurdering av revisjonens uavhengighet i forhold til Ringerike kommune 

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 

 Foreløpig tilsynsplan 2018 fra Fylkesmannen 

 Åpenhetsrapport for regnskapsåret 2017 

 Årsrapport 2017 fra skatteoppkreveren og kontrollrapport fra skatteetaten 

 Årsrapport 2017 Finansområdet 

 Forslag om budsjettøkning 

 Plan for revisjon mv. i Ringerike kommune 

 Budsjett for tilsyn og kontroll 2019 

 Status for den økonomiske situasjonen følges opp jevnlig 

 

 

 

I tillegg har ordføreren møtt i kontrollutvalget ved flere anledninger. 

 

 

6. Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret 

 

Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret gjennom denne årsrapporten. Gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner, selskapskontroller og undersøkelser vil bli rapportert særskilt til 

kommunestyret.  

 

 

 

 

Ringerike kommune 

Kontrollutvalget, 18. februar 2019 

 

 

 Karsten Lien (sign) 

leder 

 

 

 

   

Lise Kihle Gravermoen(sign) 

nestleder 

 

 

Erna Skaugrud (sign)                                     

medlem 

 

 

 

                                     

Ulf Magnussen (sign) 

medlem 

 

 

Dag Haakon Henriksen (sign) 

medlem 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/598-2  Arkiv:   

 

Sak: 14/19 

 

Saksprotokoll - Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen «FRAMOVER 

SAMMEN»  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Hole/Jevnaker/Ringerike kommune slutter seg til forslag til næringspolitisk strategi for 

Ringeriksregionen «FRAMOVER SAMMEN», versjon 2.3, 5. desember 2018 og 

vedtar strategien.  

2. Næringspolitisk strategi skal evalueres 2. hvert år. Rådet for Ringeriksregionen er 

ansvarlig for å sikre at denne prosessen gjennomføres. 

3. Hole, Jevnaker og Ringerike kommune har selvstendig ansvar for å utarbeide toårige 

handlingsplaner i samsvar med mål, strategi og tiltak omtalt i næringspolitisk strategi. 

Jevnakers handlingsplan utarbeides når også næringspolitisk strategi for Hadeland 

foreligger. 

4. Ordfører-/rådmannsmøtet i Ringeriksregionen overlates ansvaret for å beslutte hvordan 

kommunene i fellesskap skal arbeide med, følge opp og rullere den regionale 

næringsstrategien videre. Gjennomføring og rullering av strategien skal skje i 

samarbeid med næringsliv, HSN og virkemiddelapparatet i regionen. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 19.02.2019: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/598-1   Arkiv:   

 

 

Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen «FRAMOVER SAMMEN»  
 

Forslag til vedtak: 

1. Hole/Jevnaker/Ringerike kommune slutter seg til forslag til næringspolitisk strategi for 

Ringeriksregionen «FRAMOVER SAMMEN», versjon 2.3, 5. desember 2018 og 

vedtar strategien.  

2. Næringspolitisk strategi skal evalueres 2. hvert år. Rådet for Ringeriksregionen er 

ansvarlig for å sikre at denne prosessen gjennomføres. 

3. Hole, Jevnaker og Ringerike kommune har selvstendig ansvar for å utarbeide toårige 

handlingsplaner i samsvar med mål, strategi og tiltak omtalt i næringspolitisk strategi. 

Jevnakers handlingsplan utarbeides når også næringspolitisk strategi for Hadeland 

foreligger. 

4. Ordfører-/rådmannsmøtet i Ringeriksregionen overlates ansvaret for å beslutte hvordan 

kommunene i fellesskap skal arbeide med, følge opp og rullere den regionale 

næringsstrategien videre. Gjennomføring og rullering av strategien skal skje i samarbeid 

med næringsliv, HSN og virkemiddelapparatet i regionen. 

 

 

 

  

Hensikt 

Hensikten med næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen er å vise hva regionen i fellesskap 

skal prioritere for å nå målene som er satt for næringsutviklingen.  Overordnede mål for 

næringspolitikken i Ringeriksregionen: 

 



- 

FLERE ARBEIDSPLASSER OG HØYERE VERDISKAPING: 

 Et variert næringsliv med arbeidsplasser som sysselsetter befolkningen og hvor enda 

flere kommer i arbeid.  

 Økt verdiskaping per innbygger i regionen. 

 Økt skatteinngang.  

VEKST I ARBEIDSPLASSER I TAKT MED BEFOLKNINGSVEKST: 

 Mål om å skape 1 ny arbeidsplass per 2.netto nye innbygger.  

  

Bakgrunn 

I møte mellom Regionrådet, Ringerike Næringsforening og Ringerike utvikling den 22. mars 

2018, anmodet Regionrådet om at RNF og RU i fellesskap skulle utarbeide et notat, med mål 

om å komme opp med den mest hensiktsmessige modellen og metoden for gjennomføring av 

prosess for utarbeidelse av en regional næringspolitisk plan. Disse to har jobbet videre sammen 

med USN v/ Steinar Aasnæss og sammen har de utarbeidet et kunnskaps- og faktagrunnlag 

med forslag til innsatsområder. Perspektivet er lokalt, nasjonalt og internasjonalt mot 2025.  

 

Underveis i prosessen har de orientert og diskutert innhold i arbeidet med ordførere og 

rådmenn i Ringeriksregionen, samt orientert på møter i rådet for Ringeriksregionen og på 

Ringerikstinget.  

 

Under møtet på Ringerikstinget den 12. desember 2018 ble Næringspolitisk strategi for 

Ringeriksregionen «FRAMOVER SAMMEN», versjon 2.3, 5. desember 2018 lagt fram som 

sak (Sak 5. Regional næringspolitisk strategi) og vedtaket ble:  

«Vedtak: Basert på tilbakemeldingene og oppsummeringen fra Ringerikstinget, 

utarbeider rådmenn i felleskap saksfremlegg for videre organisering og finansiering 

av arbeidet. Prosessen innledes med et møtet hvor rådmenn og ordførere går igjennom 

innspillene fra Ringerikstinget. Felles saksfremlegg skal foreligge i løpet av januar, 

slik at den enkelte kommune kan behandle saken i løpet av februar. 

Parallelt med den regionale behandlingen, forbereder det respektive formannskap den 

kommende behandling ved å gjøre seg godt kjent med den næringspolitiske strategien» 

 

Rådmannens vurdering 

Det er et solid dokument som ble presentert under møtet på Ringerikstinget den 12. desember. 

Et stort arbeid er utført at RU, RNF og USN. Skal Ringeriksregionen lykkes med videre arbeid 

er det noen suksessfaktorer som må på plass: 

 Felles forståelse for utviklingen 

 Enighet om mål, innsatsområdet og oppgaver 

 Avklare forhold til roller og ressurser 

 Samarbeide om læringsarenaer for utvikling og rullering av planer. 

På bakgrunn av disse suksessfaktorene anbefales kommunestyrene i Ringeriksregionen å slutte 

seg til felles forslag til næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen. For å sikre felles 

regionalt arbeid, må vi sikre koordinerings, oppfølgings- og kommunikasjonsarbeid.  

Hole, Jevnaker og Ringerike kommune har ulike ståsted, muligheter og utfordringer for bidra i 

næringsutviklingsarbeidet. Det foreslås derfor at hver enkelt kommune lager sine to-årlige 

handlingsplaner og at disse blir gjennomført lokalt og koordinert regionalt. Første to-årlige 

periode er 2019-2020.  



- 

 

Næringspolitisk strategi skal være dynamisk, slik at endrede rammebetingelser eller nye 

muligheter for næringsutviklingen i regionen kan gjenspeiles i strategien.  Det bør derfor sørges 

for en løpende oppfølging, samt en 4-årig rullering av næringsstrategien. Ordfører-

/rådmannsmøtet i Ringeriksregionen bør overlates ansvaret for å beslutte hvordan kommunene 

i fellesskap skal arbeide med, følge opp og rullere den regionale næringsstrategien videre. 

Gjennomføring og rullering av strategien skal skje i samarbeid med næringsliv, HSN og 

virkemiddelapparatet i regionen. 
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Den generelle utviklingen i Ringeriksregionen, med spesiell vekt på næringslivets betydning for vekst og velferd, har
stått helt sentralt under utarbeidelsen av denne næringspolitiske strategien. En felles forståelse for de lokale og regionale
utviklingstrekkene er avgjørende for en godt forankret og velfungerende næringspolitisk strategi.

Videre forutsetninger for å lykkes med næringspolitikken
vil være at det hersker en felles regional enighet om hvilke
mål, strategiske satsingsområder og ulike strategier vi i
felleskap skal jobbe etter. Klarhet rundt hvilke roller, opp-
gaver og ressurser de ulike aktørene har i oppfølging av
strategien, er også viktig. En årlig rullering av nærings -
politisk strategi er viktig for å evaluere måloppnåelse,
oppfølging av tildelte oppgaver og effekten av strategi -
ens ulike strategiske satsingsområder. Etableringen av
Viken-regionen og endret oppgavefordeling mellom stat
og kommunesektor taler også for justering og rullering
av strategien etter 2019. Strategien skal være dynamisk,
slik at endrede rammebetingelser eller nye muligheter for
næringsutvikling i regionen kan gjenspeiles i strategien.

Vi lever i kontinuerlig konkurranse, og ikke i vakuum

Vi lever i kontinuerlig konkurranse, og ikke i vakuum. Lokale markeder eller markedsplasser finnes knapt nok i 2018,
og de er knapt nok til stede på regionale eller nasjonale arenaer. Skal Ringerike lykkes, må vi vinne i nasjonal og inter -
nasjonal konkurranse med de aller beste.

Strategiarbeid er veivalg, men alternativene må man i stor grad komme opp med selv. Benchmarking og «beste praksis»
hjelper kanskje til å løfte oss, men det er ikke nok til å vinne. Vi må utfordre også de beste, tenke nytt og annerledes,
og utvise mot og tillit til våre veivalg – og vi må stå i det, stole på hverandre og hjelpe hverandre til å  stå den av.
«Strategiarbeid krever både kreativitet, rigiditet og mot.»

Til tross for at det ofte er frykten for å ta feil som er styrende, er det beviselig slik at kulturer som har høy toleranse for
feil, er de som gjør det best. Det kommer til å bli gjort feil og det kommer til å bli tatt feil valg, men redselen for feil må
ikke være styrende. Det viktigste er å tørre å gjøre feil, men samtidig lære av dem.  «Strategi skal ikke redusere risikoen
for å feile, men øke sannsynligheten for å lykkes»  .

SUKSESSFAKTORER

• Felles forståelse for utviklingen

• Enighet om mål, satsingsområder og oppgaver

• Avklarte forhold til roller og ressurser

• Samarbeid og arenaer for utvikling og rulleringen
av strategien

SAM M E N OM E N G OD NÆRI N G SP OLI TI K K

Strategi handler om å ta tydelige valg for å vinne markedet

Regionens næringsliv, folkevalgte og kommunenes administrasjon er alle sentrale aktører og viktige
medspillere for næringsutviklingen i Ringeriksregionen. Næringspolitisk strategi skal vise hva regio -
nen i felleskap skal prioritere for å nå målene som er satt for næringsutviklingen. Næringspolitisk
strategi vil derfor være «av og for næringslivet, folkevalgte og kommuneadministrasjonene».

FO
R
O
R
D

Det handler om tre forhold: kunnskap , tillit og handlekraft

Per R. Berger
Ordfører

Hole kommune

Lars Magnussen
Ordfører

Jevnaker kommune

Kjell B. Hansen
Ordfører

Ringerike kommune
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1 . F L E R E AR B EI D SP LASSE R OG HØYE R E VE R DI SKAPI N G

Samlet har Ringeriksregionen hatt en nedgang i antallet
arbeidsplasser gjennom de siste 10 årene. Veksten i antal -
let sysselsatte som bor i regionen, men som jobber utenfor,
står heller ikke i forhold til befolkningsveksten. Konse -
kvensen blir at relativt sett færre personer betaler skatt og
bidrar til kommunal velferd i Ringeriksregionen nå enn
hva vi hadde for 10 år siden. Næringslivet i regionen har
også en svakere vekst i verdiskaping sammenlignet med
regioner det er naturlig å sammenligne seg med.

Målet for næringspolitikken er å skape ere arbeidsplasser og
legge til rette for en høyere verdiskaping med et variert næringsliv.

Variasjonen i næringslivet er viktig for å opprettholde en
høy sysselsetting i det brede lag av befolkningen.

Næringspolitikken skal også bidra til næringslivsvariasjon
som sikrer et bredt jobbtilbud og høy sysselsettingsgrad i
regionen.

Veksten i antallet arbeidsplasser må skje i takt med befolk -
ningsveksten.

VERDI SKAPNI NG:
Som mål på verdiskaping i regionen har vi brukt EBITDA1. EBITDA er virksomhetens inntjening før renter, skatt,
avskrivninger og nedskrivninger. Summen av EBITA for alle virksomhetene i regionen representerer dermed
regionens samlede verdiskaping.

Verdiskaping kan også forstås slik: «Verdiskapingen i en bedrift deles mellom staten som får merverdiavgift, de
ansatte som får lønn, långivere som får rente og eieren som får utbytte. Tallet kan vi nne ved driftsresultat pluss

lønnskostnader»

1Earnings before interests, taxes, depreciations and amortizations
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Overordnede mål for næringspolitikken i Ringeriksregionen:

FLERE ARBEIDSPLASSER OG HØYERE VERDISKAPING:

• Et variert næringsliv med arbeidsplasser som sysselsetter befolkningen og hvor enda ere kommer i arbeid.

• Økt verdiskaping per innbygger i regionen.

• Økt skatteinngang og derigjennom økning i det kommunale handlingsrommet.

VEKST I ARBEIDSPLASSER I TAKT MED BEFOLKNINGSVEKST:

• Mål om å skape 1 ny arbeidsplass per 2. netto nye innbygger.
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1.1 Ringeriksregionens attraktivitet

Næringspolitisk strategi løfter frem sentrale forhold som
styrker Ringeriksregionens attraktivitet for næringsvirk -
somhet. Tilgjengelige og attraktive næringsarealer, tilgang
på kompetent arbeidskraft og vekst i basisnæringer er ek -
sempler på forhold som vil gjøre det attraktivt å etablere
næringsvirksomhet eller utvide aktiviteten i regionen.

Regionens samlede attraktivitet for næringsutvikling er imid -
lertid ikke begrenset til næringsmessige forhold. Regionens
attraktivitet for besøk, slik som kultur- og handelstilbud,
natur og gode møteplasser, viser seg også å ha betydning for
næringsutviklingen. Høy attraktivitet for bosetting, gitt gjen -
nom attraktive boliger, gode kommunale tjenester og gode
skoler og barnehager, vil også styrke næringsutviklingen.
Erfaring viser også at et godt utdanningstilbud og aktive
kunnskapsmiljøer er viktig for regionens samlede attraktivitet.

Samlet har Ringeriksregionen hatt en beskjeden befolknings -
vekst siste 20 år. Analyser utført av USN peker på manglende
arbeidsplasser som årsak til svak inn ytting. Regionens
attraktivitet knyttet til bosted og besøk har ikke vært høy nok
til å oppveie for manglende arbeidsplasser. Samtidig peker de
samme analyser på at samlet reisetid til Oslo vurderes som
for lang til at pendling er aktuelt for personer som vurderer
inn ytting til kommunene Ringerike og Jevnaker. Hole kom -
mune er i en annen situasjon, som har resultert i betydelig
inn ytting.

For Ringeriksregionen samlet har imidlertid regionens
bosteds- og besøksattraktivitet i beskjeden grad bidratt til
inn ytting og befolkningsvekst. Ny E16 og Ringeriksbanen

NÆRINGSATTRAKTIVITET

Strukturelle forhold
rammebetingelser

Arbeidsplass-
vekst

VEKST!
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Figur 1: Attraktivitetsmodellen fra Telemarksforskning

Samtidig med en aktiv og målrettet næringslivspolitikk som styrker regionens nærings-
attraktivitet, er det en forutsetning at det pågår et aktivt arbeid for å styrke regionens besøks-
og bostedsattraktivitet, samt kunnskapsmiljøer.

Modell som viser de ulike elementer i attraktivitetsbegrepet:

Figur 2: Fire områder som utgjør grunnlaget for attraktivitet og som preger vårt omdømme.

BOSTEDSATTRAKTIVITET

• Boligmarked, tilbud,
priser, omfang

• Kommunale tjenester
av høy kvalitet

• Idrettslag, kulturskole
og friluftsmuligheter

• Høy og god skole- og
barnehagedekning

• Sterk frivillig sektor

• Identitet og stedlig
kultur, åpenhet,
toleranse, raushet
og samarbeidsånd

NÆRINGSATTRAKTIVITET

• Tilgjengelige nærings-
arealer

• Andel og vekst i basis-
næringene

• Infrastruktur, kollektiv-
tilbud

• Tilgang på kompetent
arbeidskraft

• Høy arbeidsmarkeds-
integrasjon

• Stedlige goder, tilbud,
tjenester, bygninger

• Arealberedskap

• Kommunale tjenester

BESØKSATTRAKTIVITET

• Gode stedskvilteter og
sosiale møteplasser

• Godt handelstilbud

• Godt opplevelses-
tilbud

• Godt og bredt kultur-
tilbud

• Stedlige goder, tilbud,
tjenester, bygninger

KUNNSKAPSMILJØER

• Omfattende samarbeid
mellom akademia og
næringsliv

• Gode tilbud for etter
og videreutdanning

• Veletablerte forsknings-
miljøer

• Høyt utdanningsnivå

• Delingskultur

vil kunne endre dette dramatisk. Alle tiltak som på ulike
måter vil styrke regionens nærings-, bosteds- og besøks-
attraktivitet eller kunnskapsattraktivitet, vil være viktige for
den samlede næringsutviklingen.

Mange regioner har som følge av sin bostedsattraktivitet
opplevd stor inn ytting av befolkningsgrupper med attraktiv
kompetanse for næringslivet. I neste omgang har dette økt
regionens næringsattraktivitet og bidratt til økt etablering av
virksomheter med behov for denne typen kompetanse.
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Spørsmål:
Vil foreslåtte strategier

være effektive virkemidler
for å nå målsettingen?

Ut fra fakta og SWOT – vil
foreslåtte strategi være
realistisk og effektiv?

1.2 Utvikling og rullering av næringspolitisk strategi

Et omfattende fakta- og kunnskapsgrunnlag ligger bak målsettingen og de strategiske satsings-
områdene i næringspolitikken. Gitt den kunnskapen vi nå har gjennom faktagrunnlaget, var spørs -
målene: Hva ønsker vi å oppnå med næringspolitikken, og hvilke strategiske satsingsområder vil
være effektive og gode virkemidler for å nå målet?

Muligheten for å nå målet med næringspolitikken betin -
ger også en stor innsats på andre områder enn hva som
er prioritert som strategiske satsingsområder i denne stra -
tegien.  Omdømme, vei og bane, byutvikling samt bo- og
besøksattraktivitet  legges som  premisser for nærings-
politisk strategi.

Ut fra kunnskapsgrunnlaget har USN gjennomført en
SWOT-analyse som gir et samlet bilde på Ringeriksregi -
onens styrker, svakheter, muligheter og trusler. USN har
videre identifiserte seks globale trender 2 som forventes
å prege næringsutviklingen i regionen spesielt. Disse to
forhold, sammen med det som kjennetegner regioner med
vekst har tilsammen satt rammene for valg av strategiske
satsingsområder.

De seks strategiske satsingsområdene vil alle være effek -
tive strategier for å nå målsettingen med næringspolitik -
ken. De tar også tilstrekkelige og nødvendige hensyn til
hvilke forutsetninger Ringeriksregionen har for nærings -
utvikling, gitt gjennom SWOT-analyse og hva vi forventer
av globale trender og utviklingstrekk.

Strategien er dynamisk og evalueres og rulleres årlig.
Dersom forutsetningene for næringsutvikling i Ringeriks -
regionen endres, skal det gjenspeiles i de strategiske sat -
singsområdene.

• Fakta

• Målsetting

• Strategiske
satsingsområder

målsetting

SWOT

Globale og
nasjonale trender

Kjennetegn ved regioner
med økonomisk vekst

Faktagrunnlag:
Dybdeintervjuer og spørreunder-
søkelse knyttet til Nærings-
politisk strategi, Vekstbarometer,
Ringerikstinget, Utviklings-
analyse per 2014, Buskerud
fylkeskommune, Regionenes
unikhet og fortrinn og Nærings-
politikk og strategi for
Ringeriksregionen 2012

Strategiske satsingsområder:
1. Proaktiv arealforvaltning
2. Klynger og nettverk
3. Kunnskap og kompetansebygging
4. Entreprenørskap og innovasjon
5. Trekke virksomheter til regionen
6. Næringsutvikling knyttet til regional

vekst

Premisser utenfor planen:
Omdømme, «Vei og bane»,

byutvikling, bostedsattraktivitet,
besøksattraktivitet

Figur 3: Metode lagt til grunn for utarbeidelse av næringspolitisk strategi

Det er likevel viktig å presisere nødvendigheten av at de
valgte satsingsområdene får tilstrekkelig tid til å virke. De
må ikke «kastes over bord» om målet ikke er nådd innen -
for et urealistisk kort tidsperspektiv.

2Globale trender som spesielt forventes å prege regionens utvikling:
Globalisering og urbanisering, teknologiske endringer, digitalisering, nye for -
retningsmodeller, markedskontakt/distribusjon samt det grønne skiftet
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1.3 Kommunenes påvirkningsmuligheter på nøkkelfaktorer i næringsutviklingen

Kommunen prioriterer aktiviteter med høy
effekt og påvirkning på næringsutviklingen.

Figur 4 viser at kommunens mulighet for påvirkning vil
være høyest for det strategiske satsingsområdet «Proaktiv
arealforvaltning og optimal bruk av tilgjengelige arealer».
Figuren viser også at denne aktiviteten er svært viktig for
næringsutviklingen. Premissene for næringsutvikling, som
ligger utenfor strategiens definerte satsingsområder, er
også lagt inn og merket gult i figuren. Dette er forhold
som legges til grunn for næringsstrategien. Det går fram av
figuren at bo- og besøksattraktivitet, byutvikling, omdøm -
me og infrastruktur (Vei og bane) er av stor betydning for
næringsutviklingen, og dette er områder hvor kommunen
har store muligheter for påvirkning.

Vi ser også av figuren at satsingsområde «Trekke virksom -
heter til regionen» overlapper i fire hjørner med arealfor -
valtning, klynger og nettverk, entreprenørskap og kunn -
skap. Dette understreker viktigheten av god samordning
og samhandling på disse områdene. I dialogen med virk -
somheter som vurderer å etablere seg i Ringeriksregionen,
er det avgjørende viktig at arealsituasjonen er klarlagt.
De samme virksomhetene skal også ved etablering i Ringe-

riksregionen kunne styrke og videreutvikle eksisterende
klynger og nettverk og kunne bli sentrale drivere for vekst
i nye næringsklynger. All aktivitet som går på å styrke
regionens samlede kunnskap og kompetanse, må også sees
i sammenheng med det kompetansebehovet næringslivet
i regionen har i dag, men også det behovet næringslivet
i regionen forventes å få i årene som kommer. Entrepre -
nørskap, endringskompetanse og innovasjon er viktig for
å videreutvikle eksisterende næringsliv og kan bidra til en
dreining av næringsstrukturen i en retning som gir flere
arbeidsplasser og høyere verdiskaping.

2) Klynger og nettverk
knyttet til regionale

fortrinn og naturresurser
5) Trekke virksomheter

til regionen

6) Næringsutvikling
knyttet til regional -

vekst
4) Entreprenørskap

og innovasjon
3) Kunnskap og

kompetansebygging

Omdømme

Bo og besøks-
attraktivitet

Byutvikling
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Kommunens muligheter for påvirkning
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1) Proaktiv arealforvaltning
og aktiv bruk av

tilgjengelige arealer

Satsingsområder

Premisser utenfor strategiplanen

Vei og bane

Figur 4: satsingsområder og premisser sortert etter effekt og politisk påvirkning
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2.1 Ringeriksbanen og nye E16

2. P R E MI SSE R F OR NÆRI N G SU TVI K LI N G E N

De valgte og prioriterte satsingsområdene bygger i stor grad på den strukturen og organiseringen
regionen har, og forutsetter at en rekke tiltak videreføres og prioriteres tilsvarende høyt. De premis -
ser som følger i dette kapittelet, bør sees på som selvstendige strategier, hvor det må satses i hele
strategiperioden.

Det er bred politisk oppslutning om at Ringeriksbanen og
nye E16 Sandvika til Hønefoss og Olum til Eggemoen vil
bli realisert og stå ferdig rundt 2028. Det betyr igjen at
regionen kan legge de økte mulighetene dette gir som pre -
miss for næringsutviklingen, men også må møte de utfor -
dringene som vil følge av at Ringeriksregionen reisetids -
messig om noen år vil knyttes nærmere Oslo.

Det aktive påvirkningsarbeidet, og det regioninterne
arbeidet med tilrettelegging, koordinering og utvikling
må videreføres i hele perioden.

2.2 Omdømme

Det betyr lite hvor gode regionen er til å legge til rette
for vekst, dersom omverdenen ikke kjenner til det. Der -
for er det avgjørende viktig at regionen parallelt med en
aktiv næringspolitikk også driver et aktivt omdømme-
arbeid. Globaliseringen har gitt næringslivet større
muligheter i nye markeder, men også større konkurranse
om tilgang til kapital, kompetanse og kunder.

Et godt omdømme er avgjørende for å nå strategiske mål,
og et omdømme er summen av hvordan omverdenen ser
(oss). Omdømme kan sees på som vår samlede merkevare.
En regions omdømme er viktig overfor sentrale interes -
senter som kunder, eiere, investorer, media, politikere,
leverandører, partnere og myndigheter. Et bevisst forhold
til omdømme- og merkevarebygging gir oss betydelige
konkurransefortrinn.

Internasjonale studier viser at verdien er enorm
– enten du måler i kundelojalitet, markedsandeler
eller i kroner og øre.

De premisser som følger i dette kapittelet,
bør sees på som selvstendige strategier, hvor
det må satses i hele strategiperioden.
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2.3 Byutvikling og Hønefoss som regionsenter

Et riktig premiss for næringspolitisk strategi vil være at gjel -
dende byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018–2040 følges.
Konkrete planer gir forutsigbarhet og retning i utviklingen
av Hønefoss som regionssenter. Byutviklingsstrategien viser
hvordan Hønefoss rigges for vekst og hvordan byen skal tjene
som drivkraft og vekstimpuls for hele regionens utvikling.

Erfaringer nasjonalt og internasjonalt er at regioner med
vekst har et regionssenter som sentral drivkraft og vekst-
impuls for regionen som helhet.

2.4 Attraktivitet

I erkjennelsen av at det ikke er mulig å skille skarpt mel -
lom næringsattraktivitet, besøksattraktivitet, bosteds-
attraktivitet og kunnskapsattraktivitet, i en nærings -
politisk strategi, ligger det som en forutsetning og en
nødvendighet at det samtidig arbeides aktivt med å
styrke alle områder.

Ved å øke attraktiviteten skaper vi mer vekst enn
forventet, ut fra stedets strukturelle betingelser
for vekst.
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3. FAKTA SOM F U N D AM E N T FOR NÆRI N GSP OLI TI SK STR ATE GI

3.1 Ringeriksregionens vekstmuligheter
De største mulighetene for vekst i Ringeriksregionen lig -
ger i regionens plassering sentralt på det befolkningsrike
Østlandet og de forsterkede mulighetene som ny infra -
struktur gir. Regionen trenger flere arbeidsplasser og høy -
ere verdiskaping. For å lykkes med dette må flere virk -
somheter etableres i regionen. Enten gjennom ekspansjon i
eksisterende næringsliv eller ved nyetablering. For å skape
helt nødvendig vekst må det legges til rette for nærings-
etablering og kunnskaps- og kompetanseheving i regionen.

3.2 SWOT-analyse for Ringeriksregionen
Oversikten viser hvilke styrker, svakheter, muligheter og
trusler Ringeriksregionen kan legge til grunn i nærings-
utviklingen. SWOT analysen baseres på kunnskapsgrunn -
laget USN har utarbeidet i forbindelse med nærings-
politisk strategi  (Figur 5) .

3.3 Trender og drivkrefter for vekst
Nasjonale og internasjonale utviklingstrekk og trender
vil spille en betydelig rolle for utviklingen generelt og
næringsutviklingen spesielt, i årene fremover. Dette står
imidlertid ikke i motstrid til det faktum at næringsutvik -
lingen i Ringeriksregionen også vil være helt avhengig av
de folkevalgtes evne til å legge til rette for vekst. Innsikt
og kunnskap om nye trender, i tillegg til den lokale kunn -
skapen, gir oss avgjørende muligheter til ny vekst og ut -
vikling.

I valg av strategiske satsingsområder er det spesielt lagt
vekt på betydningen den teknologiske endringen og digi-
taliseringen (herunder automasjon) får for næringsutvik -
lingen i regionen. Videre viser kunnskapsgrunnlaget at in -
ternasjonal handel og produksjon skjer gjennom stadig nye
og skiftende forretningsmodeller og distribusjonskanaler.
I utviklingen av næringslivet i Ringeriksregionen vil dette
være globale trender og utviklingstrekk det er særlig grunn
til å ta hensyn til.

Det grønne skiftet er både en forretningsmulighet og en
form for rammebetingelse som vil påvirke det regionale
næringslivet i eskalerende grad. Regionens fortrinn innen -
for det grønne skiftet, er også pekt på som svært gode
(skog- og jordressurser, tilgang til nok betinget fornybar
energi, teknologi mm).

For at regionen skal oppnå ønsket utvikling og vekst i et slikt landskap,
er de folkevalgtes evne til å navigere og ta riktige valg helt avgjørende.
Politisk initiativ og mot er derfor planens mest sentrale forutsetning.

En regional næringspolitisk strategi peker
spesielt mot og utfordrer i første hånd de folke-
valgte.

Det betyr at man i prinsippet må forstå de
fleste strategiske valg som noe som nettopp
utfordrer og knytter de folkevalgte til et ansvar.

Mulighetene regionen har for vekst må også sees i
sammenheng med  globale trender og utviklingstrekk  .
Avslutningsvis har vi beskrevet kjennetegn ved regio -
ner som med ulike utgangspunkt har  lyktes med  å ska -
pe  vekst  . Spesielt har vi vært opptatt av hvilke strate -

gier som er valgt for å skape vekst. Summen av denne
kunnskapsstatusen danner grunnlag for de strategiske
satsingsområdene som er valgt. Avslutningsvis omtales
et utvalg næringers betydning for sysselsetting, verdiska -
ping og velferd.

SWOT-analysen baseres på kunnskapsgrunnlaget USN har utarbeidet, hvor også intervjuer og
spørreundersøkelse blant et representativt utvalg av ledere i regionens bedrifter, har hatt be -
tydning. Grunnlag for å identi sere gode strategier som bygger opp under målsettingen for
næringspolitikken, ligger i faktagrunnlaget.

INTERNASJONALE TRENDER OG DRIVKREFTER
• Globalisering og urbanisering
• Teknologiske endringer
• Digitalisering
• Nye forretningsmodeller
• Markedskontakt og distribusjon
• Det grønne skiftet
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3.4 Kjennetegn ved regioner med vekst versus liten til ingen vekst
Når infrastrukturen i regionen er ferdigstilt, gir dette en region-
forstørring og store muligheter for vekst. Følgende kjenne -
tegn er påvist for regioner som har lyktes med å skape vekst i
arbeidsplasser, sysselsetting og verdiskaping:

• Byregioner må utvikles slik at man legger til rette for
vekst både i by og omland  , siden det ikke kan forventes
at økonomisk vekst automatisk smitter over på omlandet

• Politikk som fremmer  vekst i det eksporterende private
næringslivet  gir høyere vekst

M U LI GH E TE R
• Ringeriksbanen og ny E16

• Økt boligbygging og sentrumsutvikling som følge
av stor befolkningsvekst

• Tettere integrering med næringslivet i Osloregionen
bidrar til høyere regional produktivitet, vekst og
verdiskaping

• Etableringa av virksomheter med høyere verdiskaping
som følge av raskere reisevei til Oslo og Bærum

• Tilgang til høy kompetanse gjennom personer som
i dag pendler ut

• Tilgang til høy kompetanse gjennom personer som
i fremtiden pendler inn

• Styrket samhandling mellom næringsliv og universitet

• Etablering av kraftkrevende industri

• Tydeligere posisjon i Osloregionen

• Ta en posisjon i det grønne skiftet

• Vekst gjennom klyngedannelser

• Større mulighet til å beholde og tiltrekke oss
unge mennesker

E
K
S
TE
R
N
E

TR U SLE R
• Lavt entreprenørskap og gründervirksomhet i

næringer med høy verdiskaping

• En ikke optimal arealdisponering av nærings-
og boligarealer

• Industriproduksjonen automatiseres, robotiseres
og får et høyere teknologi og tjenesteinnhold

• Industrisysselsettingen vil ikke øke uten nyetableringer

• Kompetansesamfunnet er på veg

• Attraktive nærings og boligarealer står ubenyttet

• Handelslekkasje

• Varehandelen må fornye seg for ikke å tape
markedsandeler

• Internasjonal konkurranse

• Tiltakende takt i teknologisk utvikling og i det
digitale skifte

• Nye strukturer for hvordan virksomheter omsetter
varer og kommuniserer med kunder og leverandører

• Attraktive virksomheter velger bort Ringeriksregionen

• Økt utpendling ved kortere reisevei til Oslo

• Forsinkelser i utbygging av Ringeriksbanen og E16

STYR KE R
• Nærhet til Oslo, Gardermoen og Drammen

• Samferdselsknutepunkt

• Tilgang til ren energi, kraftoverskudd og store
grus- og skogressurser

• Stor tilgang til attraktive arealer for nærings-
og boligformål

• Moderne yplass

• Variert natur, attraktiv for landbruk*, reiseliv, besøk
og bosetting

• Har lokale næringslivsaktører med bransje og lokal-
kunnskap med vilje og evne til å investere i regionen

• Hønefoss er universitetsby

• Mange lokale bygg- og anleggsvirksomheter

• Hønefoss er handelsbyen for et stort omland

• Konkrete planer som gir forutsigbarhet og retning
i utviklingen av Hønefoss som regionssenter

• Et blomstrende frivillig og kommersielt kulturliv

• Viktig reiselivsdestinasjon

IN
TE
R
N
E

SVAKH E TE R
• En aldrene befolkning

• Lavt utdanningsnivå

• Svak befolkningsvekst

• Lavt kommunaløkonomisk handlingsrom

• En for lav andel av næringer med høy verdiskaping

• Lav andel kunnskapsbedrifter

• Ingen nasjonale eller internasjonale hjørnestens-
bedrifter (lokomotiver) med ere enn 250 ansatte

• Ungdom med attraktiv kompetanse trekker mot Oslo
og andre byer med mer interessante arbeidsplasser

• Lav tilgang til spisskompetanse for høyteknologiske
næringer

• For dårlig vei og baneforbindelse til Oslo samt frem-
kommelighet i Hønefoss

• Lite bruk av offentlig nasjonalt virkemiddelapparat

• Beskjedent samarbeid mellom næringsliv og FOUI

• Lav høyteknologisk annerkjennelse

• Uklarhet i reguleringssaker

• Lav oppmerksomhet på klyngedannelser*Landbruk er en fellesbetegnelse for jordbruk, husdyrhold,
skogbruk, hagebruk og andre primærnæringer

Figur 5: SWOT-analyse for Ringeriksregionen

• Andel av arbeidsstyrken med  høyere utdanning forklarer
mye av veksten innenfor byregioner

• Byregioner som ligger på  grensen til akseptabel pendler-
avstand  til store byregioner har gjennomgående
lavere sysselsettingsvekst

•  Pendlingsaktivitet  og  arbeidsinnvandring  må til for å
skape vekst

•  Gunstige sosioøkonomiske  kjennetegn (eks. høy privat
inntekt) ved byregionen går også sammen med  høy vekst

1 1



3.5 Viktige næringer for sysselsetting, verdiskaping og velferd

Målet for næringspolitikken er å skape flere arbeidsplas -
ser og øke verdiskapingen. Dette betyr at alt arbeid med
å trekke næringsvirksomhet til regionen, eller bygge opp
under og videreutvikle eksisterende næringsliv, krever
bevissthet om hvilke egenskaper ulike næringer har for å
nå målet med næringspolitikken.

Tabellen på motstående side viser at næringer merket  blå
har den egenskapen at de bidrar til  høy sysselsetting  , dekke
lokale behov  og bidrar til at Ringeriksregionen blir et
mer attraktivt sted å bo. Næringer merket  grønn  har den
egenskapen at de bidrar til  høyere verdiskaping  , høyere
inntekt, høyere skatteinngang og høyere velferd. Nærvær
av virksomheter i disse bransjene bidrar også til  høyere

næringsattraktivitet  ved at slike virksomheter leverer
tjenester og varer som kan øke produktiviteten og lønn -
somheten til andre virksomheter. Virksomheter i denne
gruppen vil også være avgjørende for å utvikle nærings -
klynger i regionen.

Et fellestrekk for de bransjene som bidrar
til høyere verdiskaping, velferd og nærings-
attraktivitet, er at de er kunnskapsintensive.
Kunnskaps- og kompetanseheving står derfor
sentralt i næringspolitisk strategi.
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*Her er tradisjonell varehandel isolert driveren for kategoriseringen. Reparasjon av motorvogn isolert har høy verdiskaping og er
arbeids- og kapitalintensivt. Kategorien er en internasjonal standard kalt NACE, som samler disse tre bransjene i et samlebegrep.

næringsgrupper er viktige for: verdiskaping, velferd, næringsattraktivitet GRØN N E

BLÅ næringsgrupper er viktige for: sysselsetting, dekke lokale behov, bostedsattraktivitet

Næringsgruppe
(Nace)

Betydning for regional
verdiskapning og vekst

Arbeids-
intensiv

Kapital-
intensiv

Vare- og
tjeneste-
intensiv

Kunn -
skaps-
intensiv

Bidrag til
total

omsetning
i regionen

Industri Driver for verdiskapning gjennom produk-
sjon av industriprodukter som eksporteres
ut av landet eller ut av regionen

Stort bidrag til lokal sysselsetting

Høy
Moderat til

Høy
Høy Moderat Høy

Elektrisitet, vann,
renovasjon

Øker attraktiviteten til regionen for
andre bedrifter gjennom infrastruktur
og tjenester

Moderat bidrag til lokal sysselsetting

Svært lønnsomt over tid

Moderat
Høy. Høye

etablerings -
kostnader

Lav, etter
infrastruktur-
investeringen

Moderat/
Høy

Moderat

Bygg og Anlegg Bidrar til regional vekst gjennom ny
bygningsmasse og infra struktur

Bidrar sterkt til lokal sysselsetting

Moderat lønnsomt

Høy
Moderat/

Høy
Høy

Moderat/
Høy

Høy

Varehandel, motor -
vognreparasjon*

Genererer behov for en lokal befolkning

Stort bidrag til lokal sysselsetting

Lav lønnsomhet

Høy Moderat Høy Lav Meget høy

Finansiering og
forsikring

Yter nansielle tjenester til virksomheter
og privatpersoner

Lavt bidrag til lokal sysselsetting

Meget høy lønnsomhet

Moderat Lav Lav Høy Moderat

Omsetning og drift
av fast eiendom

Yter forvaltningstjenester av eiendommer

Svært lavt bidrag til lokal sysselsetting

Meget høy lønnsomhet

Lav Høy Meget lav Lav
L av /

Moderat

Informasjon og
kommuni kasjon

Bidrar til verdiskapning gjennom eksport
av immateriell eiendom som programvare
og tilhørende tjenester

Meget høy lønnsomhet

Lav Lav Meget lav Høy Lav

Faglig, vitenska -
pelig, og teknisk
tjenesteyting

Bidrar til verdiskapning gjennom eksport
av immateriell eiendom som programvare
og tilhørende tjenester

Yter kunnskapsintensive tjenester til
andre rmaer i regionen

Bidrar med det til høyer lønnsomhet i
andre rmaer

Lav Lav lav
Meget

høy
Meget lav

Figur 6: Ulike næringsgruppers effekt på mål
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4. STR ATE GI SK E SATSI N G SOM RÅD E R

De strategiske satsingsområdene er et resultat av en omfat -
tende analyse. De ulike satsingsområder er valgt ut på bak -
grunn av i hvilken grad de vurderes som effektive virke-
midler for å nå målet om flere arbeidsplasser, høyere verdi-
skaping og næringslivsvariasjon. De samme satsingsom -
rådene er også vurdert i forhold til hvor godt de bygger på
regionens styrker, svakheter, muligheter og trusler slik de
fremkommer gjennom SWOT-analysen. Strategiene skal
også være robuste med hensyn til globale og nasjonale
trender og utviklingstrekk som igjen vil gi både muligheter
og utfordringer for regionens næringsliv.

Av et bruttoutvalg på anslagsvis 20–25 ulike alternativer,
er det identifisert og prioritert seks strategiske satsings -
områder. Hver og en bygger på sin måte opp under mål-
settingen for næringspolitisk strategi. For hver og en er
det også identifisert tilstrekkelig mulighet for påvirk -
ning, slik at det kan utvikles en hensiktsmessig regional
næringspolitikk.

I tabellen under listes de seks innsatsområdene opp, sammen
med en begrunnelse og en kobling til planens overordnede mål.
Satsingsområdene presenteres hver for seg i dette kapit -
telet.

Det er også identifisert fem premisser for de prioriterte
satsingsområdene. Det er allerede vedtatt og ingangsatt
løpende tiltak/ strategier, og disse forutsettes videreført.
Av disse premissene er også området Omdømme utformet
som et eget satsingsområde. Se appendix 1.

De strategiske satsingsområdene er et resultat av en omfattende analyse, hvor ulike satsings-
områder er valgt ut på bakgrunn av i hvilken grad de vurderes som effektive virkemidler for å nå
målet om ere arbeidsplasser, høyere verdiskaping og næringslivsvariasjon.

Strategiene skal også være robuste med
hensyn til globale og nasjonale trender og
utviklingstrekk som igjen vil gi både muligheter
og utfordringer for regionens næringsliv.

# Satsingsområde Begrunnelse Målområde

1

Proaktiv

arealforvaltning og
optimal bruk av

tilgjengelige arealer

Uten tilgengelig arealer for bosetting, næring og rekrea -

sjon vil vekst ikke være mulig. Dette satsingsområdet blir
dermed helt sentralt.

Grunnleggende
for en vekst-

strategi

2 Klynger og nettverk
Næringsklynger er ett av ytterst få virkemidler for økt
verdiskaping i næringslivet som beviselig har effekt.

Større verdi-
skaping

3
Kunnskap og

kompetansebygging

Desto høyere kunnskap og mer erfaring vi klarer å utvikle,
tiltrekke oss og bygge opp, jo mer attraktivt vil det være å
etablere seg her, og jo mer vil næringslivet vokse.

Økt skatte-
inngang

4
Trekke virksomheter

til regionen

Vi kan tilrettelegge, planlegge og ønske så mye vi vil, men
ingen muligheter gripes før de er kjent. Et slikt konkurran -
sefortrinn kan vi faktisk gjøre noe med, og vi kan bygge på
godt etablert struktur og erfaring.

Større verdi -
skaping, mer
robust og variert
næringsliv, ere
arbeidsplasser

5
Entreprenørskap og

innovasjon

Alle de største virksomhetene på Ringerike i 2003 er borte i
2018. De dominerende aktørene i dag, er skapt i det samme

perspektivet. Denne utviklingen er eskalerende, og global.
Våre fremtidige bedrifter skaper vi i dag, og mange er ennå
ikke skapt.

Flere arbeids -
plasser, ere i
arbeid

6
Næringsutvikling knyttet

til regional vekst og
offentlige investeringer

Der hvor de øvrige innsatsområdene i hovedsak handler
om tilrettelegging og «å så frø», handler dette området om å
høste. Det er en unik mulighet som vi neppe får igjen.

Større verdi -
skaping, mer
robust og variert
næringsliv

A1 Omdømme
Uten oppmerksomhet, intet omdømme. Intet omdømme,
ingen vekst.

En forutsetting
for hele planen
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Regionen skal utarbeide en nærings-
politikk som øker antall arbeidsplasser og
den regionale verdiskapingen – men hvordan?

STRENGT TATT FINNES DET BARE FEM MULIGHETER:

1) En eller ere personer starter en bedrift

2) En virksomhet i regionen utvikler seg, og
vokser eller generer et større overskudd

3) En virksomhet ytter til regionen

4) En virksomhet starter en ny virksomhet
(knoppskyting)

5) En virksomhet samarbeider med annen
virksomhet og blir gjennom det mer rasjonell,
eller utvider samspillets totale verdikjede

Figur 7:
Verdiskaping
i regionen

1)

2)

3)

4)

5)

Virksomheter

Personer

En næringspolitisk strategi peker spesielt mot og utfordrer i første hånd politikerne.
Det betyr at man i prinsippet må forstå de fleste strategiske valg som noe som nettopp
utfordrer politikerne og knytter dem til et ansvar.
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4.1 Proaktiv arealforvaltning og optimal bruk av tilgjengelige arealer

Regulering og klargjøring av attraktive arealer for næ -
ring, bosetting og rekreasjon er en forutsetning for vekst.
Ringeriksregionen har fortsatt betydelige arealer å spille
på – enten det er for boligformål eller næringsformål. Det -
te må utnyttes, sett opp mot det faktum at det blir stadig
mindre arealer tilgjengelig så tett på Oslo.

Konkret innebærer dette at kommunene er i forkant av ut -
viklingen med å regulere og klargjøre arealer som dekker
behovet til nærings- og boligformål. En optimal bruk av
arealer innebærer også at arealene disponeres effektivt opp
mot ønsket nærings- og befolkningsutvikling.

Det er både mulig og nødvendig at kommunene er mer
aktive for å påvirke og være en pådriver for rett areal-
disponering som sikrer arealer for fremtidig vekst. En op -
timal arealdisponering oppnås best ved å se arealene i en
regional sammenheng og i et tett interkommunalt samar -
beid mellom de tre Ringerikskommunene.

FAKTA

• Ringeriksregionen har 2.500 dekar klar for nærings-
etablering og på lang sikt 6.400 dekar klar for
næringsetablering

• Ringeriksregionen har en femtedel av Bærums
befolkning, men fem ganger Bærums areal

• Kontorarealer er 3–4 ganger mer arealeffektive
en øvrig næringsvirksomhet

STRATEGI

• Utarbeide felles regional areal- og transportplan

• Ta kontroll med at kommuneplanens arealdel følges
og oppfylles

• Ta offentlig styring der særinteresser kommer i
kon ikt med regional utvikling

• Gi tydelige signaler til grunneiere og byggherrer om
kommunenes ønsker for næringsutvikling og
arealdisponering

• Fremvise årlig statistikk for nye bolig- og
næringsarealer

• Gi høy prioritet til kapasitet og kompetanse på
behandling av arealplaner

• Etablere oversikt over egnede arealer som ikke
inngår i kommuneplanen

Gjennom en aktiv bruk av plan- og bygningsloven og
virkemidlene som finnes i loven, har kommunene anled -
ning til å styre arealbruken. Kommunene har ved aktiv
bruk av de ulike arealplantypene, bestemmelser og ret -
ningslinjer, en mulighet til å styrke plan- og bygnings-
lovens betydning for forvaltningen av arealbruken knyttet
til næring, bolig, rekreasjon.
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• Til enhver tid ha attraktive byggeklare bolig-
arealer som sikrer målene for befolkningsvekst

• Til enhver tid ha relevante næringsarealer som
sikrer målene for næringsutvikling.

17
Denne næringspolitisk strategien peker spesielt på, og utfordrer først og fremst folkevalgte. Det betyr at man i prinsippet
må forstå de strategiske veivalgene som noe som nettopp utfordrer og knytter folkevalgte til et politisk ansvar.



4.2 Klynger og nettverk

Næringsklynger står sentralt for selskaper, bransjer og
økonomier med sterk vekst nasjonalt og internasjonalt.
Norsk industri i verdensklasse er utviklet gjennom klynge-
samarbeid. Regionen har allerede flere næringsområder
som i større og mindre grad har kjennetegn på klyngedan -
nelser. Noen av områdene har kommet lenger i sin klynge -
utvikling enn andre.

Så godt som alle områdene/klyngene er utviklet av private
initiativ og med privat kapital, med den kraft det i seg selv
betyr. I disse områdene ligger det til rette for betydelig
vekst i årene framover, gitt de riktige stimuli og ramme -
betingelsene.

FAKTA

• Engineering – og produksjonskompetanse i
verdensklasse

• En industrikultur er fortsatt til stede

• Fortsatt prosessindustri-kompetanse

• Sterke eksisterende miljøer – Eggemoen,
Treklyngen, Kartverket, Økonomiklyngen,
universitetet, sykehuset/helse og livstil,
og kultur- og opplevelsesturisme

• Naturressurser, landbruk, grus, stein og tre

• Nærhet til Oslo og store leverandør- og
kundegrupper

• Regionen har medlemsbedrifter i næringsklyngen
Subsea Valley

• Ringeriksregionen har for tiden ingen pågående
prosesser for klyngedannelse gjennom det
statlige nettverks- og klyngeprogrammet

STRATEGI

• Utarbeidelse/bestilling av en regional strategi for
økt klyngedannelser i Ringeriksregionen i henhold
til Norwegian Innovation Clusters program

• Regionalt og kommunalt engasjement for å støtte
opp mot lokale klyngeutviklerne og deres behov

• Synliggjøre enighet om at en samlet region står
bak de som utvikler områdene/klyngene

• Beslutninger og vedtak som legger til rette for
næringsklyngesamarbeid der regionale fortrinn er
tilstede

• Ta initiativ overfor Osloregionen, Kongsberg og
Raufoss for å etablere forpliktende industrisamarbeid

• Måle klyngedannelse gjennom indeks

Det er også innenfor disse klyngeområdene at potensialet
for kunnskapsbedrifter/kunnskapsarbeidsplasser og arbeids-
plasser med høyere verdiskaping er størst.

For et par av områdene, bør det i seg selv være gode utsikter
til økt internasjonalisering, og med en topp moderne
flyplass midt i regionen, vil hele regionen kunne få en sti -
mulans til økt internasjonal oppmerksomhet.

Klyngesamarbeid er avgjørende for å nå opp i nasjonale og
internasjonal konkurranse.

Norsk industri i verdensklasse er
utviklet gjennom klyngesamarbeid.
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• Etablert næringssamarbeidet med Osloregionen, Kongsberg, Raufoss, Borregaard m. .

• Sterke næringsklynger som kan virke som motorer i regional næringsutvikling

• Flere formaliserte nettverk og klynger, som kvali serer til virkemidler gjennom
Norwegian Innovation Clusters program

19
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4.3 Kunnskap og kompetansebygging

Næringslivets kompetansebehov vokser raskere enn befolk-
ningens kompetanse. Selv bedrifter og næringer som tradi -
sjonelt har vært betraktet som «lavkompetansenæringer»,
opplever et økende og behov for mer og ny kompetanse,
for å møte nye utfordringer.

Tilgang til rett kompetanse er avgjørende for utvikling av
eksisterende bedrifter og etablering av nye. Globale tren -
der og utviklingstrekk medfører en tiltakende endring i
næringsstruktur. Dette bidrar også til at næringslivet får et
sterkt behov for oppdatert og ny kompetanse. Kunnskaps -
basert næringsliv bidrar sterkest til verdiskaping og vel -
ferd i Norge. På bakgrunn av dette står Ringeriksregionen
overfor en stor utfordring.

Næringsstrukturen i Ringerike domineres av industri, han -
del og håndverk. Dette har gjennom de siste årene gitt en
beskjeden vekst i verdiskaping og totalt sett få nye arbeids -
plasser. Regionen trenger flere nye arbeidsplasser og økt
verdiskaping. En endring av næringsstrukturen er påkrevd.

FAKTA

• Generelt lavt formelt utdanningsnivå

• Ubalanse mellom tilgang på kompetanse og
etterspørselen hos bedriftene

• Ikke tilfredsstillende tilgang til spisskompetanse
for høyteknologiske næringer

• Lav tilgang til kompetent arbeidskraft reduserer
muligheten for klyngedannelser og næringsvekst
innen industri, bygg og anlegg og i utpregede
kunnskapsnæringer

• Høyere utdannet ungdom ytter i uønsket grad
ut av regionen.

STRATEGI

• Ta initiativ for å komplettere utdanningstilbudet
med teknisk fagskole i regionen

• Ta initiativ for å styrke entreprenørskapsunder-
visningen i grunn og videregående skole og
utvikle ere tilbud og arrangementer tilsvarende
Ungdommens Ringerikskonferanse.

• Gjennomføre en kartlegging av hvem som har lyk -
kes og hva de har gjort for å lykkes med å satse på
systematisk kunnskaps- og kompetansebygging

• Utvikle et kompetanseutviklingsprogram i sam -
arbeid mellom næringsliv, videregående skoler,
utviklingsaktørene og USN.

• Gi tydelige signaler om behovet og stille krav til
økt satsing på fagopplæring og videregående
utdanning i henhold til NPS.

Dette vil være mulig ved å skape ny vekst i eksisterende
næringsliv og ved å trekke nye virksomheter til regionen,
innen næringer med høyere verdiskaping. Kunnskap og
kompetanseheving er avgjørende for å lykkes med dette.

Hvordan kan jeg og vi som folkevalgte påvirke kunnskaps-
og kompetansebyggingen i regionen? Dette kan være et
relevant spørsmål å stille som folkevalgt. Konklusjonen
kan ikke være: «Det kan jeg ikke påvirke», men et nytt og
nysgjerrig spørsmål: «Hvem har lykkes med dette og hva
har de gjort for å lykkes?». Det finnes alltid noen å lære av,
for systematisk kunnskaps- og kompetanseutvikling skjer
på utallig mange måter og på overraskende mange steder.

For å øke verdiskapingen og sikre privat og offentlig vel -
ferd i regionen vil det være nødvendig å gjøre næringslivet
i regionen mer kompetanseintensivt.

20

S
TR
ATE
G
IS
K
E
S
ATS
IN
G
S
O
M
R
Å
D
E
R



M
Å
L

• Økt antall læreplasser i regionen

• Økt andel med relevant fagutdanning og høyere utdanning

• Økt yrkesdeltakelse gjennom relevante kompetansehevingsprogrammer

• Økt generelt utdanningsnivå i befolkningen

21
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4.4 Trekke virksomheter til regionen

Ringeriksregionen har et uttalt mål om høyere verdiska -
ping, flere arbeidsplasser og et mer robust nærings- og
arbeidsliv. Et viktig virkemiddel i den sammenhengen
er målet om å tiltrekke seg flere nyetableringer og re-
allokeringer til regionen. I et perspektiv hvor blant annet
Ringeriksbanen og ny E16 fra Gardermoen til Hønefoss
og Sandvika til Hønefoss er en realitet, er dette enda mer
relevant og viktig.

Strategier for å tiltrekke seg nye virksomheter vil ta
utgangspunkt i regionens forutsetninger, eksisterende
nærings- og arbeidsliv og globale trender. Det er viktig at
man gjør en aktiv vurdering av hvilke næringer man vil
forsøke å tiltrekke seg, da man ellers kan stå igjen med en
tilgang som både er for bred og for vag.

For en region som Ringerike vil det være sentralt å rette
proaktivt og utadvendt arbeid mot potensielle etablerere.

På tross av sterke forutsetninger er regionen ikke vidt kjent
i hverken inn- eller utland. Det må av denne grunn være
opp til regionen selv å spre budskapet om hva man kan
tilby, som kan få bedrifter til å etablere seg her.

Selv om strategienes primære virkeområde er det vi om-
taler som privat næringsliv, omfattes dette punktet også av
statlige/offentlige arbeidsplasser. Regjeringen har meldt

STRATEGI

• Utarbeide egen konkurransestrategi og handlings -
plan med aktivitetsmål for å tiltrekke virksomheter
til regionen

• Tydelig forvente at det dedikeres personer og res -
surser til oppgaven med å synliggjøre regionens
kvaliteter og muligheter, med mål om at bedrifter
og virksomheter etablerer seg

• Utvikle et sett salgsprospekt rettet mot markedet
for næringsetableringer, basert på regionale for -
trinn og planer, etter modell for beste praksis

• Sikre høy arealberedskap og prioritering av areal -
bruk i tråd med aktuelle handlingsplaner

• Gjennom løpende rapportering på porteføljen av
bransjer og næringer i yt for å sikre en proaktiv
næringsetableringspolitikk

• Drive en proaktiv næringspolitikk gjennom å spille
på utviklingsaktører med naturlige samarbeids-/
alliansepartnere, tilpasset hver enkelt case eller
etablering

en intensjon om utflytting av statlige arbeidsplasser fra
Oslo, og det vil være viktig for regionen å forsøke å til -
trekke seg noen av disse. Utflyttingen av Statens Kartverk
var i sin tid en viktig vitamininnsprøyting for regionen.
Ringeriksregionen kan være et naturlig valg for statlige
arbeidsplasser som er avhengige av nærheten til Oslo eller
andre av regionens fortrinn.

22

FAKTA

• N HO og Innovasjon Norge har identi sert Ringerike
som et av landets mest spennende vekstområder

• Det samarbeides tett mellom Ringerike, Invest in
Norway, en rekke bank- og nansmiljøer, Statkraft
m. . om internasjonale etableringer

• Ringeriksregionen har årlig direkte kontakt med
over 100 bedrifter fra inn- og utland, om potensielle
etableringer

• Ringeriksregionen er et naturlig nasjonalt knute -
punkt for data, strøm og transport

• Etterlatt infrastruktur fra nedlagt industri, er
identi sert som fortrinn i størrelsesorden « ere
milliarder» i spart investeringskostnad

• Det grønne skiftet og Norges kraftoverskudd fører
med seg mange interessante muligheter for regionen

• Regjeringen har meldt en intensjon om ut ytting av
statlige arbeidsplasser

• Region Viken vil legge om fylkeskommunal struktur
og tjenesteproduksjon

• Høy produktivitet og lav energipris gir gode mulig -
heter for internasjonal industri

• En tredel av alle norske industribedrifter satser
på nye produkter i nye markeder, og melder
investeringsbehov

• Regulerte områder med få hindre for etablering
er et krav for å lykkes i nasjonal og internasjonal
konkurranse
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• Økt aktivitet i arbeidet med næringsetableringer og
antall etableringer

• Være kjent for vår utadvendte og modige måte å for -
midle våre næringsmuligheter i markedet og for å ha
kortest mulig vei fra ord/plan til handling

• Verdsette, godt samarbeid mellom offentlig, private og
kompetanseutviklingsmiljøer

• Større andel virksomheter i regionen som bygger opp
under målene for næringspolitisk strategi

23
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4.5 Entreprenørskap og innovasjon

Entreprenørskap , er å etablere og /eller utvikle en ny
forretningsmessig virksomhet. Innovasjon er fornyelse,
nyskapning, forandring, nye produkter, nye tjenester, nye
forretningsmodeller eller nye produksjonsprosesser som
tas i bruk.

Tidligere holdt store industribedrifter verdiskapingen og
sysselsettingen oppe. Endringene skjedde i et langt lavere
tempo og bedriftenes og produktenes livssyklus var mye
lenger enn i dag. Flere av regionens hjørnestensbedrifter er
resultat av lokal innovasjon og entreprenørskap.

Forskning viser at en av de viktigste premissene for
regional økonomisk vekst er en kultur for innovasjon
og entreprenørskap. Dette innebærer at befolkningen og
næringslivet i høy grad innehar kunnskap om disse tema -
ene, at entreprenørskap fremstår som et reelt alternativ
til en vanlig stilling, samt at det finnes et godt organisert
virkemiddelapparat.

FAKTA

• Innovasjon og entreprenørskap er kompetanse
man kan tilegne seg gjennom kunnskap og trening

• Takten av etableringer i Ringeriksregionen er
lavere enn på landsbasis

• De este nyetableringer skjer i tradisjonelle
næringer med lav verdiskaping

• Ringerike har et sett av regionale virkemidler
for å stimulere entreprenørskap og innovasjon

• Samspillet mellom de regionale utviklings-
aktørene preges av manglende samhandling
og koordinering

• En rekke større industribedrifter er avviklet i
senere tid, blant annet grunnet manglende
omstillingsevne

• Omstillingsevne kan måles i endrings- og
innovasjonskompetanse

• Knoppskyting er en viktig omstillingsmekanisme
som krever entreprenørskapskompetanse

• Det er i regionen stort potensial i bedre utnyt -
telse av det offentlige virkemiddelapparatet
– herunder også forskningsmidler

STRATEGI

• Styrke entreprenørfaget gjennom Ungt entre-
prenørskap og Hack4no i alle skoler

• Styrke de regionale utviklingsaktørene, og konsoli -
dere virkemidler for innovasjon og entreprenørskap

• Sikre SIVA-inkubator gjennom strategiske,
regionale eierskap og samarbeidsavtaler

• Proaktivt følge opp og stimulere vekst hos
etablerere i tråd med DNs Gasellebedrift-
kategorisering

• Kartlegging og synliggjøring av nasjonale og
internasjonale virkemidler for næringsutvikling

• Kartlegging av virksomheter og bransjer med
stort omstillings- og støttebehov

• Sikre et regionalt program for entreprenørskap
og innovasjon som skal samle og forvalte kapital
og virkemidler

• Synliggjøre og berømme suksessfulle gründere
i regionen

• Aktivt søke politiske og strategiske synergier
av samarbeid med miljøer blant annet i Oslo-
regionen og Viken

24
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• Alle skoler i regionen har entreprenørskap i læringsplanen

• Hack4no er et nasjonalt anerkjent arrangement og tiltak med
økende tilfang av ideer, datakilder, deltakere og publikum

• Økt etableringstakt over landsgjennomsnittet og økt
overlevelsesrate blant nyetablerte selskaper

• Økt antall gasellevirksomheter og økt konkurransekraft

• Økt andel risikokapital og fondsmidler investeres i vekstetablerere
gjennom «prioriterte program for entreprenørskap og innovasjon»

25
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4.6 Næringsutvikling knyttet til regional vekst og offentlige investeringer

Veksten og utbyggingen av Ringeriksregionen vil, som
følge av Ringeriksbanen og ny E16 med tilhørende invest-
eringer i infrastruktur bolig og næring, være en av fast -
lands-Norges aller største satsinger frem mot 2045.

FAKTA

• Statlig investering i vei og bane på 40 mrd kroner

• Store potensielle investeringer i boligutbygging i
regionen

• Store potensielle investeringer i næringsutvikling
i regionen

• Kommunal infrastruktur i regionen skal bygges ut
og vedlikeholdes i takt med veksten

• Forventet befolkningsvekst på mer enn 15 000
personer frem mot 2030, ref. kommuneplanene

• Bygg og anleggs sektoren er en svært arbeids-
intensiv næring

sempel på hvordan en region, gjennom god tilrettelegging
for oljerelatert næringsetablering, skapte ny vekst i regio -
nen. På tilsvarende måte kan de store statlige investerin -
gene i Ringeriksregionen over en så lang periode, gi store
muligheter for å utvikle nye lokale bedrifter og næringer,
i tillegg til den mer tradisjonelle og direkte tilknyttede
bygg- og anleggssektoren.

Bygg- og anleggssektoren er en stor bidragsyter til så vel
sysselsettingen som verdiskapingen, og utvidelse og kom -
plettering i denne verdikjeden representerer en stor mulig -
het for regionen på kort og lang sikt.

Regionen har potensiale for investeringer i
mange-milliarders-klassen de neste 25 årene.

Dette gir store muligheter for utvikling og vekst i hele
regionen, også langt utenfor de bransjer som er direkte
knyttet til utbyggingen.

Utviklingen av norsk oljeindustri kan tjene som eksempel.
Etter funn av olje på norsk sokkel gikk norsk næringsliv
sterkt inn og utviklet egen kunnskap og kompetanse som
bidro til betydelige markedsandeler for norsk industri.

Det ble også skapt helt nye industrier og næringer. I dag
har norsk oljeindustri en betydelig eksport av teknologi,
kompetanse og foredlet produkt. Stavanger er et godt ek -

26

STRATEGI

• Styrke fagopplæringen

• Jobbe for etablering av Teknisk fagskole i regionen

• Målrettet forskning, utvikling og innovasjon (FoUI)
mot denne næringskjeden

• Synliggjøre hvilke muligheter gründere og inno -
vative regionale virksomheter har for leveranse
gjennom offentlige innkjøp og underleveranser til
regionale investeringer, der det er mulig

• Bidra til at kommunen kan levere mer innovative
produkter og tjenester til innbyggerne gjennom de
muligheten som gis gjennom anbud og offentlige
anskaffelser

• Utrede muligheten som ligger i Kommunens store
innkjøpsmakt for å fremme strategiens mål

• Sikre at alle aktørene som kommer til Ringerike i
«byggeperioden» er kjent med regionens næringsliv,
kompetanse og tilbud, og legge til rette for møte-
plasser (kan suppleres med rådgivning overfor
tilbyderne)
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• Utvikle og sikre sterkt posisjonerte næringsmiljøer for
store anbud i generell konkurranse

• Flere lokale arbeidsplasser innen i hele verdikjede/
næringen knyttet til de forestående investeringene

• Størst mulig avleiring av verdiskapingen lokalt

• Etablert næringsklynger innen teknisk tjenesteyting
rettet mot blant annet bygg og anlegg
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5. AP P E N DI X
Den næringspolitiske strategien hviler på en rekke forutsettinger og premisser. Det er arbeidsgrup -
pens forståelse at premissene identi sert i gur 4 på side 7 i stor grad er ivaretatt av ulike regionale
handlingsprogram og strategier. I dette kapittelet vil premisset Omdømme omtales på linje med de
strategiske satsingsområder i kapittel 4.

Globaliseringen har gitt næringslivet større muligheter i
nye markeder, men også større konkurranse om tilgang til
kapital, kompetanse og kunder. Kunder og investorer er i
økende grad opptatt av hvordan man driver virksomhet og
av at varene eller tjenestene de kjøper, er produsert på en
ansvarlig og bærekraftig måte.

Arbeidstakere legger vekt på omdømme når de skal velge
arbeidsgiver og arbeidssted. Mediene og frivillige organi -
sasjoner overvåker næringslivet tett, og reagerer raskt om
de oppdager kritikkverdige forhold. Investorer inklude -
rer omdømmemessige (miljømessige og sosiale) risikoer
i sine investeringsanalyser. Næringslivet utfordres til å
ivareta samfunnsansvar. Denne utviklingen har skapt økt
oppmerksomhet rundt bedriftenes, klyngenes, organisasjo -
nenes, regionenes og nasjonenes omdømme.

Et godt omdømme er avgjørende for å nå strategiske mål,
og vårt omdømme er summen av hvordan omverdenen ser
oss. Omdømme kan sees på som vår samlede merkevare.
En regions omdømme er viktig overfor sentrale interes -
senter som kunder, eiere, media, politikere, leverandører,
partnere og myndigheter.

Et bevisst forhold til omdømme- og merkevarebygging gir
oss betydelige konkurransefortrinn. Internasjonale studier
viser at verdien er enorm – enten du måler i kundelojalitet,
markedsandeler eller i kroner og øre.

Internasjonale målinger viser videre at verdien av et godt
omdømme ser ut til å være særlig stor når det gjelder vår
evne til å:
• rekruttere og beholde medarbeidere
• utvikle sterke kunderelasjoner i bedriftsmarkedet

(B2B)
• bygge økt kundelojalitet i konsumentmarkedet (B2C)
• øke tilliten til selskapet i alle målgrupper
• håndtere og overvinne kriser som måtte ramme

bedriften

En bevisst strategi for omdømmebygging handler ikke
bare om hvordan vi ønsker å bli oppfattet av andre. Den
handler dypest sett også om identifisering av hvilke kjerne-
verdier vi står for og hvordan den indre selvforståelsen i
den respektive regionen eller kommunen er. Når man er
trygg på seg selv, er man også trygg i sitt møte med andre.

Det faktiske omdømmet påvirker også politikernes hand -
lingsrom. For politikerne i en kommune vil omdømmet
være en del av vurderingsgrunnlaget når det skal vurderes

om kommunene selv skal ha utføreransvaret for en tje -
neste. Et godt omdømme kan dermed bedre kommunens
muligheter til å fylle rollen som arbeidsgiver, tjenesteyter,
samfunnsutvikler og forvaltningsmyndighet.

5.1 Omdømme og synliggjøring av regionens muligheter for næringsetableringer
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FAKTA

• Ringeriksregionen er moderat kjent og har et
utydelig omdømme

• Ringeriksregionen mangler en tydelig kommunika -
sjonsplattform

• Ringeriksregionen har ikke samlet seg om et sett
felles verdier, eller en visjon for sitt kommunika -
sjonsarbeid

• En bevisst satsing for å styrke en kommunes/
regions omdømme må være forankret i innsikt om
sammenhengene mellom kommunens/regionens
konkurranseevne og kommunens/regionens om -
dømme

• Enkelte distriktskommuner og omstillingskommuner
kan slite med et svakt omdømme – herunder
Ringerike

• Alle som bor i en region eller en kommune, tar del
i formingen av kommunens omdømme og alle har
interesse av at omverdens bilde av «bygda», kom -
munen eller regionen er tydelig, relevant, positivt,
differensiert og oppdatert

• En kommunes omdømme kan svekke eller styrke
kommunens samhandling og samarbeid med viktige
partnere og kommunens inn ytelse på regional- og
fylkespolitikken

• Fra undersøkelser er det kjent at næringslivet er
opptatt av at kommunens politiske og administra -
tive ledelse er synlig i næringslivssaker

• Fra undersøkelser er det kjent at næringslivet er
opptatt av at politisk og administrativ ledelse er
synlige i næringslivets saker

• For kommunen som organisasjon bidrar et godt
omdømme internt til å gjøre medarbeiderne trygge,
og bedrer trivselen. Positiv organisasjonsidentitet
styrker organisasjonens lærings- og innovasjons -
evne

A
P
P
E
N
D
IX



De som lykkes best i omdømmebygging scorer betyde -
lig bedre enn andre på følgende fem kilder til et godt
omdømme:

1. Synlighet . Uten oppmerksomhet, intet omdømme

2. Særpreg . Er en tydelig og forskjellig fra de andre,
opptar en plass hos interessentene

3. Autentisitet . I det lange løp kan en ikke jukse.
Ekthet er en forutsetning for emosjonell tilknytning,
som igjen er en forutsetning for omdømmebygging

4. Innsyn . Bedrifter, organisasjoner og kommuner
som fremstår som åpne/transparente har lettere for å
oppnå et godt omdømme

5. Konsistens . Alle interessentene skal gjenkjenne
den samme type ord og handling fra alle hold i bygda,
kommunen eller regionen

EFFEKTMÅL

• å bidra til at folk har lyst til å bo og leve her

• å bidra til ere næringsetableringer

• å bidra til å tiltrekke investorer og kapital

• å bidra til at vi Ringerikinger er mer bevisste på
hvordan vi snakker om oss selv

• å bidra til at Ringerikes muligheter som
ressursrik og attraktiv region er mer kjent i
Viken, i Norge og intenasjonalt

MÅL

• Forsterket konkurransekraft for næringslivet

• Økt attraktivitet for regionen eller kommunen
som bosted

• Styrket konkurranseevnen i forhold til ny og
etablert arbeidskraft

• Økt oppmerksomhet og interesse fra eksterne
interessenter

• Økt attraktivitet for regionen som reisemål og
område å investere i

• Større muligheter for regionens gjennomslag for
egne standpunkter i regional- og rikspolitikken

• Bedret samsvar mellom befolkningens forvent -
ninger og de tjenester kommunen kan levere
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STRATEGI

• Gjennomføre en statusanalyse for omdømme og
kjennskap til sentrale og de nerende «begrep»
for regionens eksterne attraksjonskraft

• Gjennom analysen kartlegge omdømmeposisjonen
nasjonalt og internasjonalt

• De nere mål, markeder og målgrupper

• Prioritere markeder og målgrupper

• Utforme felles kommunikasjonsbudskap per
målgruppe og marked

• Aktiv pro lering og kommunikasjon gjennom
etablerte og nye kanaler og nettverk

• Utvikle tiltak gjennom en regional kommunika -
sjonsplattform og pro l

• Videreføre bedriftsbesøk for kommunens ledelse

• Tilbakemeldinger og innsikt skal i større grad
systematiseres

• Innhente og systematisere gode historier og
eksempler fra næringslivet

• Utarbeide faktainformasjon om Ringeriksregionen
og næringslivet i regionen

Regionens
mål

Regionens
resultater

Skaper
adferd og
mønster

Regionens
planer og
aktiviteter

Skaper
oppfatninger

og
forventninger
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/5180-3  Arkiv: H41  

 

Sak: 15/19 

 

Saksprotokoll - Bygging av omsorgsboliger, - BP2 10007 "Hov Vest"  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Under forutsetning av positiv behandling i Husbanken, gis rådmannen fullmakt til å iverksette 

etablering av sju nye omsorgsboliger, - «Hov Vest», i henhold til de rammer og føringer som 

ligger i denne sak. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 19.02.2019: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/5180-2  Arkiv: H41  

 

Sak: 3/19 

 

Saksprotokoll - Bygging av omsorgsboliger, - BP2 10007 "Hov Vest"  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Under forutsetning av positiv behandling i Husbanken, gis rådmannen fullmakt til å iverksette 

etablering av sju nye omsorgsboliger, - «Hov Vest», i henhold til de rammer og føringer som 

ligger i denne sak. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 05.02.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Eldrerådet 

Råd for funksjonshemmede 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/5180-1   Arkiv:   

 

Bygging av omsorgsboliger, - BP2 10007 "Hov Vest"  
 

 

Forslag til vedtak: 

Under forutsetning av positiv behandling i Husbanken, gis rådmannen fullmakt til å iverksette 

etablering av sju nye omsorgsboliger, - «Hov Vest», i henhold til de rammer og føringer som 

ligger i denne sak. 

  

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen legger med dette fram BP2-sak for «Hov Vest» for endelig vedtak. Denne saken 

har vært under arbeid siden 2013, da en gruppe foreldre til psykisk funksjonshemmede barn tok 

kontakt med kommunen for å forberede bistand til egne boliger, når barna ble så gamle at det 

var naturlig å flytte ut å bo for seg selv. Aktuelt tidspunkt ville være fra barna var 18 år +, 

m.a.o. i 2020 - 2021. 

Ønsket fra foreldregruppen var at det skulle bygges et boligfellesskap organisert som et 

borettslag, der hver enkelt eide sin egen leilighet. Tanken var at dette skulle fremme 

selvstendighet og sikre trygghet i boforholdet, samt en viss innflytelse på hvem man ville bo 

sammen med. Samtidig var dette barn og foreldre som kjente hverandre godt, og som klart 

signaliserte at de som foreldregruppe ville følge opp sine og hverandres barn som voksne. 

For kommunen var dette «upløyd mark», men ideen virket svært interessant, og det ble satt 

ned en arbeidsgruppe sammen med foreldrerepresentanter for å se hvordan et slikt konsept 

kunne realiseres. 

I møte mellom arbeidsgruppen, foreldre og husbanken ble realitetene drøftet og de positive og 

negative sider ved et slikt prosjekt belyst. Realitetsorientering hadde klart fokus på de 

vanskelige og kanskje negative sidene ved et slikt konsept, og foreldregruppen og kommunens 

representanter var enige om følgende: 

Dersom hensikten med å eie i stedet for å leie bolig, er for på den måten å kunne hente ut 

framtidig verdistigning og mulig fortjeneste, - er omsorgsbolig ikke det riktige 

investeringsobjekt. 



Kommunens tildelingsrett og plikt i forhold til å kvalifisere for investeringstilskudd fra 

husbanken er absolutt. Et slikt konsept vil kreve mye av både kommunen og foreldrene i 

forhold til samarbeid/samarbeidsformer. 

Den eneste måten et slikt prosjekt kan realiseres på, er at kommunen bygger og får 

investeringstilskudd, for så å seksjonere leilighetene å selge disse som borettslag. 

Da det var etablert konsensus/forståelse om disse punktene, bl pårørende og kommunen enige 

om å gå videre med prosjektet, og etter en lang og omfattende prosess er prosjektet nå klart 

for realisering med ferdigstillelse i 2020. 

 

Beskrivelse av saken 

Prosjektet 10007 «Hov Vest» omhandler bygging av 7 omsorgsplasser finansiert som 

omsorgsboliger med tilhørende personalrom, fellesfunksjoner og uteareal, på en ledig 

kommunal tomt i området ved Hov gård. Den aktuelle tomten anses meget godt egnet til 

formålet og vil gi en bra utnyttelse av dette området, med sentral beliggenhet, gode 

dagslysforhold, solforhold og utsikt. 

I samtlige planmøter har brukerne vært representert enten ved samtlige foreldre eller ved et 

foreldreutvalg. NFUi har vært invitert inn i prosessene, men har sett sin tilstedeværelse 

overflødig, da hver enkelt av de aktuelle beboere har vært representert ved sine foreldre. 

Det er konsensus om at valgte løsning oppfattes som ideell, både når det gjelder lokalisering, 

utforming og antall leiligheter. 

Det ble i 2016 satt i gang en reguleringsprosess for å omregulere de aktuelle tomtene på Hov 

fra NLF- område til boligformål. Omreguleringen er må på plass. 

Sommer/ høst 2018 ble det gjennomført skisse-/ forprosjekt som resulterte i nye planer, 

rapport og kostnadskalkyle. Dette baserer seg på tidligere mulighetsstudie, krav og føringer fra 

Husbanken samt en omfattende og bred brukerprosess.  

Husbanken har vært involvert gjennom hele prosessen med utvikling av planer, og vi har fått 

klar tilbakemelding på at prosjektet vil få økonomisk støtte (investeringstilskudd). 

Omsorgsplasser som får innvilget investeringstilskudd må være universelt utformet og 

tilrettelagt for mennesker med demens og kognitiv sviktii. Slik utforming og tilrettelegging skal 

skje i tråd med Demensplan 2015 og med formålet for ansvarsreformen for mennesker med 

utviklingshemming. 

Husbanken utbetaler sine tilskudd når innflytting har funnet sted, og kommunen må derfor 

fullfinansiere prosjektet. Oppstart vil skje i slutten av mai/juni 2019. Dette prosjektet vurderes 

utført/samkjørt med Hov Øst. Dette med tanke på mulige synergieffekter som følge av felles 

rigg og drift, administrasjon, logistikk, HMS, og med tanke på mineralisering av trafikk, støy 

og annen anleggsbelastning for nabolaget. 

Vurderinger miljø 

Det anses ikke hensiktsmessig å bygge etter BREEAMiii – metodikk. Dette vurdert ut i fra en 

kost/ nytte vurdering. I stedet forutsetter prosjektet å legge til grunn klima og energiplan fra 

                                                
i Norsk forening for utviklingshemmede, - Lokallag Hole og Ringerike  
ii Vanskeligheter med oppmerksomhet og konsentrasjon, hukommelse, bearbeiding av sanseinntrykk, forstå 

språk og kommunaikasjon, planlegge og utføre handlinger, tenke raskt og komplisert og endringer i atferd og 

personlighet. Kognitiv svikt er en skjult funksjonshemming. 
iii BREEAM er et miljøsertifiseringsverktøy for bygninger.. BREEAM har vist seg å være et effektivt verktøy for 

å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere miljørettet bærekraftig tenkning i alle ledd. 



Ringerike kommune, samt å utforme en miljøoppfølgingsplan som tar for seg de mest 

vesentlige elementer fra BREEAM.  

 

Vurderinger energi 

For prosjektet Hov Vest er det lagt til grunn bruk av solcelle teknologi. Prosjektet har en klar 

ambisjon om bruk av solceller integrert i takplater (tak som produserer strøm) i kombinasjon 

med tekniske løsninger for styring av energiforbruk (deriblant varmtvann). Det søkes støtte for 

dette gjennom støtteordninger i Enova. Dersom støtte ikke innvilges, legges det til rette for at 

boretteslaget kan søke om støtte som privatpersoner og ettermontere tradisjonelle 

utenpåliggende solcellepaneler. 

Massivtre 

Det er i forprosjektet gjort en egenethetsvurdering vedr. bygging i massivtre. Bygget er godt 

egnet for bygging i massivtre, og det er pr. dato ingen forhold som tyder på at dette vil ha en 

negativ priskonsekvens. Følgelig forutsettes bygging i massivtre ved utlysning av 

anbudskonkurranse.   

Vurderinger LCC (livssyklus kostnader) og drift:  

Prosjektet har ambisjon om å oppnå svært lave kostnader til drift og vedlikehold av 

bygningsmassen. Det er tatt utgangspunkt i LCC (livssyklus vurderinger mhp levetid og 

kostnader for komponenter), samt overordnet vurdering mhp kostnader for drift av 

bygningsmassen i de valg og beslutninger som er gjort i forprosjektet. Videre legges LCC 

vurderinger som beslutningsgrunnlag for borettslag/foreldregruppe i gjennomføringsfasen. 

Økonomiske forhold 

Kostnadskalkylen fra forprosjektet angir følgende samlet prosjektkostnad for omsorgsboligene, 

inkl. mva og avsetning for usikkerhetiv 

• Prosjektkostnad (P50): 28,3 MNOK inkl. mva.  

• Prosjektkostnad (P85): 31,0 MNOK inkl. mva.  

 

Kalkulert prosjektkostnad P85 tilsvarer en kostnad pr/m2 i størrelsesordenen ca. 44 000 kr/m2, 

Prosjektet er utarbeidet i nær samarbeid med pårørendegruppen, som har akseptert prosjektet 

slik det nå framstår, samt kostnadene. 

Refusjoner 

Full finansiering (som kommunen må ta høyde for da refusjoner og tilskudd blir utbetalt i 

ettertid, og videresalg/etablering av borettslag vil også skje etter ferdigstillelse) vil dermed for 

«Hov Vest» kalkuleres til 31.0 MNOK. Dette beløpet er inkl. moms, noe kommunen får 

refundert for boliger rettet mot dette formålet, samt reserver og marginer. 

Husbanken dekker for tiden inntil 45% av anleggskostnader begrenset oppad til en 

anleggskostnad på kr. 3 316 500,- pr. enhet. Dette vil gi en maksimal uttelling når det gjelder 

investeringstilskudd som utbetales til kommunen på kr. 1 492 000,-/boenhet. Husbanken 

forutsetter da at omsorgsplassene er tilrettelagt for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, 

kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi, noe som er et generelt krav 

                                                                                                                                                   
Et BREEAM sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen 

er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, 

materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning. 
iv Kostnadene er beregnet ut i fra standard modell og oppsett for prosjektkostnader. P50 er verdien for anslått 

prosjektkostnad med 50% sannsynlighet. Verdien for P85 er anslått prosjektkostnad beregnet innenfor 85% 

sannsynlighet. Dette betyr eksempelvis at for P85 er det 85% sannsynlighet at kostnadene ikke vil øke utover 

denne rammen. 



for at investeringstilskudd skal utløses. Alle husbankens krav er ivaretatt. 

Investeringstilskuddet kan ikke transporteres til andre. 

Ringerike kommunes endelige kapitalkostnader/investeringskostnader til prosjektet «Hov 

Vest» kan dermed illustreres slik: 

Etableringskostnader:    kr.   31 000 000 

- Moms-kompensasjon:   kr.     6 200 000 

- Investeringstilskudd:    kr.   10 444 000   

kr.   14 356 000 

Finansieres av borettslaget:   kr.   14 356 000 

Netto kapitalkostnad for kommunen:  kr                    0 

 

Dette betyr at hver leilighet i henhold til forprosjektets kalkyle vil koste ca. kr. 2 050 000,-. 

Hvordan borettslaget vil håndtere dette i forhold til innskudd og fellesgjeld, vil være 

borettslagets ansvar. Rådmannen vil allikevel bemerke at husbanken signaliserer at kommunen 

kan innvilge startlån til finansiering av innskudd for de som har manglende egenkapital, samt at 

borettslaget kan få innvilget grunnlån fra husbanken i forhold til etablering av fellesgjeld. Slik 

finansiering vil til enhver tid være markedets rimeligste og gunstigste finansiering. 

 

Rådmannens vurdering 

Etableringen av omsorgsboligene på Hov Vest, i henhold til planlagt skisseprosjekt, vil gi 

meget godt tilpassede og fremtidsrettede omsorgsplasser i tråd med det initiativ som ble tatt fra 

foreldregruppens side. Prosjektet har vakt en viss oppsikt hos andre kommuner, og kommunen 

har mottatt en rekke forespørsler om hvordan et slikt prosjekt kan organiseres og utvikles. Det 

har også vært flere henvendelser fra potensielle brukere og pårørende som synes prosjektet er 

interessant. 

Rådmannen vil presisere at de framlagte tall er en kalkyle basert på forprosjektet. Som ved 

andre byggeprosjekt, vil kostnadene framstå som langt sikrerer etter at anbud er innhentet, og 

endelige når byggeregnskap foreligger. Det er ingen vesentlige usikkerheter i prosjektet med 

tanke på økonomi eller fremdrift. Det er gjort spesifikke vurderinger og kalkyler for de enkelte 

elementer i prosjektet. Rådmannen vurderer at en vesentlig økning av kostnadsrammen (utover 

P85) som lite sannsynlig. 

Bygget har en enkel geometri/ utforming og geotekniske undersøkelser har vist at det ikke er 

noen usikkerheter med tanke på grunnforhold, gitt at bygget prosjekteres etter de anbefalinger 

som prosjekteringsgruppen anbefaler.   

Husbanken har i avklaringsmøter gitt aksept for tilsagn på støtte. Pårørendegruppen har tatt 

initiativ til etablering av borettslaget, og valgt et interimsstyre. Forvaltningsavtale vil bli inngått 

med «Ringbo», som også har dette ansvaret i forhold til våre borettslag i Elvegata, på Hov og i 

Ve. Vedtekter for dette nye borettslaget vil bli utarbeidet i tråd med eksisterende borettslag. 

 

Vedlegg 

 Tegninger, - plan- og profilskisser 

 

 

 Ringerike kommune, 25.11.2019 

 



 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Trond Skogdal, prosjektansvarlig/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923 
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1 01 . 1

OPPRISS 1 OPPRISS 2

Illustrasjon PLANU TSNITT 1 : 50

1

2

Alle kjøkken skal være av høy kvalitet , robuste
og tåle tiltenkt bruk .

Kjøkken i fellesareal :
- Skrog med laminat og rette kantlister .
- Fronter i overskap : ask finer - natur , med heltre
ask kantlister , overfinert . Overflatebehandlet med
slitesterk klarlakk . Fronter i under - og høyskap :
matt , mørk grå høytrykkslaminat ( nano ). Åpne
skrogsider skal enten ha dekkpanel eller fores
mot vegg , med lik utførelse som tilhørende front .
Sokler som fronter . Tilstrekkelig ventilering av
integrert kjøl / frys i sokkel og evt . skrog .
- Hengsler og glidere skal være solide og ha
dempe - og brems funksjon .
- Grep i gjennomgående , børstet rustfritt stål -
lange , rettkantet bøyle .
- 30 mm benkeplate med matt , mørk grå
høytrykkslaminat ( nano ). Benkeplatene skal tåle
høy temperatur , være lysekte , lett renhold og
være støtsikre . Benkeplatene skal beskyttes mot
damp fra hvitevarer - skjøter skal forsegles , og
plater føyes sammen med samleskinne og
koblingsbeslag . Fug mellom benkeplate og vegg .
- Spruteplate på vegg over benker i herdet
bakmalt eller foliert glass . Samme farge som
vegg . Fargekode avklares . Utsparing for
stikkontakter o . l . må påberegnes .
- Integrert belysning under overskap - LED .
Leveres med forkoblingsutstyr for Dali .
Anretningsbord fra Albin i Hyssna - bjørk L 88 x
D 44 x H 85 cm

Refprodukter Hvitevarer :
Whirlpool side by side WM D 4001 X
Dampovn Combimaster Plus XS
Ventilator UltraVent Plus XS
Integrationkit for SelfcookingCenter XS
Integrert mikrobølgeovn
Induksjonstopp
Fryseskuff 60 cm modul
Ventilator
Oppvaskmaskin godkjent for institusjon ,
referanseprodukt Metos WD - 4 S Basic 230 V

NB ! Tegning gjelder også for rom 216

Snowflake K 1305 RG L 2 6 N E dobbelt
kjøleskap m / ben

Dampovn Combimaster Plus XS

Oppvaskmaskin
Avfallssystem montert i dyp skuff
Fryseskuff

Mikrobølgeovn
Ventilator

Induksjonstopp

påforing opp til uk dekke
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Oppvaskm

50 , 4 m2

330 , 5 m2
IV - 03

IV
-0
3

IV
-0
21 02 . 3

Opphold
23 , 0 m2

4 , 3 m

Alle kjøkken skal være av høy kvalitet , robuste
og tåle tiltenkt bruk .

Kjøkken :
- Skrog med laminat og rette kantlister .
- Fronter i høy - og overskap : ask finer - natur ,
med heltre ask kantlister , overfinert .
Overflatebehandlet med slitesterk klarlakk .
Fronter i underskap : matt , mørk grå
høytrykkslaminat ( nano ). Åpne skrogsider skal
enten ha dekkpanel eller fores mot vegg , med lik
utførelse som tilhørende front . Sokler som fronter .
Tilstrekkelig ventilering av integrert kjøl / frys i
sokkel og evt . skrog .
- Hengsler og glidere skal være solide og ha
dempe - og brems funksjon .
- Grep i gjennomgående , børstet rustfritt stål -
lange , rettkantet bøyle .
- 30 mm benkeplate med matt , mørk grå
høytrykkslaminat ( nano ). Benkeplatene skal tåle
høy temperatur , være lysekte , lett renhold og
være støtsikre . Underlimte vasker . Benkeplatene
skal beskyttes mot damp fra hvitevarer - skjøter
skal forsegles , og plater føyes sammen med
samleskinne og koblingsbeslag . Silikonfug mellom
benkeplate og vegg .
- Spruteplate på vegg over benker i herdet
bakmalt eller foliert glass . Fargekode avklares .
Utsparing for stikkontakter . l . må påberegnes .
- Integrert belysning under overskap - LED .
Leveres med forkoblingsutstyr for Dali .

Hvitevarer :
Kjøle -/ fryseskap for helintegrering , selvavrimende
Integrert ovn
Integrert mikroovn
Induksjonstopp
Ventilator
Oppvaskmaskin

OPPRISS 1

PLANUTSNITT 1 : 50

1

Illustrasjon

Illustrasjon

Avfallssystem montert i dyp skuff
Oppvaskmaskin
Ovn
Helintegrert kjøleskap

Mikrobølgeovn
Integrert ventilator

Induksjonstopp
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ID iD 7 iD 10 iD 18 G iD 20 S iD 21 G iD 21 G iDsD 10 iDsD 11

Antall 1 4 1 1 7 2 1 14

Slagretning H H H V H V

Åpningstype Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Pocket Pocket

ALLE OPPRISS ER SETT
FRA HENGSELSIDE

690

2
09
0
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1 750

990
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0

S S

1 990

2
09
0

2 090

990
2
09
0

S

2 090

990
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S S

990

2
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1 090

2
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Karmmål BxH 690 × 2 090 990 × 2 090 1 750 × 2 090 1 990 × 2 090 2 090 × 2 090 2 090 × 2 090 990 × 2 090 1 090 × 2 090

Overflate Massivdør / høytrykkslaminat Massivdør / høytrykkslaminat Massivdør / høytrykkslaminat Massivdør / høytrykkslaminat Massivdør / høytrykkslaminat Massivdør / høytrykkslaminat Massivdør / høytrykkslaminat Massivdør / høytrykkslaminat

Glass Sikkerhetsglass Sikkerhetsglass Sikkerhetsglass

AU 00 101 Skjema Innerdører

Husk :
Det ble ikke definert brann , Lyd eller energikrav på skjemategningen .
Det henvises til spesifikke rapporter av RI Br , RI Aku og RI Byfy .
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ID YD 10 B YD 10 G YD 15 YD 15 . 1 YD 15 G YD 20 . 1 G YD 20 S

Antall 8 7 1 1 2 1 1

Slagretning V V H H H V

Åpningstype Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet Sidehengslet 2 dørblad 1 skyve Sidehengslet

ALLE OPPRISS ER SETT
FRA HENGSELSIDE
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S

1 490
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S S

1 490
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S S

1 490
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S S

1 990
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S S
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Karmmål BxH 990 × 2 090 990 × 2 090 1 490 × 2 090 1 490 × 2 090 1 490 × 2 090 1 990 × 2 090 1 990 × 2 090

Overflate Boddør / trespiler Alu / tre Alu / tre Alu / tre Alu / tre Alu / tre Spiledør

Glass Sikkerhetsglass Sikkerhetsglass Sikkerhetsglass Sikkerhetsglass Sikkerhetsglass

AU 00 102 Skjema Ytterdører

Husk :
Det ble ikke definert brann , Lyd eller energikrav på skjemategningen .
Det henvises til spesifikke rapporter av RI Br , RI Aku og RI Byfy .
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Skjema Innervinduer
Fag Løpenr

Tegn . nr .:

AV 00 1 01
Type Etg

Ringerike kommune Konkurransegrunnlag Oppdragsnr .:

Oppdragsleder :

Tegn .:
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617954 - 03 14 . 12 . 2018

/ A 3
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ID iV 22

Antall 1

Slagretning

Åpningstype ---

NB ! VINDUSOPPRISS
ER SETT FRA INNSIDEN

( HENGSELSIDE )

2 1 50

2
09
0

S

Karmmål BxH 2 150 × 2 090

Overflate Massivtre

Glass Sikkerhetsglass

AV 00 101 Skjema Innervinduer

Husk :
Det ble ikke definert brann , Lyd eller energikrav på skjemategningen .
Det henvises til spesifikke rapporter av RIBr , RI Aku og RI Byfy .



Prosjekt : Fase : Rev .: Tegning :

Omsorgsboliger Hov vest
Oppdragsgiver :

Skjema Yttervinduer
Fag Løpenr

Tegn . nr .:

AV 00 1 02
Type Etg

Ringerike kommune Konkurransegrunnlag Oppdragsnr .:

Oppdragsleder :

Tegn .:
BFO

617954 - 03 14 . 12 . 2018

/ A 3
Dato :

Målestokk :

JIL
Kontr .:

VM

Gnr ./ Bnr .:

87 / 1
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ID YV 12 YV 14 YV 38 YV 38 YV 50

Antall 4 7 8 1 2

Slagretning H

Åpningstype --- --- --- --- ---

NB ! VINDUSOPPRISS
ER SETT FRA INNSIDEN

( HENGSELSIDE )
1 1 90

1
19
0

1 390

1
39
0

3 850

1
69
0

S Sº º

4 490
69
0

4 990

1
29
0

S

Karmmål BxH 1 190 × 1 190 1 390 × 1 390 3 850 × 1 690 4 490 × 690 4 990 × 1 290

Overflate Alu / tre Alu / tre Alu / tre Alu / tre Alu / tre

Glass Sikkerhetsglass Sikkerhetsglass Sikkerhetsglass

AV 00 102 Skjema Yttervinduer

Husk :
Det ble ikke definert brann , Lyd eller energikrav på skjemategningen .
Det henvises til spesifikke rapporter av RIBr , RI Aku og RI Byfy .



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1312-108  Arkiv: PROS 15008  

 

Sak: 17/19 

 

Saksprotokoll - Vurdering av ekspropriasjon i forbindelse med framføring av vann og 

avløpsledninger til Åsa  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Med hjemmel i oreningslova §2 vedtar Ringerike kommune å søke fylkesmannen om å 

ekspropriere grunn på gnr/bnr: 27/52 og gnr/bnr: 21/7. Arealet som berøres er beregnet til 

henholdsvis ca. 600 m2 og ca. 140 m2.  

 

Rådmannen gis videre fullmakt til å søke forhåndstiltredelse, jfr. oreigningsloven § 25 dersom 

Fylkesmannen gir ekspropriasjonstillatelse. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 19.02.2019: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/1312-105   Arkiv: PROS 15008  

 

 

Vurdering av ekspropriasjon i forbindelse med framføring av vann og 

avløpsledninger til Åsa  
 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i oreningslova §2 vedtar Ringerike kommune å søke fylkesmannen om å 

ekspropriere grunn på gnr/bnr: 27/52 og gnr/bnr: 21/7. Arealet som berøres er beregnet til 

henholdsvis ca. 600 m2 og ca. 140 m2.  

 

Rådmannen gis videre fullmakt til å søke forhåndstiltredelse, jfr. oreigningsloven § 25 dersom 

Fylkesmannen gir ekspropriasjonstillatelse. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Prosjektet med å sanere KUR anleggene i Åsa og overføre avløpet til Monserud renseanlegg 

har pågått siden 2003. I forbindelse med prosjektet har ca. 40 grunneiere blitt berørt og det er 

inngått avtale med. Aktuell grunneier blir da kontaktet og det sendes over forslag til 

avtale/overenskomst om ledningsanlegg som må gå over deres grunn. Det gis erstatning for 

kummer, samt berørt plenareal eller dyrket mark. På Åsa øst er det 2 av grunneierne som enda 

ikke har gitt uttrykk for at de ønsker å skrive under noen avtale med kommuen.  

 

 

Beskrivelse av saken 

For å framføre offentlig vann og avløp er kommunen avhengig av å legge store deler av 

ledningstrekket over privat grunn.  

Den ene grunneieren som ikke har ønsket å inngå avtale med kommunen har hatt en sak 

pågående siden 2003. Først gjaldt det etablering av pumpestasjon, men siden vi ikke kom i mål 

med avtale om dette, fant vi en annen løsning på naboeiendom. Likevel må det framføres vann 

og avløpsledninger over denne eiendommen. Vi har sett på ulike løsninger for å unngå denne 

eiendommen, men slik anlegget ligger nå er det ikke mulig å unngå inngrep på hans eiendom.  

 



- 

Den andre eiendommen har vi ikke vært i kontakt med før august 2018 pga at dette området 

ikke ble prosjektert ferdig før dette tidspunktet. Vi tok da muntlig kontakt og har sendt dem en 

skriftlig henvendelse. Kommunen har ikke mottatt noe signaler som tilsier at grunneier har noe 

å utsette på selve inngrepet. Likevel gir de uttrykk for at de ikke vil skrive under avtalen før de 

har fått svar på andre saker i kommunen. Disse sakene kjenner ikke dette prosjektet til og vil 

ikke ha mulighet til å påvirke. Da vi nå ikke kan vente lenger på svar, ser vi oss nødt til å gå til 

det nødvendige skrittet å starte en ekspropriasjonsprosess.  

Selve tiltaket vil få følgende konsekvenser for grunneierne: Ringerike kommune får framtidig 

rett til å anlegge, vedlikeholde og eventuelt fornye de kommunale ledninger og kummer som 

blir liggende på deres grunn. Det vil i fremtiden ikke være lov å sette opp bygg nærmere enn 4 

m fra ledningen. 

 

 

Juridiske forhold  

Plan og bygningslovens § 16-4 kan ikke anvendes fordi området ikke er regulert. Derfor må 

oregningslovens § 2 brukes.  

 

Oreigningsloven § 2 nr 47 gir hjemmel til ekspropriasjon til vannforsyning og avløp. 

Bestemmelsen gir rett til å erverve grunn, herunder også rett til å legge ledning eller grøft på 

annen manns eiendom. Retten til å gjøre vedtak om eller gi samtykke til eiendomsinngrep er 

etter forskrift i medhold av oreigningsloven § 5 lagt til Fylkesmannen. Kommunen må dermed 

søke Fylkesmannen om ekspropriasjonstillatelse.  

 

Det er en bred interesseavveining som skal foretas for at Fylkesmannen skal gi samtykke til 

ekspropriasjon, der skadene og ulempene konkret må vurderes i forhold til hverandre. I denne 

saken er søknad om å ekspropriere begrunnet i hensynet til å sikre en drikkevannsforsyningen 

til en større krets av personer og borttransportering av avløp, noe som tilsier at det skal mye til 

for at Fylkesmannen avslår en søknad om ekspropriasjon.  

 

Oreigningsloven § 16 og § 17, blant annet, har nærmere bestemmelser om når og hvordan 

skjønn for å fastsette erstatning for ekspropriasjonsinngrepet. Normalt skal det begjæres og 

avholdes skjønn før kommunen har lovlig adgang til å ta det aktuelle areal i besittelse. I denne 

saken haster det å få etablert vann og avløpstraseen for å ferdigstille og ta anlegget i bruk. 

Etter oreigningsloven § 25 kan en da, dersom Fylkesmannen gir ekspropriasjonstillatelse, søke 

om å ta grunnen i bruk før det foreligger rettskraftig skjønn for å unngå tidsspille. 

 

 

Økonomiske forhold 

Kommunen betaler normalt ikke ut noe erstatning til grunneiere for at vann og avløpstrase skal 

gå over grunnen, men rydder opp slik at det er i den stand det var før tiltaket ble igangsatt. Det 

gis erstatning for plenareal, samt kummer. De nevnte arealene har kun plenareal som skal 

erstattes.  

 

 

 

 

Alternative løsninger 



- 

Det er søkt å finne alternative traseer slik at vi unngår disse to eiendommene. Men pga 

beliggenhet i forhold til vann og vei er det ikke mulig å unngå noe inngrep dersom det skal 

framføres vann og avløp til disse områdene.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Prosjektet med vann og avløp til Åsa har pågått over lang tid. I det ene tilfellet har det pågått 

forhandlinger over lang tid. Kommunen har søkt å finne alternative løsninger i tillegg til at vi 

har søkt etter en akseptabel løsning for både grunneier og kommunen. Dessverre har ikke dette 

vært tilstrekkelig for å komme fram til en avtale med disse to grunneierne.  

Åsa øst ligger nå ute på anbud og anlegget skal etter planen være ferdigstilt i løpet av 2019. 

Derfor har vi ikke lenger tid til å vente på at de kanskje vil skrive under. Dersom vi må 

eksproprisere må vi starte prosessen nå for å bli ferdige med anlegget som planlagt. Det er 

også behov for å søke om forhåndstiltredelse, da selve ekspropriasjonsprosessen kan ta lang 

tid. 

Kommunen kan heller ikke se at selve tiltaket vil ha store negative konsekvenser for de 

aktuelle grunneierne. Dette har de heller ikke gitt uttrykk for selv. 

 

Derfor vurderer rådmannen det som nødvendig å starte prosessen med ekspropriasjon for å få 

ferdigstilt anlegget til Åsa, som planlagt.  

 

 

Vedlegg 

 

Situasjonskart over eiendom 27-52 som viser de beregnede konsekvenser av tiltaket. 

Situasjonskart over eiendom 21-7 som viser de beregnede konsekvenser av tiltaket. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Lene Grimsrud 

 

 

 

 

 

 

 







 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1273-45  Arkiv: PLN 432  

 

Sak: 25/19 

 

Saksprotokoll - 432 Hemskogveien panorama - 2. gangsbehandling Gnr/bnr 103/288 og 

103/94 m. fl. 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. 0605_432 Detaljregulering for Hemskogveien panorama vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 202-06 Havna Hemskogen, vedtatt 18.09.2000 (mindre 

endring 27.06.2013), som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 19.02.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1273-44  Arkiv: PLN 432  

 

Sak: 18/19 

 

Saksprotokoll - 432 Hemskogveien panorama - 2. gangsbehandling Gnr/bnr 103/288 og 

103/94 m. fl. 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. 0605_432 Detaljregulering for Hemskogveien panorama vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 202-06 Havna Hemskogen, vedtatt 18.09.2000 (mindre 

endring 27.06.2013), som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.02.2019: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1273-43   Arkiv: PLN 432  

 

 

432 Hemskogveien panorama - 2. gangsbehandling Gnr/bnr 103/288 og 103/94 

m. fl. 
 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_432 Detaljregulering for Hemskogveien panorama vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 202-06 Havna Hemskogen, vedtatt 18.09.2000 (mindre 

endring 27.06.2013), som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med planen er å legge til rette for boligbygging på gnr/bnr 103/288 og deler av 

103/94. Planen er en detaljregulering, og inneholder areal for 12 boenheter fordelt på to 

rekkehus, med tilhørende parkering, uteoppholdsareal og lekeplass.  

 

De viktigste temaene i høringsuttalelsene var støyproblematikk, som beror på avstanden til fv. 

241 og en topografi som gir utfordringer for effektiv støydemping. Høringsuttalelsene har gått 

på at det er viktig at fasader ut mot støyutsatt side skal følge kravene i T1442/2016, og at dette 

er utfordrende å få til. Forslagsstiller har fått bistand fra ekstern konsulent for å utforme ulike 

tiltak som sørger for tilstrekkelig skjerming mot rom med støyfølsom bruk, samt støyskjerming 

av balkonger og uteområder, som etter rådmannens syn gir tilstrekkelig effekt. 

 

I tillegg har avstand mot fylkesvei vært et tema for diskusjon. Avstanden til fylkesveien er 

mindre enn de 50 meterne som Statens vegvesen krever som minimumsavstand, og Statens 

vegvesen har vært kritiske til konsekvensene av at avstanden til fv. 241 er 30 meter. 

Rådmannen vurderer at denne avstanden er tilstrekkelig og gir den beste utforming av 

eiendommen, i avveining mellom støyskjerming mot støyutsatt side og nok areal avsatt til 

uteoppholdsarealer på stille side.  

 

Rådmannen er positiv til planforslaget, som innebærer nye boliger i Haugsbygd – en av 

kommunens prioriterte lokalsamfunn. Forslagsstiller har utført støyanalyser og vist til gode 

løsninger for å dempe støyproblematikk gjennom både fysisk skjerming og plassering av 



- 

støyfølsomme rom mot stille side av bygningene. Rådmannen anbefaler derfor at planen vedtas 

slik den nå foreligger.  

 

 

Innledning/bakgrunn 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for rekkehusbebyggelse med til sammen 12 

boenheter, fordelt på to rekkehus på eiendom 103/288 og østre del av 103/94. Planen fremmes 

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

uteoppholdsarealer, felles lekearealer, adkomst og parkering, samt kjøreveg, fortau og annen 

veggrunn. Eiendom 103/224 med eksisterende bebyggelse er også inkludert i planforslaget 

etter initiativ fra kommunen, og etter dialog og enighet mellom kommune, grunneier og 

forslagstiller.  

 

Adkomst skal skje fra Ringkollveien og inn på Hemskogveien som leder inn til boligområde 

Havna Hemskogen. Nord for kryss Hemskogveien/Haugkollen går det en mindre vei inn mot 

vest. Den heter også Hemskogveien og via den kommer man til de fremtidige boligene som 

planforslaget gjelder. Denne avstikkeren av Hemskogveien brukes også av beboerne i Øvre 

Nordbergveien 10.   

 

Rådmannen er positiv til utvikling av nye boliger i dette området og til planforslaget slik det nå 

foreligger, og anbefaler at planen vedtas. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som skal til behandling består av:  

- Plankart (vedlegg 2) 

- Reguleringsbestemmelser (vedlegg 3) 

- Planbeskrivelse (vedlegg 4) 

 

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

saksframlegg til førstegangsbehandling, vedlegg 10. Under følger en beskrivelse av de viktigste 

momentene som har vært diskutert i utarbeiding av plan og som følge av høringsuttalelser. 

 

Støy: 

Fv. 241 passerer planområdets nordside, og genererer mye trafikkstøy. Siden planområdet 

skråner mot nord og bygningens plassering vil være høyere i terrenget enn veien, er det 

utfordrende å skjerme mot støy med støyskjermer på bakkenivå. Disse vil ikke bli høye nok til 

at støyen ikke passerer over støyskjermene. For å redusere støy ved fasader vil byggenes 

underetasje disponeres som parkeringskjeller. I tillegg vil utbygger sørge for nødvendige tiltak i 

fasader mot støyutsatt side slik at rom med støyfølsomt bruk får et støynivå som ikke 

overstiger kravene i teknisk forskrift, at balkonger mot nord skjermes tilstrekkelig og at 

uteoppholdsareal og lekeareal skjermes i tråd med teknisk forskrift. Rådmannen vurderer at 

disse tiltakene, som sikres i bestemmelser og utdypes i planbeskrivelse, løser støyutfordringene 

på en god måte.  

 

Byggegrense mot vei: 

Statens vegvesen har vært kritiske til planområdets og bebyggelsens avstand til fv. 241. Det ble 

opprinnelig gitt en dispensasjon for byggegrense på 35 meter fra fylkesveien da prosjektet var 



- 

tenkt bebygd med to tomannsboliger. Byggegrense i foreliggende planforslag er 33,5 meter for 

den nye bebyggelsen, noe vegvesenet er kritiske til, men det har ikke blitt fremmet innsigelse. 

Rådmannen vurderer at denne avstanden er tilstrekkelig, og gir den mest fornuftige 

utformingen av eiendommen. Det er lite sannsynlig med en stor utvidelse av bredden på 

fylkesvei 241 forbi planområdet, og veien har i dag tre felt (to kjørefelt samt krabbefelt) på 

strekningen. På grunn av at eiendommen skråner ned mot veien ville det ha liten effekt for 

støyforhold å trekke bebyggelsen noen meter tilbake – dette ville derimot gjort at det hadde 

blitt mindre plass til uteoppholdsarealer på bygningenes stille side, som ville vært negativt målt 

mot den lave effekten av noen meters større avstand mot vei når det gjelder støyforhold.  

 

Endringer etter førstegangsbehandling 

De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er: 

 Endringer i bestemmelser for å ivareta krav til støyskjerming i uteområder 

 Støyskjerming for balkonger er sikra i bestemmelser – teknisk løsning avklares i 

byggesak 

 Nytt parkeringsareal nordøst for boligene med etablering av snuhammer, etter avtale 

med sameiet i Øvre Nordbergvei 10. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Det er inngått en avtale med sameiet i Øvre Nordbergvei 10 nordøst for eiendommen, se 

vedlegg 8. Dette er gjort for å imøtekomme krav til areal for renovasjon og snuhammer som 

må løses på denne eiendommen. Som kompensasjon for at noe av arealet som tilhører sameiet i 

Øvre Nordbergvei 10 må benyttes, opparbeides det parkeringsplasser for sameiet. Området 

vises i plankartet og i vedlegg 9, men eierforhold på eiendommene endres ikke.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 07.06.2018–24.08.2018. 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. 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Området er i all hovedsak uregulert. En begrenset del av planområdet i øst overlapper med 

veiareal med detaljreguleringsplan 202 Havna Hemskogen. 

 

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 30.08.2007 er området avsatt til boligformål.  

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnede planer. Kommuneplanbestemmelsene 

stiller krav om reguleringsplan. 

 

Energi- og klimaplan, Kommunedelplan for gående og syklende, og Folkehelsemeldingen 

I alle planene nevnt i overskriften er det et mål om at det skal legges til rette for å øke antall 

gående og syklende. Dette begrunnes med et mål om å forbedre folkehelse og begrense bilbruk 

og utslipp av klimautslipp. Færre biler gir også mindre støy- og støvplager.  

 

I dette planforslaget legges det til rette for gående i form av fortau fra adkomst til boligene 

som knyttes sammen med eksisterende fortau i krysset Hemskogveien/Haugkollen. Herfra går 

fortau videre ned til Ringkollveien hvor gang- og sykkelvei går østover til busslomme for 

kollektivtrafikk til Hønefoss i kryss ved Ringkollveien/Bånntjernveien. Mot vest går gang- og 

sykkelveien helt til Vang skole.   

 

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 

Etter søk i Miljødirektoratets kartbase og Artsdatabankens kartbase foreligger det ingen natur- 

og miljøforhold som kan forringes i området. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 04. juni 2018, sak 42/18.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen store økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Det skal etableres ca. 40 meter fortau langs den kommunale delen av Hemskogveien, som 

knyttes til eksisterende fortau. Dette kan gi en liten økonomisk konsekvens i form av kostnad 

for drift/vedlikehold av vei for Ringerike kommune. 

 

Utbygginga vil 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. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utbygging av to rekkehus med til sammen 12 boenheter i 

Hemskogveien, Haugsbygd. Utbyggingen bidrar til at det kan tilbys varierte typer boliger i et 



- 

populært boligområde i et av kommunens prioriterte tettsteder. Det legges til rette for at 

beboerne vil ha trygg vei som myke trafikanter på fortau som knytter seg til eksisterende gang- 

og sykkelveinett. Nytt parkeringsareal med snuhammer gir også tilstrekkelig med kjøre- og 

snuareal for renovasjonsbiler.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler derfor rådmannen at planforslaget vedtas. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Plankart 

3. Reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser med rådmannens kommentar 

6. Høringsuttalelser 

 a. Buskerud fylkeskommune 

 b. Fylkesmannen i Buskerud 

 c. Statens vegvesen 22.08.2018 

 d. Statens vegvesen 17.10.2018 

 e. Ringerike kommune v/kommuneoverlegen 

 f. Brakar 

 g. Knut Helle, for Sigrid Helle 

7. Geotekniske notater 

8. Avtale med sameiet i Øvre Nordbergvei 10 

9. Illustrasjon av parkeringsareal og snuhammer til Øvre Nordbergvei 10 

10. Saksframlegg til 1. gangsbehandling 

11. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling 

12. Illustrasjoner 

 

 

 Ringerike kommune, 21.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Sannes Riiser 
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Endringsliste:
Nr. E ndring D ato S ign .
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Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
planendringer, både ordinære og mindre endringer.

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:
(Tilføy underformål etter behov)

Feltnavn

1. Bebyggelse og anlegg

- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse BKS

- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse BKF

2. Samferdselsanl egg og teknisk infrastruktur

- Kjøreveg f_SKV

- Fortau f_SGS

- Annen vegg runn – grøntareal SVG

- Parkering f_SPA
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F ormålsbestemmelser
Gi nødvendige bestemmelser for de enkelte arealformålene i planen

§ 1 Fellesbestemmelser

§ 1.1 F unksjons - og kvalitetskrav

§ 1.1.1 Støy
U teo ppholdsareal skal skjermes slik at s tøynivå ikke overskrider Lden=55 dB . Balkonger
r egnes som uteoppholdsareal.

S tøy nivå utenfor vindu i r om med støyfølsom br uk skal i kke overskride Lden=55 dB . Der
vindu ene vender ut mot balkonger skal balkon gene skjermes slik at grensen på Lden=55 dB
ikke overskrides. U nnt ak fra dette kravet tillates for vindue r som ikke kan åpnes .

§ 1.1.2 Universell utforming
D et skal sikres go d tilgjengelighet for alle i uteområdene, herunder bevegelses - ,
orienterings - og miljøhemmende, d er terrengforholdene ikke er til hinder for gode
løsninger . Ved nyplanting skal det kun benyttes vekster med lite allergifremkallende
pollenspredning.

§ 2 Bebyggelse og anlegg

§ 2.1 Bebyggelse og anlegg – konsentrert småhus bebyggelse BKS (pbl § 12 - 7)
D et tillates oppført to rekkehus med vertikalt skille med 6 boenheter i hver. Det kan ikke
oppføres flere enn 12 boenheter innenfor området.

§ 2.1.1 Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Total utnyttelse skal ikke overskr ide 37 % BYA.

§ 2.1.2 Estetiske forhold
Bebyggelsen skal ha pulttak med takvinkel på maksimum 2 0 grader. Loft med
takoppbygg/ark tillates ikke. Ny bebyggelse skal oppføres med materialer og farger slik at
områd et fremstår helhetlig. Murer skal ha en tiltalende og god utforming.

§ 2.1.3 Møne - og gesimshøyde
Høyeste tillatte gesimshøyde er C+ 277,0 moh . Laveste tillatte gesimshøyde er C+ 275,5
moh. Maksimal byggehøyde for laveste gesims er 7 ,5 meter fra gjennomsnittl ig terreng og
maks byggehøyde for høyeste gesims er 8,5 meter fra gjennomsnittlig terreng .

§ 2.1.4 Lekeareal og felles uteareal
Innenfor formålet BKS skal det etableres lekeplasser som til sammen utgjør minimum
300 m2.

Lekeplassene skal være tilpasset barn i ulike aldersgrup per med sandkasser, husker,
benker mm. Det skal også være sittemulighe t for voksne som følger barna. É n av
lekeplassene skal etableres sentralt på tomten mellom byggene , med en størrelse på
minimum 200 m2. Den andre lekeplassen på minimum 100 m2 skal etableres i østre del av
planområdet. Det skal også etableres en felles uteplass på minimum 60 m2 i vestre del av
planområdet, med sittegrupper. Lekeplass kan benyttes av beboere i p lanområdet og av
andre med deres tillatelse. Drift og skjøtsel av lekeplasser og annet felles ute areal skal
utføres av beboere i planområdet . Lekeplasser tillates ikke brukt som snødeponi.

Det skal monteres heis som sikrer tilgjengelighet til felles uteareal og lekeplasser .

§ 2.1.5 Teknisk infrastruktur
Det tillates etablering av vei, avfallsløsninger, parkering og gjerder ut over byggegrensene.

Det tillates plassering av trafo, fordrøyningsmagasin, eller andre nødvendige tekniske
anlegg innenfor formålet BKS .
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Innenfor området BKS skal det etablerers felles plassering av løsninger for renovasjon.

Internveg/kjøreveg i nne på området BKS skal ha snøopplag på é n side.

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal parkerings forskrift .

§ 2.1.6 Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg eller forbud (pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Bygg over garasjenivå mot eiendomsgrense i øst skal ligge 10 meter fra eiendomsgrense.

§ 2.1.7 Geotekniske forhold
Det skal gjennomføres en beregning av fjellskjæring i bakkant av bygg i sør angående
jordtrykk fra tilbakefylte masser og hvordan disse kreftene tas inn i bygget. Fjellskjæring
som ikke får mottrykk fr a bygg/tilbakefylling skal sikres mot steinsprang ned mot tomt.

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg – frittliggende småhusbebyggelse BFS
Det tillates oppført enebolig, med tillegg av bi - leilighet på maksimalt BRA 65 m2.

Ved endring av eksisterende boligbygg, eller ved riving og oppføring av nybygg, skal det
framlegges s tøyrapport med beregning og beskrivelse av nø dvendige skjermingstiltak for å
tilfredsstille gjeldende grens everdier for støy.

§ 2.2.1 Utnyttingsgrad
Total utn yttelse skal ikke overskride 25 % BYA.

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Det skal utarbeides teknisk plan for arealer regulert til 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.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på teknisk plan.

§ 3.1 Kjøreveg f_SKV1
f_SKV1 skal ha en bredde på 4,5 meter, inkludert 1 meter grøft areal. Veien skal asfalteres.
V eien er tilkomstvei f or b eboere på eiendommene med gnr/b nr. 103/277, 103/288 og 103/224.

§ 3.2 Kjøreveg f_SKV2
f_SKV2 skal ha en bredde 4,5 meter inkludert 1 meter grøftareal. Den er tilkomstvei for beboere
på eiendommen med g nr/b nr. 103/277. Snuhammer skal oppfylle krav og retningslinjer i
renovasjonsforskriften.

§ 3.3 Fortau f_SGS1, f_SGS2, f_SGS3
Det skal etableres et fortau fram til eks isterende fortau som vist på plankart. I formål f_SGS
inngår 1 meter grøftareal.

§ 3.4 Annen veggrunn – grøntareal SVG
Gjerde og hekker skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, vegkryss og der gangforbindelser
møter veg.

§ 3.5 Parkering f_SPA
Parkering s areal fo r Øvre Nordbergvei 10 er sikret gjennom regulert areal ved siden av
snuhammer for renovasjonsbil. Det skal etableres tydelig skille mellom parkering og
snuhammer.
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§ 4 Hensynssoner

§ 4.1 Sikringssone frisikt
Sikringssone frisikt skal ivareta nødvendig frisikt. I fr isiktsonen tillates ikke vegetasjon
høyere enn 0,5 meter over vegnivå, eller installasjoner som begrenser sikten ved av - og
påkjøring.

Bestemmelser om rekkefølge, endring, plankrav

§ 5 Rekkefølgebestemmelser (pbl. § 1 2 - 7, pkt. 10)

§ 5.1 Før igangsettingstillatelse
1. 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. Før igangsettingstillatelse skal det dokumenteres at brannvannforsyningen tilfreds stiller
forskriftsmessige krav.

3. Før ig angsettingstillatelse for boliger skal det dokumenteres at grunnskolekapasiteten er
sikret.

4. Sammen med byggesøknad og før igangs ettingstillatelse kan gis skal det leveres inn:
a) Situasjonsplan i 1:500. Planen skal vise løsning av husplassering, utforming av

lekeareal og annet felles uteareal, renovasjonsløsning og plassering , tilpasning til
omgivelsene, planlagt støyskjerm ing og gjer de med høyde over 0.5meter, utnyttelse
av bebygd areal, terrengbehandling med høydeangivelser, parkeringskrav samt
adkomstforhold. Situasjonsplanen skal vedlegges byggesøknad og godkjennes i
kommunen før det gis rammetillatelser for bygging av bygninger og anlegg.

b) Teknisk plan for vann og avløp
c) Miljøoppfølgingsplan. Miljøoppfølgingsplanen godkjennes av kommunen og skal bla.

r edegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av
trafikksikkerhetstiltak. Den skal r edegjøre for hvordan støy og støvplager k an
forebygges i anleggsperioden, r edegjøre for håndtering av overvann, lensevann og
miljøfarlige kjemikalier i anleggsperioden. Det skal utnevnes en fast kontaktperson på
byggeplassen som kan gi informasjon om byggeforløp og avklare eventue lle klager.

d) Dokumentasjon på ivaretakelse av støykrav og støytiltak
e) T eknisk plan for arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 5.2 Før brukstillatelse
1. Det kan ikke gis brukstillatelse for boliger før fortau fra a vkjørsel til de nye boli gene til

krysset Hemskogveien og v idere fram til krysset med Haugkollen er opparbeidet i samsvar
med utbyggingsavtale.

2. Det kan ikke gis brukstillatelse for boliger før Hemskogveien , som i dag er en smal grusvei
fra den asfalterte delen av Hemskogv eien inn til avkjørsel til de nye boligene, opparbeides
til en høyere standard i henhold til § § 3.1 og 3.2.

3. Før det gis brukstillatelse i området BKS skal tilfredsstillende støyforhold dokumenteres
både fo r boliger, lekeplass er, balkonger og andre utearealer iht. T - 1442/2016 - retningslinje
for støy i arealplanlegging.

4. Felles uteoppholdsareal og lekeplass skal være ferdigstilt og godkjent av kommunen før det
kan gis brukstillatelse for boligene.
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Generell informasjon
• Hver bestemmelse må hjemles i ett eller flere punkter i pbl. § 12 - 7.

• Bestemmelsene må være i samsvar med plankart og planbeskrivelse. Bestemmelsene skal
klargjøre rettsvirkningen av plantema/objekter på plankartet.

• Oppsett skal følge Ringerikes mal for bestemmelser, med skriftstiler som vist ovenfor. Punkter
endres/tilføyes/fjernes etter behov.

• Bestemmelsene skal være konkrete, og ikke i nneholde vage formuleringer og bør - form. Forhold
som er styrt av lover og forskrifter skal ikke tas inn i bestemmelsene. Unntaket er bestemmelse
om kulturminner.

Forhold det i hovedsak ikke kan gis bestemmelser om:

• Aktivitet og virksomhet, men likevel fo rhold som begrenser virks omhetens karakter og utførelse ,
f.eks. m ed t anke på miljøkonsekvenser .

• Hvem som skal gjennomføre tiltak .

• Hvem som skal bruke ulike bygg, anlegg og grunn .

• Øk onomiske forhold eller plikter/ rettigheter .

• Privatrettslige forhold .

• Avvik fr a bestemmelser i plan - og bygningsloven med forskrifter som d et ikke uttrykkelig kan
avvikes fra .
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FORSLAG TIL REGULERING FOR

432 Hemskogveien P anorama
Gnr/Bnr 103/288, 103/224 samt deler av 103/94 m. fl.
Ringerike kommune

Dato: 21 .11 .2017
Sist revidert : 29 . 11 .2018

P L AN B E S K RI VE L S E
Forslagstiller:
Holt h Bygg og Eiendom AS
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PLAN BESKRI VELSE
- forslag til detaljregulering for Hemskog en Panorama , Ringerike
kommune

-------------------------------------------------------------------------------------------------
------

Sammendrag

Holth Bygg og Eiendom AS ønsker å detalj regulere tomt Gnr/Bnr 103/288, 103/224 samt deler av
103/94 m. fl. i Haugbygd i Ringerike kommune. Reguleringsområdet er samlet på 8675 m 2. Hensikten
med reguleringen er å tilrettelegge for utbyggin g av 12 boenheter med rekkehus samt tilhørende
parkering og utearealer . I tillegg reguleres eiendom 103/224. Eiendom 103/224 ble inkludert i planen
etter initiativ fra kommunen, og etter dialog og enighet mellom kommune, grunneier og forslagstiller.
Formål og bestemmelser knyttet til eiendommen legger ikke til rette for annen type bebyggelse enn det
som er på eiendommen i dag.

Omr ådet er i dag avsatt til boligformål i kommuneplanen med en lavere utnyttelsesgrad enn de t som
ligger i dette forslaget. Det er i dag godkjent ramme for to eneboliger på tomten. Ettersom et tiltak på
tomten krever store terrenginngrep, er det mer hensiktsmessig å etablere flere boliger i skråningen for
å rettferdiggjøre infrastrukturen som må etableres.

Det etableres gangve i til opparbeidet fortau slik at det blir en kontinuerlig forbindelse til Ringkollveien.
Det etableres også ny snuhammer for renovasjonsbil. Vei t il eiendommen fra Hemskogveien vil bli
oppgradert med asfalt fram til ny bebyggelse og søppelhåndtering på egentomt. Veien fra egen tomt
og fram til snuhammer på tomt Gnr/Bnr 103/177 , vil bli gjort bredere og tilpasset sø ppelbil.

1 . Innholdsfortegnelse

2. Bakgrunn
3. Planprosess
4. Planstatus, rammebetingelser
5. Beskrivelse av planområdet
6. Beskrivelse av planforslaget
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7. Virk ninger/konsekvenser av planfor s l aget

Vedlegg:

1. Plankart
2. Planbestemmelser
3. ROS - Analyse
4. Trafikkanalyse
5. Støyrapport
6 . VA - plan kart
7 . Varslingsmateriale
8 . Innkommende merknader
9 . Møteref erat, Oppstartsmøte
10 . Illustrasjonsplan
11 . Illustrasjoner av planlagt bebygge l s e
12 . Naturmang fold

2. Bakgrunn

Hensikten med planarbeidet er å regulere arealet til konsentrert småhus bebyggelse med
tilhørende lekeplasser og infrastruktur .

Tom ten ligger i en skråning ned mot Hadelandsveien som del av et større boligområde.
o pp langs Ringkollveien. Den er plassert la n gs en liten stikk vei ut fra Hemskogv eien som i
dag er adkomstvei for Hemskogveien 8 og Ø vre Nordbergveien 10 .
Tomten ligger på kanten av boligområdet med meget g ode lysforhold og utsikt over
Hønefoss og Norefjell.
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Planen realiserer utbygg ing av fortau fra ny bebyggelse fram til krysset i Hemskogveien der
det er opprettet fortau som går hele veien til Ringkollveien. Planen realiserer også
oppgradering og utbedring av adkomstvei til e i endommene Hemskogvei e n 8,10,12 og Ø vre
Nordbergveien 10 , samt snuhammer for renovasjonsbil. Fra hovedveien til Hemskogveien
endres bredde og svingradius for å redusere stigningen på veien. Veien en vil ha en
bredde 3,5 m med 1 meter opplagring av snø på begge sider. Veien asfalteres fram til
boliger på egen tomt.

2.2 Hovedintensjonene i planen

Planen legger til rette for rekkehus i et attraktivt boligområde med opparbeidet tilstøtende
infrastruktur og leke - og ute arealer.

Området ligger avskjermet fra annen bebyggelse med flott utsikt og gode lysforhold. Det er
store grøntarealer i gangavstand fra tomt en. Det planlegges 12 boenheter i rekkehus på 6
enheter p er bebyggelse. Størrels en på enhetene er på ca.115 m2. Hovedintensjonen er å
etablere attraktive, spennende boliger med flott utsikt. Det legges opp til fell es løfteplattform
fra garasje plan slik at husene er tilgjengelige for bevegelseshemmed e. Boligene skal
utføres med høy teknisk kvalitet og gode planløsninger. De har en første etasjeplan som er
svært fleksibel. Med en planløsning utformet slik at det med enkle grep kan ha alle
nødvendige funksjoner i første etasje.

2.3 Forslagstiller/ tiltakshaver, plankonsulent, eierforhold

Forslagstiller : Holths Bygg og Eiendom AS
Plankonsulent : Powwow Arkitekter AS

Eiere:

Holths Bygg og Eiendom AS
Grunneier for tomt Gnr/Bnr 103/288 er Holths Bygg og Eiendom AS
Grunneier for tomt Gnr/Bnr 103/94 er Ole Haukedalen .
Grunn eier for tomt Gnr/Bnr 103/147 er Sameie Øvre Nordbyvei 10
Grunneier for tomt Gnr/Bnr 103/224 er Eli Trommald Kolstad og Kjetil Kolstad

2.4 Krav til konsekvensutredning
Tiltaket er vurdert ihht. Plan - og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav”
§ 4 - 1 Planprogram og § 4 - 2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende
forskrift.
Forskrift om KU:
- Planen faller ikke inn under Miljøverndepartementets forskrift om
konsekvensutredning, kap.II, §2, ”Planer og tiltak som alltid skal behandles etter
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forskriften.”
- Tomtens størrelse er på under 15000m2
- Det er ikke registret kulturminner på tomten
- Det er ikke regist ret biologisk mangfold på tomten.
- Tiltaket vil ikke ha vesentlig virkning for miljø eller samfunn

Formålet i f oreslått reguleringsplan er boligformål. Det er i trå d med formålet i
kommuneplanen.

Det er ikke registrert viktige naturområder eller truede arter eller naturtyper i
planområdet eller i umiddelbar nærhe t. O mrådet er ikke registrert som viktig i
forhold til landskap, naturmiljø, kulturminne r eller kulturmiljø. Planforslaget
inkluderer ingen viktige naturressurser, og det har få eller ingen kons ekvenser med
tanke på energi og miljø eller universell utforming.

2.5 Kart , bilder, ortofoto , illustrasjoner

Bilder som viser dagens situasjon Mars 2017
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Bilder som viser dagens situasjon Mars 2017

Bilder som viser dagens situasjon Mars 2017
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3. Planprosessen

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, ev e t uellt planprogram
Planarbeidet har pågått siden vinter 2017.
Det ble først holdt et forberedende møte med planavdelingen 28.02.2017
Oppstartsmøte ble avholdt 11.05.2017

Planarbeid et ble varslet Ringerike blad 09.09.2017 og brev til beboe re og offentliger
myndigeheter. Fristen med å komme med tilbakemeldinger var 09.10.2017
Planforslaget vil kommentere alle merknader / innspill som har kommet inn i fo rbind else
med forhåndshøringen. Intensjon en er å ha byggestart høsten 2018

4. Planstatus

4.1 Overordnede planer

Fylkeskommunale plane r
Kommuneplanens arealdel
Gjelder forvaltning av arealer og andre naturressurser. Den
omfatter alt areal i kommunen, både land - og vannareal. Arealdelen består av plankart,
bestemmelser og retningslinjer. Plankartet viser den arealbruk som planen fastlegger.
Bestemmelsene utfyller og utdyper arealbruken. I vedtatt plan er plankart og bestemmelser
juridisk bindende slik at arealbruk og tiltak som er i stri d med planen ikke er tillatt.
Retningslinjene gir veiledning om planens intensjoner og holdepunkter for hvordan den skal
praktiseres.

Kommuneplanens arealdel Ringerike 2007 - 2019 er pl anområdet avsatt til boligformål. .
Planforslaget forholder seg til kommuneplanen hva gjelder bestemmelser knyttet til tekniske
anlegg, trafikksikker adkomst og parkeringsareal .
Planforslaget av viker fra gjeldene kommuneplan hva gjelder utnyttelsesgrad og høyder .
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Utsnitt kommuneplanens arealde l
4.2. Gjeldene reguleringsplaner
Hovedarealet i planområdet er i dag uregulert. Med unntak av en mindre del av
planområdet som er regulert i reguleringsplan 202 Havna Hemskogen med veiformål.

4.3 Tilgrensende planer
Tilgrensende og til dels overlappende reguleringsplaner er: nr. 202 Havna Hems kogen

4.4 Temaplaner
(Bl.a Grønn Plakat, Energi - og klimaplan for Ringerike)

Energi - og klimaplan for Ringerike
Formålet med planen er å løfte det kommunale energi - og klimaarbeidet opp på et
strategisk nivå slik at planen inngår som en del av beslutningsgrunnlaget ved valg av
fremtidige løsninger. Målet med planen er å sette energi - og klimaspørsmål på den lokale
d agsorden og introdusere en metodikk og systematikk i arbeidet med energi og klima.

Fortetting i eksisterende boligområde ses på som energivennlig da det ikke er behov for
omfattende utbygging av infrastruktur som følge av tiltaket. Det er kort avstand ti l buss, og
generelt korte avstander til skole og butikker som gjør sykling og gåing mulig. Det vil legges
til rette for god sykkelparkeringsdekning slik at man legger til rette for sykkelbruk ved
kortere turer. Tiltak vil følge retningslinjer som følger av TEK10 i forhold til klimavennlig
prosjektering.

Grønn plakat
Bakgrunnen i utarbeidelsen for ”Grøn n plakat” er å ta hensyn til at behovet for grønne leke,
rekreasjons - og turområder er viktig ved all byplanlegging - og utvikling. Det er korte
avstander ti l store rekreasjonsområder opp mot Ringkollen.

Kommunens folkehelsemelding
Denne tar opp at flere bør sykle og gå, samt at det er fokus
på universell utforming. Samfunnet skal utvikles slik at det blir enkelt å være fysisk aktiv i
hverdagen. Areal og relevant tilretteleggelse i skole, barnehager og bolignære områder er
viktige vilkår for barn og unges mulighet for å drive fysisk aktivitet og gjennomføre
utdannelse.

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer, bl.a.:
Rikspolitiske retningslinjer (RPR):

Statlige planretningslinjer for en samordnet areal - og transportplanlegging
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig - ,areal - og
transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra
til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for god steds - og
byutvikling.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, 1989
Formålet med retningslinjene er å: Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all
planlegging og byggesaksbehandling etter plan - og bygningsloven, gi kommunene bedre
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grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging og
byggesaksbehandling, samt å gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser
kommer i konflikt med andre hensyn/interesser.

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, 2012
Retningslinj en gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen
bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Retningslinjen skal legges til grunn av
kommunale, regionale myndigheter og berørte etater ved arealplanlegging etter plan - og
bygningslove n.

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming innebærer en inkluderende planlegging
og utforming av produkter og omgivelser. Universell utforming legger til grunn mangfoldet
i mennesket og tilstreber løsninger som kan brukes av alle.
b. Nasjonal transportplan 2014 - 2023 (se www.ntp.dep.no )

Meldingen omhandler veg, jernbane, luftfart og kystforvaltning. Hovedgrepet er å prioritere
tiltak for bedre kapasitet og et mer robust veinett i dist riktene.
c. Stortingsmelding nr. 29

Meldingen er ment for å være en mulighetsmelding for omsorgsfeltet. Den skal først og
fremst gi helse - og omsorgstjenestens brukere nye muligheter til å klare seg bedre i
hverdagen til tross for sykdom, problemer elle r funksjonsnedsettelse.
d. Universell utforming (se www.universell - utforming.miljo.no)

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming innebærer en inkluderende planlegging
og utforming av produkter og omgivelser. Universell utforming legger til g runn mangfoldet
i mennesket og tilstreber løsninger som kan brukes av alle.
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5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet

Tomtene (gnr/bnr 103/288 , 103/224 og 103/94 ) ligger på Haugsbygd i Ringerike kommune
rett øst for Klekken hotell. Tomten ligger i et populært boligområde hvor det tidligere har
vært en god del bolig utbygging. Rolige omgivelser, gode solforhold og stor e grøntarealer
med nærhet til Ringkollen gjør området attraktivt for boligformål .
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Haug barnehage og Smeden barnehage er de to nærmeste b arnehagene, henholdsvis ca.
2.0 km og 2.5 km fra tomten. Vang barneskole og Haugsby gd ungdomsskole med
fotballbanen, ligger i en avstand på ca. 2.2 km fra planområdet. Rimi er næ rmeste
dagligvarebutikk ca. 1.8 km fra tomten. Her finnes også legesenter og frisør. Ca.1.0 km fra
tomten ligger Klækken hotell.

Planområdets størrelse : 8675 m 2 m2. Samlet t omteareal for BKS er 2770 m2 . samlet
tomteareal for BFS er 1770m2.

Dagens innhold og bruk: Opprinnelig var det skog i en bratt fjellskråning og en grusvei. Nå
er skog ryddet og fjellskråning er sprengt vekk.

Historikk:
Eiendommen ble fradelt i sak 02/02883, delegasjonssak nr. 0001/03, datert 02.01.2003,
området var også da def inert som nåværende boligområde. Da gjeldende kommuneplan,
vedtatt 27.01.2000, kommuneplanbestemmelsene § 1.4 nr. 1 åpnet for at eiendommer i
boligområder kunne bebygges med småhusbebyggelse, angitt som bygninger med inntil 2
boenheter. Gjeldende kommuneplan, vedtatt 30.08.2007, åpner i
komm uneplanbestemmelsene § 1.1.2 nr. 1, for bygging av hovedleilighet med en bileilighet
på inntil 65 m². I 2011 ble det søkt dispensasjon fra gjeldende kommuneplanbestemmelser
for å bygge en tomannsbolig. Saken ble behandlet politisk av Hovedkomiteen for milj ø - og
arealsaker i møte 14.11.2011 i sak 122/11, og Hovedkomiteen vedtok enstemmig
rådmannens forslag til vedtak. I saksfremlegg til Hovedkomiteen ble det vist til at
eiendommen er uvanlig stor til å ligge i et så utbygget område og at det i tiden eiendomm en
ble fradelt ville kunne blitt gitt tillatelse til bygging av en tomannsbolig eller to eneboliger
uten søknad om dispensasjon. I 2016 ble det sendt inn en søknad om oppføring av to
eneboliger. Byggesaksavdelingen behandlet saken og i medhold av delegert myndighet ble
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dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser §1.1.2 nr.1 med hjemmel i plan - og
bygningsloven § 19 - 2 vedtatt, delegasjonssak 604/16. Søknaden godkjentes også i
henhold til plan - og bygningslovens § 20 - 1 med betingelser

Planavgrensning
Planav grensningen følger tomtegrensen til hele tomt 103/288, mo t vest krysser den
gjennom tomt 103/ 94 og trapper seg ned til tilkomstveien før den følger videre langs veien
og inn på Tomt 103/177 til planlagt snuhammer for renovasjonsbil på tomt en. Videre følger
p lanavgrensningen eiendomsgrensen og inkluderer tomt 103 / 287, som er nedkjøringen fra
Hovedtraseen til Hemskogveien. Tomt 103/129 og 103/224 er også inkludert i Planområd et.
Der er også tatt med en del av nedkjøringen i Hemskogveien for å lage en god forbindelse
til opparbeidet fortau.
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøt ende arealbruk
Opprinnelig var tomten dekket av skog i en bratt fjellskråning og en grusvei. Nå er skog en
ryddet og fjellskråning er sprengt vekk . Tomten har adkomst fra Hemskogveien.

5.3 Stede t s karakter
Nærområdet består i hovedsak av frittliggende eneboliger og enk elte terrasseleiligheter mot
Klæ kken hotell. Nabobebyggelsen be står av bebyggelse med trepanel , med ulik farge og
fasong.

5.4 Landskap
Opprinnelig var det skog i en bratt fjellskråning og en grusvei. Nå er skog en ryddet og
fjellskråning en er sprengt vekk.
Tomten skråner ned mot Hadelandsveien mot n ord vest og har gode solforhold. Det er
spesielt god utsikt over Norefjell og Hønefoss by.
Den har gode naturomgivelser i nærområdet.

5.5 Kulturminner
Det er ingen verneverdig bebyggelse eller kulturminner registrert SEFRAK - bygninger
innenfor planavgrensningen.

5.6 Naturverdier

Notat fra Lisa Helgesson datert 09.05.2015 :
Det er ikke registret noen forekomster av viktige naturverdier eller rødlistarter på Naturbase. Eller
Artkart i det foreslåtte planområdet . Det gjøres dog oppmerksom p at det kun ca . 150m mot sør/øst er
registret forekomster av rødlistartede drage hode(VU) og dragehodebille(EN) Dragehode er en
prioritert art i Norge og har sin egen forskrift som verner den…. Det bør undersøkes godt om det
finnes eksempler inn enfor planområdet før det gjøres inngrep. Dette er enkles å se i medio juni da
den står i blomst.
Som nevnt tidligere er tomten fått godkjent tiltak for 2 eneboliger før arbeid med regulering ble
påstartet. I den forbindelse ble det klargjor t for bygging og all vegetasjon ble fjernet og fjell sprengt
vekk. Det ble ikke oppdaget eller registrert forekomster av dragehode blomster da dette ble utført.

5.7 Rekreasjonsverdi/ Rekreasjonsbruk, Uteområder .
Det er ikke registret turstier på reguler ing s område. I nnkjørselsveien til bebyggelsen vil være
hoved vei for forgjengere for beboere. Denne veien vil derfor oppgraderes med fortau for å
gi trygg ferdsel til rekreasjonsområder og utearealer .

5.8 Landbruk, jord og Skog
Området tilhører landskapsregionen Innsjø - og Silurbygdene på Østlandet.
Løsmassene består av forvitringsmateriale. Berggrunnen består av Kalks t ein, dol omittisk
Kalkstein og Slamstein/slamskifer .
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Arealene ligger i en skråning ned mot Hadelandsveien og har ingen verdi som
landbruksareal.

Som vist på flyfotoet har den skrånende tomten vært dekket av blandingsskog med
varierende størrelse. Tomten er i dag planert ut og rensket for vegetasjon mot vest.
Tilstøtende eiendom mot sør har store trær i ny eiendomsgrense. Mange av de eksiterende
trærne ligger utenfor bygge grense ne
Tomten er ikke egnet for jordbruk da den er for bratt.

5.9 Trafikkforhold

Det er utarbeidet en trafikkvurdering av Siv. Ing. Bjørn Leifsen AS.
Under er det gjengitt et utdrag fra analysen. Selve t rafikkvurderingen ligger som vedlegg til
Planforslaget.

Adkomst til om rådet planlegges fra den privat eide avstikkeren fra Hemskogveien som
ender ut i FV 164, Ringkollveien , som igjen munner ut i FV241, H adelandsveien ved
Klæ kken hotell. Avstikkeren til Hemskogveien er i dag adkomstvei for ca. 9 boliger i dag.

Området det nå planlegges for ligger i Haugsbygd, og er opprinnelig et spredt bebygd
landbruksområde. I den senere tiden har områdene her stadig blitt fortettet, og nye
boligfelt er bygget i denne delen av Ha ugsbygd.
Med sin korte avstand til Ringkollen og meget gode solforhold, er dette et populært
boområde på Ringerike.

FV 164 Ringkollveien ender ut i den mer trafikkerte FV 241 Hadelandsveien. Fra
Ringkollveien går også Gjermundboveien mot nord, som også en der ut på
Hadelandsveien.
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Hemskogveien er delt i et hoved l ede og en bi vei. Begge heter det samme . Hovedlede til
Hemskogveien , som ender i Ringkollveien er godt o pparbeidet og fungerer som adkom stvei
for ca . 40 boliger. Fra Ringkollveien er det opparbeidet fortau fram til Haugkollen.
Reguleringsområdet har innkjøring inn på denne veien fra en grusvei som også heter
Hemskogveien. Denne innkjøringsveien er en mindre grusvei og har behov for utbedring for
å kunn e håndtere økt kapasitet.

Hemskogveien kan klassifiseres som en adkomstvei i spredt bebyggelse, type A3.
Ringkollveien kan klassifiseres som samleveg, Sa2.

Fra innkjøringen til Havna Hemskogen og langs Ringkollveien, er det i dag etablert
gang - og sykke lveg. Derfra er det videre et sammenhengende gang - og sykkelvegnett
ned til sentrum, skole og barnehage i Haug.

Vegnettet i nærområdet har både enkeltavkjørsler og kryss for felles, mindre
adkomstveger. Ringkollveien er, med få unntak, avkjørselsfri.

Dagens trafikk:
I følge Vegdatabanken har Ringkollveien en ÅDT på 900 kjt/d nederst ved Hadelandsveien,
gradvis avtrappende til ca 350 der boligbebyggelsen slutter.
Ved krysset med Hemskogveien vil trafikken være ca ÅDT= 685 kjt/d. Andel tunge kjøretøy
er 6%. Skiltet hastighet er hovedsakelig 50 km/t, men med 40 km/t fra krysset med
Hemskogveien og videre oppover.
Hadelandsveien har en ÅDT på ca 4900, med andel tunge kjøretøy på 6%. Skiltet hastighet
er hhv 50 km/t ved krysset med Ringkollveien.
Hemskogvei en har skiltet hastighet 50 km/t. Trafikken i denne kan, ut fra antall boliger som
sokner til den, anslås til ÅDT ca . 150 kjt/d.

En viktig del av trafikken i Ringkollveien er trafikken til Ringkollen. Dette er en bomveg som
har ca . 60 000 passerende pr år . Dvs . et ÅDT - bidrag på ca . 330 (60 000 x 2/365). Men
trafikkbelastningen fra denne varierer mye både gjennom året og ukedagene. Mest trafikk
er det i helger med godt skiføre. Da kan nok trafikken bli betydelig over 330 kjt/d. En
tredoblin g er ikke usannsy nlig. Imidlertid vil makstimene på denne veien ikke falle sammen
med de vanlige makstimene som trafikke n fra arbeidsreiser fra boliger. Bussen som
frekventerer Haug (Hønefoss - Haug, Hønefoss, rute 223) går i Ringkollveien
på denne strekningen, med stoppeste d Øvre Berg. Linje 223 går hver halvtime i
rushtiden (morgen og ettermiddag), og ellers en gang i timen.
De to nærmeste barnehagene er Haug barnehage og Smeden barnehage, henholdsvis 2.0
km og 2.5 km fra tomten. Transporten av barn til barnehagene skjer i stor grad med bil, i
forbindelse med arbeidsreiser. Både buss og sykkel et godt alternativ.
Vang barneskole og Haugsbygd ungdomsskole med fotballbane, ligger i en avstand på
ca. 2.2 km fra planområdet. Sykkel vil være et godt alternativ, men det er også godt
mulig å gå.
Til Hønefoss by er det ca. 4.0 km. I praksis vil man måtte benytte buss eller bil for å nå
den servicen man har behov for der.

5.10 Barns interesser
Det er ikke registrert noen bruk av området utover en intern sti sør på tomten.
Stien er en et gammelt tråkk over tomten over til tomt 103/224 .
heller ikke i bruk til lek eller opphold.
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5.11 Sosial infrastruktur
Haug barnehage og Smeden barnehage er de to nærmeste barnehagene, forholdsvis ca.
2.0 km og 2.5 km fra tomten. Vang barneskole og Haugsby gd ungdomsskole med
fotballbanen, ligger i en avstand på ca. 2.2 km fra planområdet. Rimi er nærmeste
dagligvarebutikk ca. 1.8 km fra tomten. Her ligger også et legesenter og frisør. Ca. 1.0
km fra tom ten ligger Klækken hotell.
Området ligger i Vang skoles og Haugbygd ungdomsskoles opptaksområde.

5.12 Universell utforming
Tomten er svært kupert, og er ikke tilret telagt for universell utforming i vedrørende adkomst
eiendom.
D et er planlagt å etablere e n løfteplattform for rullestolbrukere, fra parkeringsnivå og opp til
1 etasje nivå for bolig ene. Den er plassert i tilknytning til felles adkomst. Plattformen vil
være klimatisert. Det er også mulighet for at t rappeheis kan monteres på innvendig trapp
fra 1 etg til 2 etg. i boenhentene. G angsti i sør skal ha god standa rd. Det legge s til rette for
muligheten til å ha alle hovedfunksjoner i 1. etasje i boligen.

5.13 Teknisk infrastruktur
Det ligger en VA - ledning på tomten i Hemskogveien. Det er også en Brannkum på
eiendommen .
Avstand til trafo er 120m kabelskap KS1337. Nettspenningen her er 400V.
I samråd med RIK (Ringerike Kraftnett AS) vurderes det en liten nettstasjon i forbindelse
med boligblokka som skjøtes inn på bestående H S - kabel i området. Kart er lagt ved.
Kapasitet på nettet er bekreftet av RIK.

5.14 Grunnforhold
Det er gravet ned til fjell på tomten. Berggrunnen består av Kalks t ein, dolomittisk Kalkstein
og Slamstein/slamskifer

5.15 Støyforhold
Det er blitt utarbeidet en støyrapport av Bjørn Leifsen AS.
Under er det gjengitt et utdrag av rapporten:

Tomten skråner ned mot vest mot Hadelandsveien FV241. Veien ligger ca . 30m fra
planlagt b ebyggelse.
Trafikkdata er tatt fra Statens vegvesens Vegdatabank. Disse er fremskrevet i 10 år
Dette gir følgende trafikkdata:
Gate Fv241 ÅDT 4725 Skiltet hastighet 80 med 8% tungtrafikk . Fordeling dag/kveld/natt
75/15/10

Uten tiltak :
Sonekartet for situasjonen uten noen form for tiltak viser at støynivået naturlig nok er
høyest mot Fv241, mens områdene bak byggene blir langt lavere og delvis utenfor gul
sone . Resultatene for fasadeberegningene bekrefter sonekartberegningene, men viser i
tillegg støyverdiene for hver fasade og etasje.
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Uten tiltak :
B lir støynivået i fasaden mot Fv241 inntil Lden=68,5 dBA, med maksnivå inntil Lmaks=74
dBA. Sidefasadene har 2 - 10 dB lavere nivå (avhengig av hvor langt ut en beregner), mens
fasadene vekk fra fylkesvegen får støynivå godt under grenseverdiene.

Med tiltak :
Pga . utfylling av plass til atkomstveg vil det bli en støttemur ut for denne. På denne må det
settes et rekkverk. Dersom det bygges som tett skjerm kun i vanlig høyde av 1m, vil
støynivået reduseres noe, men ikke tilstrekkelig til at alle uteområdene bli liggende utenfor
gul støysone.
Støy fra Fv241 vil komme i traseen til den nye atkomstvegen fra nordøst. Skjerm langsmed
denne, uansett høyde, vil ikke kunne dempes i denne sektoren. Det har som følger at
uteområdene foran det østre bygget med skjerm vil f å et støynivå mer enn Lden=55 dBA.
En har beregnet med skjermhøye 2,3 m over utplanert gårdsplass vil støynivået for
bakkenivå/gårdsplass kunne reduseres til Lden=55 dBA eller mindre. Siden dette området i
mindregrad blir et uteoppholdsareal, bør utbygger selv vurdere om dette er nødvendig.
Tiltak her vil ikke påvirke støynivåene foran boligrommene i nevneverdig grad. De vil
fortsatt bli ca Lden=68 dBA.
For å oppnå noen større uteområder med tilfredsstillende lydforhold bør en bygge skjerm
oppe gårdsplassen mellom husene og øst for det østre bygget. Dersom de mellom
byggene blir 1,6m høy, vil et større område på baksiden av byggene blir liggende utenfor
gul støysone. Skjermen øst for det østre bygget må være ca 2,0m høy. Dette blir derfor de
anbefalte tiltak ene for uteområdene.

Det er vist balkonger foran leilighetene. Med gode og store nok utearealer bak bygningene
vil det ikke være helt nødvendig å skjerme balkongene. Men det må påregnes at de vil bli
mye brukt av beboerne. Det anbefales derfor sterkt at g lassfeltene lages så høye at de som
sitter på balkongene får skjermingseffekt av dem. Da må overkanten av glassfeltene være
minimum 1,7m over gulvet i balkongene. Alternativt kan de bygges helt inn med
åpningsbare felter.

Innestøynivå.
Tiltakene vil hjelp e lite eller ingenting for etasjene over bakkeplan. Retningslinjene
anbefaler at rom med støyfølsom bruk ikke bør ha støynivå over Lden=55dBA eller
Lmaks=70 dBA. Planløsningene viser at alle leiligheter har minst to soverom som vender
mot stille side, dvs vekk fra fylkesvegen. Leilighetene i 2.etg har et mindre soverom som
vender mot Fv241.
Kjøkken og stue vender ut mot Fv241 der støynivåene er høye. Støynivåene her ligger til
dels betydelig høyere. Typiske støynivå utenfor disse blir ca Lden=68 dBA og Lmaks=74
dBA. Dvs at Lden - nivåene er relativt høyest i forhold til grenseverdiene og blir derfor
dimensjonerende.
Kjøkken og stuer er mindre kritiske mht støynivå ute. Gode fasader for disse rommene vil
greit kunne stoppe lyden fra å bli for høy innendørs.
En har beregnet innestøynivå i stue, kjøkken og soverom der utestøynivået etter tiltak er
mer enn Lekv=61 dBA, som er det utenivået som i praksis kan gi et innestøynivå på mer
enn Lekv=30 dBA. Se vedlagte programutskrifter.
Grunnlaget for beregningene har vært at boligene får balansert mekanisk ventilasjon, dvs .
ikke ventiler i vegg eller vinduskarmer.
Med den angitte byggemetode vil ytterveggene ha et antatt reduksjonstall på Rw+Ctr=43
dB. I underetasjen er det kun parkering.
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Standard vinduer en har tatt utgangspunkt i er Rw+Ctr=29 dB. Der det ikke er godt nok, har
en de r for anført hvilke reduksjonstall vinduene i de enkelte rom må ha for å tilfredsstille
avet til Lekv=30 dBA.
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2 0
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Konklusjon.
Prosjektet tilfredsstiller i hovedsak støyretningslinjene både mht uteområder og
innestøynivå. Det forutsettes at det bygges skjermer foran med høyde 1,8 m mellom
husene for å skjerme uteområdene der. Det er frivillig, men det kan anbefales at det også
byg ges skjermer foran gårdsplassen nede. Skjermene må da ha en høyde på ca 2,3 m
over gårdsplassens nivå.
Mht støy utenfor rom med støyfølsom bruk blir retningslinjene for hovedleilighetene oppfylt
dersom vinduene i stuene og kjøkken & spis får en dempingsver di på minimum Rw+Ctr=36
dBA.
Ingen andre rom trenger bedre vinduer enn standardvinduer, som har dempingsverdi
Rw+Ctr=29
dBA.
Utbygger bør vurdere å glasse inn balkongene, helt eller delvis for å tilfredsstille
T - 1442/2016.

5.151 Tiltak for støyredusering .
V induene i stuene , kjøkken og spis får en dempingsverdi på minimum Rw+Ctr=36
Det er planlagt å bygge opp skjermer på 1,8 meter mellom husene for å skjerme
utearealene med lekeplasser mellom husene.
Ved gårdsplassen nede vil det bygges en skjerm på 1,2 meter. Denne er i hovedsak ment
som sikring mot fall, men vil også ha en støydempende effekt. Balkongene vil av utbygger
få et glassrekkverk på 1,2 meter som vil ha en støydempende effekt. Innglass ing av
balkonger er tiltak som vil bli gjort der støynivå ikke er akseptabel i henhold til §0.2 i
reguleringsbestemmelsene . Støymålinger på balkonger vil blir utført etter at volder og
støygjerder er etablert mot fv241 .
Før det gis brukstillatelse i området BK S skal tilfredsstillende støyforhold dokumenteres
både for boliger, lekeplasser, balkonger og andre utearealer iht. T - 1442/2016 - retningslinje
for støy i arealplanlegging.

5.16 Luftforurensning
Tomten ligger i nærheten av Hadelandsveien FV241, men det er åpnet og gode muligheter
for luft sirkulasjon. I tillegg ligge r de t med store grøntarealer i nærmiljøet.

5.17 Risiko - sårbarhet (eksiterende situasjon)
Risiko og sårbarhetsanalyse er utarbeidet av Asplanviak AS

Det er ikke registrert fare for Kvikksandskred, jord - eller flomskred, og det er derfor s att til å
være lite sannsynlig.
Tomten er meget kupert, med bratt skråning mot vest. Det er ikke registrert fare for ras,
skred eller flom. Det er i o mrådet rundt planavgrensningen registrert moderat til lav
alunskifer. Hvis det viser seg at tomten inneholder høye verdier av alunskifer vi l det utredes
hvordan deponering av masser kan gjøres på forsvarlig vis.

Tomten er ikke spesielt værutsatt med tanke p å vind og nedbør.

Det er g jennomført støyutredning som viste at boligene ligger i rød og gul støysone. Det
legges til grunn at støyskjermer som angitt i støyrapport etableres mot nord og mellom
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husene for å gi uteplasser med tilfredsstillende støynivå mot syd. Det må videre sikres at
alle boenheter får vindu mot stille side for minst ett soverom. For øvrig kan det være behov
for tiltak for å nå krav til innendørs støynivå

Geoteknisk analyse er utført av Lars P Tronrud i Arkimedum AS

Utdrag fra analysen :

Grunnforholdene under planlagt bygg er utspengt fjell i hele tomtens utstrekning. Selve
bygget vil dermed ikke påvirke områdestabiliteten.
På befaringen kunne sees fjellskjæring i bakkant av bygg. Fjellet var flisete
skifer/»skjælfjell» som er typisk for området. Jeg vurderer stabiliteten til denne skråningen
til å være tilfredsstillende, men det må gjøres en beregning på bakveggen for byggene i
forhold til jordtrykk fra tilbakefylte masser og hvordan disse kreftene tas inn i bygget.
Fjellskjæring som ikke får mottrykk fra bygg/tilbakefylling skal sikres mot steinsprang ned
på tomt.

Kilde : NGU Kartet viser erosjonsrisiko for området

5.18 Næring
Det er ingen næringsbebyggelse inne n for området.

5.19 Analyser/ utredninger
Analyser som må utføres før førstegang s behandling :
1. T rafikk analyse
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2. Dokum enterte avtaler adkomst veirett
3 .ROS - Analyse
4 . Utarbeidet illustrasjonsplan
5. Støyrapport
6. Sol - og skyggeanalyse
7. Dokumentering av grunnforhold

Krav til utredning av byggesak:

Tema omtalt i planbeskrivelsen, kap 7.1:
6. Uteoppholdsarealer/ lekearealer
7. Universell utforming
8. Kulturmin n er
9. Skolekapasitet

10. Landskap - nær og fjernvirkning

6. Beskrivelse av planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk

Området ønskes reg ulert til konsentrert småhusbebyggelse for 2 rekkehus m ed 6 enheter i
hver. Planlagt utvikl ing omfatter utbygging av 12 enheter. Størrelsen
på enhetene vil være ca. 115 m2 BRA.

Tomtestørrelsen det nå reguleres for er på omlag 2 , 8 daa

6.1.1 Reguleringsformål
Foreslåtte formål foreslås i ny reguleringsplan:

1. Bebyggelse og anlegg
BKS - Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse
BFS - Frittliggende småhusbebyggelse

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
f_ SKV1 - Veg
f_ SKV2 - Veg , med snuhammer
f_SKV3 Veg , komunal

f_SGS 1 - Fortau
f_SGS 2 - Fortau
f_SGS 3 - Fortau

SVG - Annen veggrunn - grøntareal
f_SPA - Parkering

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
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Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg Feltnavn :

Boligbebyggelse - K onsentrert småhusbebyggelse BKS
Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse BFS

Formålet frittliggende småhusbebyggelse gir en typologidefinisjon som følger:
”Frittliggende småhusbebyggelse er eneboliger eller vertikalt - eller horisontal -
delt tomannsboliger.” (husbanken.no)

2. Samferdelsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjørevei f _SKV1 - 3
Annen veggrunn - grøntareal SV G
Fortau f_SGS 1 - 3
Parkering f_SPA

Boligbebyggelse - K onsentrert småhusbebyggelse BKS

S kiss eprosjekt tilrettelegger for 12 boenheter.
Alle boenhetene er gjennomgående med gode solforhold og utsikt og terrasse mot nordvest
i to etasjer. Solforholdene er sikret ved at boligene har store vinduer og glassdører mot
Sørøst og nordvest. De enhetene som ikke har 3 fasader får takvindu over interntrapp for å
sikre gode lysforhold i hele boligen.

Boligene planlegges bygget med høy t krav til kvalitet.
Det planlegges løfte - p la t tform fr a garasjenivå og mulighe t for alle hovedfunksjoner på 1
plan.

Hver boenhet skal ha 2 garasje parkering for bil og 2 parkeringsplasser for sykkel i felles
o ppstillingsplass under tak. Ihht. føringene gitt kommunens parkeringsforskrift.
Alle enhetene har egne garasje r . Det er også l agt opp til 5 gjesteparkeringer under tak.

Videre planlegges det to felles lekeplasser og et uteareal mot vest . Det største utearealet er
plassert mellom byggene over gjesteparkering og sykkelparkering Her e r også
løfteplattform plassert samt felles trapp og fungerer som Felles adkomst for besøkende til
boligene. Den andre lekeplassen er orientert mot øst og ligger som en buffer mellom
tilstøtende nabo på tomt Gnr/Bnr 103/94. Mot vest etableres et fellesareal med sittegruppe
og f piknik fasiliteter. Det er meget godt eget med flott kveldssol og utsikt.

Felles renovasjonsanlegg planlegges ved utkjøring en i Hemskogveien. Plasseringen er vist
i Illustrasjonsplanen.

Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse BFS

Eiendom 103/224 ble inkludert i planen etter initiativ fra kommunen, og etter dialog og
enighet mellom kommune, grunneier og forslagstiller. Eiendommen er bebygget med en
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enebolig, en frittst å ende garasje o g et frittst å ende uthus/bod/lekestue. Den ligger i et
attraktivt boligomr å de hvor det i n æ rheten er flere nyere reguleringsplaner som legger til
rette for utbygging. Det er sannsynlig at det vil komme flere private planinitiativ i
n æ romr å det i å rene fremov er. Kommunen ø nsker å inkludere eiendom 103/224 i plan 432
Hemskogveien panorama, slik at eiendommen ikke forblir en mindre, uregulert tomt i et
ellers sammenhengende regulert omr å de. Form å l og bestemmelser knyttet til eiendommen
legger ikke til rette for annen type bebyggelse enn det som er p å eiendommen i dag. Det er
egne bestemmelser knyttet til eiendom 103/224 som ivaretar dette.

Kjørevei f _SKV 1
Vei fra Hemskogveiens hovedlede til og fram til tomtegrensen mellom 103/288 og 103/177.
Den oppgraderes til Type A1, asfaltert med bredde 3,5m i tillegg til plass for opplaging av
snø. Veien er regulert med en bredde på 4,5m

Kjørevei f _SKV 2
Vei fra tomtegrensen mellom 103/288 og 103/177 og til snuhammer for renovasjonsbil..
Den oppgraderes til Type A1, Grusveg med bredde 3,5m i tillegg til plass for opplaging av
s nø. Veien er regulert med en bredde på 4,5m

Kjørevei f _SKV 3
Kommunal v ei innenfor 3063 /1/0 er opparbeidet til kommunal vei.

Annen veggrunn - grøntareal SV G
Arealet reguleres til veggrunn og grøntareal med mulighet for opplagring av snø

Fortau f_SGS 1 - 3
Fortau etableres fra innkjøring bebyggelse på tomt 103/288 fram til krysset til Haugkollen.
Fra krysset er det i dag opparbeidet fortau som leder til Ringkollveien som har utarbeidet
gang og sykkelveg.

Parkering f_SPA
Parkeringareal for Øvre Nordbergvei 10 er sikret gjennom regulert areal ved siden av
snuhammer for r enovasjonsbil. Det vil bli etablert tydelig skille mellom parkering og
snuhammer .

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Veg: Adkom st til området planlegges fra Hemskogveien via Ringkollveien (RV 164).
Hemskogveien er delt i et hovedlede og en bi vei. Begge heter det samme. Hovedlede til
Hemskogveien, som ender i Ringkollveien er godt opparbeidet og fungerer som adkomstvei
for ca. 40 boliger. Fra Ringkollveien er det opparbeidet fortau fram til Haugkollen.
Regulerin gsområdet har innkjøring inn på denne veien fra en grusvei som også heter
Hemskogveien. Denne innkjøringsveien er en mindre grusvei og har behov for utbedring for
å kunne håndtere økt kapasitet.
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Veien og svingen opp til hovedlede i Hemskogveien vil bli oppgradert til type A1
Atkomstveger i boligområder, fartsgrense 30 km/t i henhold Veg - og Håndbok N100 Veg -
og gateutforming til statens vegvesen . Bredde på vegen vil bli økt til 3,5m. V egtrase opp til
hovedled e vil bli utbedret slik vist i plankart.

Fort au : Det skal etableres f ortau fra i nnkjøring av planlagt bebyggelse på felt BKS til
eksisterende opparbeidet fortau i krysset Hemskogveien og Haugkollen.

6.3 bebyggelsens plassering og utforming
Tomten er plassert i et etablert boligområde. Den ligger vendt mot nordvest med gode
solforhold og utsikt ut over Norefjell og Hønefoss by. Det er gode turmuligheter i
nærområdet. Slik bebyggelsen planlegges vil den ligge på brinken av skråningen med
fantastisk utsikt utover landskapet. Det er planlagt 2 rekkehu s med 6 enheter i hver. Mel lom
enhetene er det felles leke arealer og adkomst til 1 etasje nivå . Det planlegges enheter på
115 m2.

Alle bolig er skal være gjennomgående med p rivat terrasse mot nord vest i både 1 og 2
etasje og en liten privat forhage mot sør ø st. Boligene skal ha god arkitektonisk utforming,
høy kvalitet på materialbruk og tekniske løsninger. Bebyggelse n planlegges i hovedsak
utført i tre med pulttak konstruksjon. G ara sje plan vil bli utført i betong.
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Tomten er i dag ubebygget. Det er blitt utført noe sprenge og gravearbeider på tomten som
følge av en tidligere plan om å sette opp to eneboliger på tomten.

ILLUSTRASJONSPLAN.

6.3.1 Bebyggelsens høyde
Bebyggelsen er foreslått med Pulttak
Maksimal byggehøyde er angitt med høyeste og laveste gesimshøyde.
H øyeste gesimshøyde kote C+ 277 ,0 moh.
Laveste gesimshøyde kote C+ 27 5,5 moh.
Maksimal høyde fra gårdsplassen vil øvre gesims er 10,0m

6.3.2 Grad av Utnyttelse:
For BFS
Maks BYA = 3 7 % BYA Dette er inkludert overbygget gjesteparkering p arkering .
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Ko m muneplanens § 1.1.2 Krav ved bygging i boligområder uten reguleringsplan, samt for
boligeiendommer i eldre reguleringsplaner med mangelfulle/upresise
reguleringsbestemmelser. Gir det rom for utnyttelse på 25 % BYA
Illustrert forslag v iser en utnyttel sesgrad på ca. 36 % BYA , inkludert målverdige arealer
under balkonger og garasjedekk er. Fotavtrykket til byggene gir en BYA på ca. 2 7,5 %BYA.

Maks tillatt BYA i kommuneplanen er for boligområder uten reguleringsplan, inntil
25%. Årsaken til at man i denne planen ønsker en høyere BYA, er at formålet ikke er
frittliggende småhusbebyggelse, men konsentrert småhusbebyggelse. Dette er ikke et
område for eneboliger, men rekkehus og tilsvarende. Dette er en annen bygningstypologi
som krever større tetthet, og annen tomteutnyttelse enn eneboliger.
Årsaken til at det her ønskes tilrettelagt for konsentrert bebyggelse, er tanken om i størst
mulig grad å utnytte tomten best mulig med tanke på plassering av bebyggelsen i
terrenget . I tillegg vil konsentrert bolig type tilby markedet attraktive boliger som ikke blir
like kostbare som en enebolig, slik at også unge barnefamilier og førstegangsetablerere,
kan ha mulighet til å etablere seg her.

6.3.3 Antall boliger, leilighetsfordeling
Planlagt ut vikling omfatter utbygging av 12 enheter.
Det pla nlegges 2 rekkehus med 6 - mannsboliger,
Boenhetene kommer til å ha en størrelse på ca. 115m2. I tillegg kommer en privat
dobbelgarasje på ca36m2 for hver enhet.

P lanlagt bebyggelse enhet C garasjeplan
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Planlagt bebyggelse enhet C 1 etg

Planlagt bebyggelse enhet C 2 etg
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6.4 Boligmiljø/ bokvalitet
- Attraktivt boligområde i vekst.
- Området ligger i omgivelser med fantastisk utsikt med gode solforhold.
- Planen er i kort avstand til store grøntarealer og Ringkollen.
- Nærhet til busstopp/kollektivtrafikk
- Tilrettelegger for lekeplasser og attraktive uterom.
- Gode sykkelforbindelser til skol e, idrettsanlegg og dagligvare.

6.5 Parkering
Det skal tilrettelegges for 2 parkeringsplasser per boenhet.
, ihht. ”Fo rskrift om parkering, Ringerike kommune, Buskerud, 29.10.2009”.
Alle enheter har hver sin garasje med plass til 2 parkeringsplasser. Disse ligger i
bygningskroppen kjeller. Hver enhet har direkte adkomst fra sin garasje inn hoveddel.
Det settes av 5 plasser til gjeste parkering.
Videre settes det krav til 2 sykkelpar keringsplasser per boenhet.

6.6 Tilknytning til infrastruktur
Adko mst til området planlegges fra Hemskogveien via Ringkollveien (RV 164).
Hemskogveien er adkomstvei for ca. 40 boliger. Hemskogveien er privat vei.

6.7 Trafikkløsning

Det planlegges 12 nye boliger. Dette vil kunne gi en trafikkøkning i Hemskogveien på
ca. 60 kjt/d . Det aller meste av denne trafikk en vil rette seg nedover mot Klæ kken.

Kryssutforming:
Hem skogveien karakteriseres som samleveg, klasse Sa2, ihht. håndbok H017.
Hemsko g veien s om atkomstveg klasse A 1 Hadelandsveien som stamveg klasse
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S1/S4, alternativt hovedveg klasse H2. (Ingen klar klassedefinisjon).

Krysset in n fart s vei Hemskogveien X h ovedlede Hemskogveien
Veien opp til Hovedlede svinger seg bratt oppover, Største stigning
er ca. 6 . %. Dette er marginalt over anbefalingene i H017.
Sikten i krysset er god i be gge re tninger. Dette skyldes at i nnfartsveien har avsluttet
stigninge n med god margin før den møter h ovedlede.

Trafikksikkerheten
Trafikksikkerheten for kjørende er inkludert i overstående krav til vegstandard og
veggeometri.
Trafikksikkerheten for myke trafikanter vurderes ut fra separasjon fra kjørende og
kjøremønsteret, samt kompleksiteten i trafikkbildet.
I denne planen er det satt krav til by gging av fortau fra nedfart bebyggelse og til hovedlede i
Hemskogveien. Fra k rysset etableres fortau fram til krysse t Hemskogveien X Haugkollen.
På motsatt side av krysset er det opparb eidet fortau fram til Ringkollveien. Fra kryss et
h ovedl ede Hemskogveien X Ringkollveien er det etablert sykk el og gangsti videre ned til
Klæ kken.

Skolevei
Det vil ved gjennomføringen av planforslaget etableres fortau fra nedfart bebyggelse langs
innfartsvei Hemskogveien til k rysset til hovedleden Hemskogveie n. Fra k rysset etableres
fortau fram til krysset Hemskogveien X Haugkollen. På motsatt side av krysset er det
opparbeidet fortau fram til Ringkollveien.
De t vil da bli fortau fra planområdet, langs Ringkolleveien, videre langs Ø vre Klekkenvei og
Fløytingen og helt frem til skole og barnehage. Strekningen fra feltet frem til Ringkollveien
er lite trafikkert og kryssing av sistnevnte for å komme inn på fortauet er oversiktlig.
Planen bidrar derfor til å tilrettelegge for trygg skolevei for barn i nærområdet.

Internvei
Fra innfartsvei Hemskovegveien og opp til boligen e etableres det en vei opp til g arasj eplan.
Denne veien har største stigning på 7 % Dette er litt over anbefalingene i H017 . Vegen vil
bli bygget opp med støttemur er med varierende høyde . For å r edusere opplevelsen av
støttemurene, skal murene konstrueres slik at jordmatter kan binde opp vegetasjon i skrå
helning ned til veien. Mot veien avsluttes skråningen med stablestein med høyde 1,5m
Med en slik rekonstruksjon av skråningen vil kun 1 - 1,5 m a v selve støttemuren være synlig
på de høyeste stedene. Dette er illustrert i s nitt
Gårdsplassen vil ha en bred de på 6,0m slik at det blir mulig å snu kjøretøy ut fra garasjen.
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6.8 Miljøoppfølging
Miljøoppfølgingsplan og anlegg s fase: Det skal levers miljøoppfølgin g splan samtidig med
søknad om igangsetting. Miljøoppføri ngsplanen godkjennes av kommunen og skal :

- Redegj ør e for hvordan støy og støvplager kan forebygges i anleggsperioden
- Redegj øre for aktuelle transportveien i anleggsperioden og iverksetting av

trafikksikkerhetstiltak.
- Redegjøre for hån dtering av overvann, lensevann o g miljøfarlige kjemikalier i

anleggsperioden.
- Beskrive hvordan vegetasjon som bevares kan beskyttes
- Det utnevnes en fast kontakt person på bygge plassen som kan gi informasjon om

byggeforløp og avklare eventuelle klager.

6.9 Universell utforming
Felles adkomstvei, uteopphold arealer og lekeplasser skal ivareta universell utforming i den
grad dette terrengmessig lar seg gjøre.

6.10 Uteoppholdsareal

Ringerike k ommuneplan ens arealdel
i § 1.1.3 Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i områder avsatt for boliger, skal det
avsettes felles lekeplasser. I boligområder skal minimum 25m2 pr bolig avsettes til
lekeplasser, og være støyskjermet i hht. T1442. Lekeplassene skal være av tre ulike t yper:
Sandlekeplasser 2 - 6 år, Nærlekeplasser 5 - 13 år og Strøkslekeplasser 10 år og oppover.
Lekeplassene skal skjermes mot biltrafikk. I plan - og byggesaksbehandling av boligområder
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skal konsekvenser og barns interesser i forhold til lekearealer vurderes. Annet felles
uteoppholdsareal kommer i tillegg.

Det er satt a v 3 23 m2 til felles lekeplasser mellom bolig enhetene . Dette er i henhold til
kr av et om 25m2 støyskjermet lekeareal. Ser man den foreslåtte b ebyggelsen som en
forlengelse av det nye boligfeltet mellom Heimskogveien og Haugkollen, er det flere
lekeplasser i nærheten området som sammen med grønt arealer dekker kravet i
kommuneplanen.
Det ligger flere nærlekeplasser i nærheten av tomten. Blant annet ligger lekeplasser i
Haug kollen ca . 200m unna. St røkslekeplass finnes også i om rådet , blant annet i
Heimskogveien med lek eplass for ball spill 350m fra tomten. Det er øvrig god tilgang til skog
og utmark.
Alle boenhetene har private uterom i form av terrass er og balkonger . I
tillegg vil det være naturlig med noe private rom foran inngangsparti for boenhetene på
bakkeplan.
Mot vest blir det etablert e t felles uteareal på 63m2 med sittegrupper og fasiliteter for
piknik/grilling. Dette arealet har kveldssol og flotte utsiktsmulig heter.

Det settes krav til utarbeidelse av detaljert utomhusplan ved byggesøknaden.
Situasjonsplanen skal vedlegges byggesøknad og godkjennes i kommunen før det gis
rammetillatelser for bygging av bygninger og anlegg.

6.11 Landbruksfaglige vurderinger
Området er tidligere et skog s areal i svært skrått terreng.

Området ligger innklemt mellom Hadelandsveien og boligområdet det er knyttet til.
Det er ikke registret noe landbruksdrift i tilstøtende eiendommer.

Trærne på tomten er i dag fjernet. D et er tenkt å etablere vegetasjon opp langs støttemurer
for å dempe fjernvirkning av muren og gi skråninge n tilbake det grønne preget og følger
vegetasjonen ned mot Hadelandsveien.

Slik u tomhusplanen er illustrert ligger bygget 4 meter fra eiendomsgrensen e mot sør og
vest, og 10 meter mot øst. Vegetasjonen kan derfor etableres i disse sonene i den grad det
er hensiktsmessig.

Tomten ligger i et bratt skrånende terreng . Det legges opp til å etablere en adkomstvei
tilsvarende den veien som er blitt godkjen t på tomten for 2 eneboliger. Denne veien er tenkt
forl enget inn i tomt 103/94. V eien skaper støttemurer som er ca . 2,5 m høye men på
enkelte steder er det behov for opptil 5 meter . For å bevare det grønne preget i skråningen
er det tenkt å fylle på med jord opp langs muren og benytte jordmatter slik at vegetasjon
kan feste seg på veggene .

Snittet viser hvordan bebyggelsen er tilpasset topografien på tomten.
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Nærvir k ning:
Slik planen nå foreligger, vil bebyggelsen ha 2 etasje r på et garasje plan . Bebyggelsen er
plassert 4 meter fra eiendomsgrensen i sør på toppen av skråningen og trapper seg ned
skråningen . På 1 etasje plan etableres fellesarealer mot øst og mellom enhetene. Disse
opparbeides med støyskjerm og henvender seg inn mot bebyggelsen som nærlekeplasser
og felles adkomst til enhetene.

Ny bebyggelse ligger orientert med fantastisk utsikt mot nord /vest og henvender seg bort
fra eksisterende bebyggelse som ligger øst, vest og sør. Nabobebyggelsen ligger forholdvis
langt unna og er lite påvirket av tiltaket, m ed unntak av nabo i øst. Her er det valgt å legge
bebyggelsen 10 meter fra eiendomsgrensen for å ikke å forringe lys og utsikt til
eksisterende enebolig.

F jernvirkning:
Bebyggelsen ligger på brinken av skråningen ut mot Hadelandsveien. Gårdsplassen krever
en støttemur som er opp til 5 meter. Bebyggelsens plassering vi derfor ha betydelig
fjernvirkning mot nordvest. I hovedsak mot Hadelandsveien. Mot boligfe ltet i sørøst vil den
framstå som en lav en etasjes bebyggelse. Ny støttemur vil bli beplantet , som vist i snitt,
for å redusere fjernvirkningen i vesentlig grad.

6.12 Kollektivtilbud
Planforslaget vil ikke være av et slikt omfang at det påvirker kollektivtilbudet i
vesentlig grad. I beste fall vil flere kollektivreisende kunne bidra til å øke antall
avganger.
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6.13 Kulturminner
Planen får ingen påvirkning for kulturminner. Eksisterende tomt er et tidligere bratt skogholt.
Ny bebyggelse vil ligg e me d god avst and til eksisterende bebyggelse, som er av nyere
opprinnelse, og vurderes ikke som en del av det verneverdige kulturmiljøet.
Ny bebyggelse bygges i en moderne stil, som et svar på vår tids arkitektur, og i kke som en
kopi av eksisterende bebyggelse.

6.14 Sosial infrastruktur
Boli gene som planlegges vil være i en størrelse og utforming som vil egne
seg for et bredt marked. M ed store lekeplasser og rolige omgivelser vil
områdene være spesielt godt egnet for barne familier. En utbygging på 1 2 enheter,
vil kunne omfatte om lag 24 - 50 beboere.

6.15 Plan for vann - og avløp samt tilknytning til offentlig nett

Det forutsettes at nye boliger tilknyttes kommunalt vann - og avløpsnett som ligger på egen
tomt.
Forslag til ledningsdimensjoner og e ndelige dimensjoner på ledninger vil bli
avklart i forbindelse med den videre detaljprosjektering.
All utførelse vil skje i samsvar med Ringerike kommunes VA - norm.
Brannkum ligger i på tomten i Hemskogveien ca. 50 m fra bebyggelsen . Det forutset tes at
eksisterende ledning har brannvannskapasitet.

Overvann planlegges håndtert på egen grunn.

6.16 Plan for avfallshenting
Det vil tilrettelegges for en felles avhenting s plass i Hemskogveien rett nedenfor vei opp til
planlagt bebyggelse. Plassering er markert i Illustrasjonsplan . Snuhammer for
renovasjonsbil er planlagt på eksiterende parkeringsplass til Gnr/Bnr 103/177, Øvre
Nordbergveien 10.

6.17 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
ROS - analysen ligger ved planbeskrivelsen som eget vedlegg. Under følger et lite
utdrag:
Oppsummering:
Naturrisiko :
Klimaendring, økt nedbør. Det må forventes økt risiko for store nedbørsmengder i
fremtiden. Det bør etableres en god overvannsløsning som tar hensyn ti l hyppigere
perioder med intens nedbør.
Radongass :
Ifølge NGUs aktsomhetskart for radon er det moderat til lav risiko i planområdet, men høy
risiko i et område nær planområdet.
Krav i TEK 17 § 13 - 5 må dokumenteres i byggesak.
Terrengformasjoner s om utgjør fare :
Selve terrenget utgjør ikke noen vesentlig fare, men siden tomten ligger i et bratt skrånende
terreng medfører det behov for høye murer som må sikres mht. fallulykker og utforkjøring.

Teknisk og sosial infrastruktur
Inngrep i kraftforsyning:
Det er i dag en trafo på tomten. Forutsatt at tiltak som berører denne og øvrig ledningsnett
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avklares med ledningseier og hensyntas ved gjennomføring av tiltaket er det lite sannsynlig
med skade.
Inngrep i vannforsyning og avløpsnett
Det går VA - ledninger i området. Eventuelle inngrep i ledningsnettet må avklares med
ledningseier. Forutsatt at dette hensyntas ved gjennomføring av tiltaket er det lite
sannsynlig med skade.

Virksomhetsrisiko
Støy :

Det er gjennomført støyutredning på tomten som viste r at boligene
ligger i rød og gul støysone. Det legges til grunn at støyskjermer som angitt i støyrapport
etableres mot nord og mellom husene for å gi uteplasser med tilfredsstillende støynivå mot
syd. Det må videre sikres at alle boenheter får vi ndu mot stille side for minst ett soverom.
For øvrig kan det være behov for tiltak for å nå krav til innendørs støynivå.
Ulykke i av - /påkjørsler :
Det er gene rell ulykkesrisiko ved trafikk.
Det må sikres god sikt i atkomster.
Ulykke med gående/syklende :
Det er generell ulykkesrisiko for gående og syklende ved all trafikk. Planen innebærer
opparbeidelse av fortau fra avkjørselen til boligene og fram til opparbeidet fortau i
Hemskogveien slik at det blir en kontinuerlig forbindelse til Ringkollveien.

6.18 Rekkefølgebestemmelser

Bestemmelser om rekkefølge, endring, plankrav

Rekkefølgebestemmelser (pbl. § 12 - 7, pkt. 10)

Før igangsettingstillatelse
1. 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. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at
brannvannforsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav.

3. Det kan ikke gis igangse ttingstillatelse for boliger før det er dokumentert fra
kommunen at grunnskolekapasiteten er sikret.

4. Sammen med byggesøknad og før igangsettingstillatelse kan gis skal det leveres
inn:

a) Situasjonsplan i 1:500. Planen skal vise løsning av husplassering,
utf orming av lekeareal og annet felles uteareal, renovasjonsløsning og
plassering, tilpasning til omgivelsene, planlagt støyskjerming og gjerde med
høyde over 0.5meter, utnyttelse av bebygd areal, terrengbehandling med
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høydeangivelser, parkeringskrav samt adk omstforhold. Situasjonsplanen
skal vedlegges byggesøknad og godkjennes i kommunen før det gis
rammetillatelser for bygging av bygninger og anlegg.

b) Teknisk plan for vann og avløp
c) Miljøoppfølgingsplan. Miljøoppfølgingsplanen godkjennes av kommunen og

skal bl a. redegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og
iverksetting av trafikksikkerhetstiltak. Den skal redegjøre for hvordan støy
og støvplager kan forebygges i anleggsperioden, redegjøre for håndtering
av overvann, lensevann og miljøfarlige kjemi kalier i anleggsperioden. Det
skal utnevnes en fast kontaktperson på byggeplassen som kan gi
informasjon om byggeforløp og avklare eventuelle klager.

d) Dokumentasjon på ivaretakelse av støykrav og støytiltak
e) Teknisk plan for arealer regulert til samferdsels anlegg og teknisk

infrastruktur

Før brukstillatelse
1. Det kan ikke gis brukstillatelse for boliger før fortau fra avkjørsel til de nye

boligene til krysset Hemskogveien og derifra fortau fram til krysset med
Haugkollen er opparbeidet i samsvar med utbygging savtale.

2. Det kan ikke gis brukstillatelse for boliger før Hemskogveien som i dag er en
smal grusvei, fra den asfalterte delen av Hemskogveien inn til avkjørsel til de nye
boligene, opparbeides til en høyere standard med bredere vei for å ivareta økt
trafikk.

3. Før det gis brukstillatelse i området BKS skal tilfredsstillende støyforhold
dokumenteres både for boliger, lekeplasser, balkonger og and re utearealer iht.
T - 1442/2016 - retningslinje for støy i arealplanlegging.

4. Felles uteoppholdsareal inkludert lekeplass skal være ferdigstilt og godkjent av
kommunen før det kan gis brukstillatelse for boligene. Dersom bygninger eller
anlegg tas i bruk vi nterstid, skal utearealene opparbeides så snart som mulig
påfølgende vår.

7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget
7.1 Overordnede planer
Konsekvenser:
- Arealet ligger i tilknytning til eksisterende boligområde.
- Iverksetter trafikktiltak.
- Nytt planforslag får få negative konsekvenser for overordnete planer.
7.2 Landskap
Konsekvenser:
- Unngår gjengroing/kratt som følge av at arealene står tomme.
- Småhusbebyggelsen skal tilpasses tomtens topografi.
- Fjernvirkningen blir dempet med beplantning.
- Nærvirkningen endres i liten grad.
- Mye vegetasjon fjernes, og området åpnes mer opp mot utsikt mot Nor efjell .
- Valg av farger og materialbruk vil bidra til at ny bebyggelse blir dempet i forhold til
omkringliggende bebyggelse og friområder.
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- Nytt pl anforslag får få negative konsekvenser for landskapet.
7.3 Stedets karakter
Konsekvenser:
- Nærområdet består av boligbebyggelse, friområde og gårdsbruk.
- Ny bebyggelse får ingen negative konsekvenser for stedets karakter.
7.4 Byform og estetikk
Konsekvenser:
- Ny bebyggelse tilpasses omkringliggende boligbebyggelse i volumer, høyder,
materialbruk etc.
- Boligene skal utformes i moderne stil, tilpasset naturomgivelsene ned valg av
naturfarger.
- Ny bebyggelse får ingen negative konsekvenser for byform og estetikk.
7.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi
Konsekvenser:
- Planen får ingen konsekvens for kulturminnene. Eksisterende skog skrent er ikke en del
av omliggende kulturlandskap og vil ikke påvirke omliggende kulturlandskap i vesentl ig
grad.
- Nytt planforslag får ingen konsekvens for kulturminner/kulturmiljø.

7.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven § 1:
”Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske
mangfold og øko logiske 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, også som grunnlag for samisk kultur”.
Området er vurdert i forhold til naturmangfoldlovens pa ragrafer 8 - 12. Til å vurdere
planområdet er det benyttet informasjon fra direktoratet for naturforvaltning, NGU og
artsdatabanken.
§8: kunnskapsgrunnlaget/bærekraftig bruk: Planområdet ligger som delvis bebygd
område. Det er registrert ikke registret funn av viktige naturverdier på Naturbase eller
Artkart idet foreslåtte området.
Men det er kun 150 meter mot øst/ sørøst registrert forekomster av rødlistearterene
dragehode (VU) og dragehodeglansbille (EN). Det vil derfor bli undersøkt godt om det
finnes e ksempler innenfor planområdet.
Det er ikke registrert funn av viktige naturtyper eller kulturlandskap. Vegetasjon på
tomten er ikke vurdert som bevaringsverdig.
§9: Føre - var - prinsippet: Det er ingen forhold som tyder på at fjerning av noe av
vegetasjonen samt bygging på tomten vil føre til skade på naturmangfoldet.
§10: Økosystemtilnærmingen: Det er ingen forhold som tyder på at fjerning av noe av
vegetasjonen samt bygging på tomten vil påvirke eller belaste økosystemet i negativ
grad.
§11: Kostnadene ved miljøforringelse: Det vil ut i fra foretatte undersøkelser ikke
forekommet noen skade på naturmangfoldet.
§12: Miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder:
Området som tas i bruk er et delvis bebygd område. Ved utvikling av tomten vil det
legges vekt på god e uteområder med mye grønt.
Tiltaket er avveid i henhold til overnevnte paragrafer, og området kan med dette
klareres. Vi kan ikke se at en regulering av området kommer i konflikt med
Naturmangfoldloven.
Det er ingen eksisterende vegetasjon som utmerker se g som verneverdig innenfor
planområdet.
Det er derfor kun aktuelt å legge føringer for ny vegetasjon. Innenfor området vil ny
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vegetasjon bli tilpasset boligformål med mye gress, lekeplasser og trær.
7.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Konsekvenser:
- Planen legger til rette for attraktive lekearealer.
- Vegetasjonen mot nord fjernes og sikten mot Norefjell vil bedres .
7.8 Uteområder
Konsekvenser:
- Ny plan legger til rette for etablering av lekeplasser samt felles
uteplasser. Dette vil legge til rett e for gode møteplasser.
- Nytt planforslag har positive konsekvenser for uteområdene.
7.9 Trafikkforhold
Konsekvenser:
- Planen realiserer utbygging av fortau fra avkjøring avkjørsel boliger til krysset
Hemskogveien og derifra fortau fram til krysset med Haugkollen . Planen innehar dermed en
samfunnsviktig sak.
- Det skal realiseres oppgradering av Hemskogveien som i dag er en smal grusvei, fra den
asfalterte delen av Hemskogveien inn til boligene, opparbeides til en høyere standard med
bredere vei og asfal t for å ivareta økt trafikk.
- Det skal tilrettelegges for 2 parkeringsplasser per boenhet over 60m2
. ”Forskrift om parkering, Ringerike kommune, Buskerud, 29.10.2009”.
i tillegg tilrettelegges det for 5 gjesteparkeringer
- Nytt planforslag har positive konsekvenser for trafikkforholdene.
7.10 Barns interesser
Konsekvenser:
- Det tilrettelegges for barna ved å sikre skoleveien med etablering av fortau.
- Planen tilrettelegger for attraktive lekeplasser inne på tomten.
- Det er videre store muligheter for lek og opphold i friområdene samt i nærheten av
Bergtjern. I dag brukes tjernet kun som skøytebane om vinteren .
- Nytt planforslag har positive konsekvenser for barns interesser.
7.11 Sosial infrastruktur
Konsekvenser:
- En utbygging av ca. 12 enheter, vil gi en forventet befolkning på 25 - 50 personer.
Av disse vil omlag 15 - 22 være barn i ulike aldre.
- Nærmeste barneskole er Vang skole, mens nærmeste ungdomsskole er Haugsbygd.
Begge disse skolene har god kapasitet.
- Nærmeste barnehage er Haug barnehage og Smeden barnehage. Begge disse
barnehagene har barn i alderen 1 - 5 år.
- Nytt planforslag får ingen konsekvenser for sosial infrastruktur.

7.12 Universell tilgjengelighet
Konsekvenser:
- Felles uteoppholdsarealer og felles lekeplasser skal være universelt utformet i den
grad dette er oppnåelig.
- Boligene skal utformes ihht. tilgjengelighet , men det legges opp til løfte - platform opp fra
garasje nivå til inngang 1 etg .
- Det legger også opp til ,med enkle grep, å gjøre enhetene om til å ha alle hovedfunksjoner
i 1 etg.
- Nytt planforslag får positive konsekvenser for universell tilgjengelighet.
7.13 Energibehov – energiforbruk
Konsekvenser:
- Alternative kilder til energioppvarming skal vurderes.
- Noe , økt biltrafikk
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- Nytt planforslag får små negative konsekvenser for energibruken.
7.14 ROS
Konsekvenser:
- Det er ikke registrert fare for flom.
- Området er ikke spesielt vindutsatt.
- Det er støy fra RV 241 . Hele utbyggingsområde ligger i gul og rø d
støysone. Tiltak mot støy må gjennomføres
- Området er ikke spesielt utsatt med tanke på luftforurensning.
- Det er enkelt å komme til tomten for utrykningskjøretøy, da det eksisterende vei
oppgraderes.
- Nytt planforslag har store positive konsekvenser for trafikktiltak, barn - og unge,
universell utforming og uteområder.
7.15 Jordressurser/landbruk
Konsekvenser:
- Området er bratt og smalt skogholdt.
- Det aktuelle arealet er på kun ca. 6 mål, og er lite egnet til annet jordbruksformål.
- Nytt planforslag har ingen negative konsekvenser for jordressurser/landbruk.
7.16 Teknisk infrastruktur
Konsekvenser:
- Det forutsettes at nye boliger tilknyttes kommunalt vann - og avløpsnett som ligger
På tomten
- Det planlegges ikke å føre mer overvann inn på det offentlige overvannssystemet
enn det som gjøres i dag. Området har naturlig avrenning på egen tomt.
- Det er avkalrt med RIK at det er kapasitet i området fra trafo ca. 120m fra tomten.
- Vei, se pkt. 7.9.
- Med utbygging av tra fikktiltakene, vil til taket får positive konsekvenser for
teknisk infrastruktur.
7.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Konsekvenser:
- Tiltaket får ingen økonomiske konsekvenser for kommunen utover det som
eventuelt måtte avklares i en utbyggingsavtale.
7.18 Konsekvenser for næringsinteresser
Konsekvenser:
- Nytt planforslag får ingen konsekvenser for næringsinteresser
7.19 Interessemotsetninger/naboer
Konsekvenser:
- Nabo mot øst vil få naboer noe tettere på seg en tidligere, uten at det nevneverdig
påvirker lys, luft og utsikt.
- Ut over dette vil planlagte boliger ikke skjerme/skygge eller være sjenerende for
etablert boligbebyggelse.
- I tillegg har nytt planforslag få negative konsekvenser for overordnete planer.
7.20 Avveining av virkninger
Konsekvenser:
- Tiltaket er vurdert i forhold til overnevnte konsekvenser. Konklusjonen er at tiltaket
omfatter mange positive konsekvenser for omgivelsene og at området er godt
egnet for utvikling av nye boliger. Tomten har god beliggenhet med nærhet til flotte
naturområder som i nnbyr til avslapping og rekreasjon, g ode solforhold og fantastisk utsikt
. Sammen med opparbeidelse av fortau , utbedring av eksisterende vei, ligger alt til rette for
etablering av et trygt og godt boligområde.

Med vennlig hilsen
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Mas. Ark
Nikolaj Zamecznik
PowWow arkitekter



VURDERING AV UTTALELSER VED
OFFENTLIG ETTERSYN

PlanID: 0605_ 4 32

432 - d etaljr egulering for Hems k ogveien Panorama

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1 Buskerud fylkeskommune 20 . 06 .201 8
2 Fylkesmannen i Buskerud 14 . 08 .201 8
3 Ringerike kommune Kommune overlegen. 1 0 . 0 8 .201 8
4 a Statens vegvesen 2 2 . 0 8 . 201 8
4b Statens vegvesen 1 7.10.2018
5 Brakar 2 1.08.2018
6 Kjetil Eriksen 04.09.2018
7 Knut Helle Sigrid Helle 2 3.08.2018

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens
kommentar

1 Buskerud Fylkeskommune:

Utd rag brev :

Vi viser til offentlig ettersyn av planforslag for
Hemskogveien panorama i Ringerike
kommune, jf. pbl § 12 - 10.

Kort om planen Formålet med planarbeidet er
å tilrettelegge for etablering av 12 boenheter i
rekkehus fordelt på to bygninger.

Ark eologiske kulturminner Vi har ingen
merkander til planforslaget når det gjelder
automatisk fredete kulturminner.

Bygningsvern og etterreformatoriske
kulturminner Vi har ingen merknader til
planforsalget når det gjelder
kulturminnehensyn.

Det er ikke bli tt registrert
automatisk fredete kulturminner
på tomten.

Videre anleggsarbeider skal
forholde seg til varslingsplikten i
kulturminnelovens §8.2
Dersom det under anleggsarbeid
skulle fremkomme automatisk
fredete kulturminner må arbeidet
straks stanses og
utviklingsavdelingen ved
fylkeskommunen kontaktes, jf.

Forslagsstillers uttalelse
er tilstrekkelig.

2 Fylkesmannen i Buskerud:

Utdrag fra brev:

Det aktuelle området som ønskes utnyttet til
boligbebyggelse utgjør en nordvendt skråning
ned mot fylkesvei 241 – Hadelandsveien.
Innenfor arealet som er foreslått regulert til
boligbebyggelse er det ca . 14 meter
høydeforskjell på det bratteste og
høydeforskjellen mellom veg og planlagte
boliger er på det meste ca . 20 meter. Dette gjør

Tomtens plassering med
nordvestvendt orientering:

Tomten ligger på en høyde med
flott utsikt over Hønefoss og
Norefjell. Det er dette som gj ør
tomten så attraktiv for boliger.
Ettersom tomten ligger på en
høyde er lysforholdene mot
nordvest svært gode. Dette

Rådmann er enig med
fylkesmannen i at dette er
et utfordrende område å
etablere bebyggelse i,
men anse r at med de rette
tiltakene kan det tilbys
attraktive boliger som
ikke vil ha stor negativ
innvirkning på
omgivelsene . Området er
satt av med formål
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det utfordrende å sikre ti lfredsstillende
støyskjerming langs den trafikkerte veien. I
tillegg vil en bebyggelse oppført i 3 etasjer
med tilhørende støttemurer være utfordrende i
forhold til viktige landskapsinteresser.

Støyanalysen dokumenterer at området er
særlig utsatt for tr afikkstøy og store deler av
planområdet ligger innenfor rød støysone (over
65 dB). I følge støyretningslinjen er rød
støysone områder hvor det i utgangspunktet
ikke bør planlegges for støyfølsomme
bruksformål. Gul støysone er en
vurderingssone hvor bebygge lse med
støyfølsom bruksformål kan oppføres dersom
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende
støyforhold.

Med bakgrunn i støysituasjonen og at området
utgjør en bratt nordvendt skråning hvor det er
planlagt en bebyggelse som ifølge saken vil gi
store fjernv irkninger og som vil bryte med
dagens bygningsmiljø, vil vi fraråde å åpne
opp for bebyggelse slik det er planlagt her. For
å realisere prosjektet vil det også være
nødvendig med omfattende terrenginngrep. Vi
anbefaler derfor at området inngår som en del
a v grøntstrukturen for boligbebyggelse i
bakkant hvor forholdende er bedre, både med
hensyn til støy og landskap.

Med bakgrunn i at støyanalysen langt på vei
viser at støygrensene i støyretningslinjen kan
overholdes fremmer vi likevel ikke innsigelse.
Opp føring av støyskjermer i tillegg til lokale
skjermer på balkonger etc. vil resultere i at
støygrensen blir oppfylt. Lekearealene og
uteområdet er foreslått i bakkant av
bebyggelsen i forhold til vegen og vil slik sett
komme utenfor støyutsatt sone. Sørside n av
byggene vil også ha gode solforhold.

I bestemmelsene er det vist til at støygrensene i
støyretningslinjen skal gjelde og det er krav
om dokumentasjon på dette som en del av
byggesaken. Dette mener vi er positivt. Det er
likevel viktig at støygrensen blir juridisk
bindende for planen slik at alle rom med
støyfølsomt bruk (hovedsakelig stue og
soverom) får støyverdier som er lavere eller lik
støygrensen på Lden = 55 dB utenfor vindu i
støyutsatt fasade mot Hadelandsveien. Vi ber
derfor om at ordlyden i § 0.2 blir endret.

Fylkesmannen fremmer ikke innsigelse til
planforslaget under forutsetning av at dette
blir innarbeidet i den endelige planen. Det
betyr at kommunen ikke har anledning til å
vedta detaljplanen uten at dette kravet blir
innarbeidet i best emmelsene.

Når det gjelder barn og unges interesser er det

gjelder da spesielt i
sommerhalvåret der man får
kveldssol helt til kl . 22. F or å
sikre gode lysforhold på vinterstid
er det lagt inn t akvinduer på
leiligheter med kun to fasader.

Landskap og fjernvirkning:

Tiltaket er plassert i et svært
skrånende terreng med store
støttemurer. Det er blitt gjort flere
grep for å redusere
fjernvirkningen av tiltaket.
Stø tt emurer er prosjektert med
jo rdmatter for å tillate
tilbakeføring av vegetasjon opp
skråningen og på den måten
redusere murens
fremtoning. Selve byggene er
designet med ulike materialer og
sprang i fasaden. Dette er gjort
med tanke på å bryte opp
bygni n gsvolumet slik at de
oppleves å ha
småhusbebyggelsens skala.
Støyskjermer for utearealene vi
bli utformet som en integrert del
av bebyggelsen og vil oppleves
som del av byggene.

Støy:

Det er blitt utført en støyrapport
som konkluderer at med
støyreduserende tiltak i fasaden
og støyskj ermer mot utearealer vil
tiltaket forholde seg til
retningslinjer for behandling av
støy i arealplanleggingen (T -
1442/2016) og tilhørende veileder
(M - 128).

T - 1442/2016 legges til grunn for
reguleringsplanbestemmelsene.

Vi kommer til å endre ordlyden
i §0.2 slik fylkesmannen ber
om. Der alle rom med
støyfølsomt bruk får
støyverdier som er laver eller
lik støygrensen på Ld 055dB.

Barns og unges interesser:

Det skal etableres 3 23 m2
lekeplass på egen tomt . Det
tilsvarer nærlekeplass i hen hol d
til kommun eplan. Det vil
etableres fortau frem til
eksisterende fortau langs

boligbebyggelse i
kommuneplan.

Terrenginngrep er
allerede gjennomført da
det opprinnelig gjennom
disp ensasjon fra
kommuneplan var t enkt å
bygge to eneboliger.

Rådmann anser at det er
positivt at dette området
etableres med en tettere
bebyggelse en to
eneboliger. De planlagte
rekkehusene vil kunne
legge godt til rette for
gode, skjermede
uteområder. Utsik t og
kveldsol mot nordvest er
positivt.

Støy ivaretas i
bestemmelsene og det gis
ikke brukstillatelse før
det er d okumentert at
retningslinjer iht. T -
1442/2016 er
dokumentert følges.

Bebyggelsen vil ha
betydelig fjernvirkning
mot nordvest. Dette sk al
dempes med at
støttemuren som holder
opp adkomstvei og
gårdsplass skal beplantes.
Bebyggelsens farger og
materialbruk skal også
bidra til å begrense
fjernvirkningen. Det er i
all hovedsak trafikken på
Hadelandsveien som vil
bli påvirket av
fjernvirkning en.
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krav om opparbeidelse av lekeareal for de
minste barna og det er lekeplasser for de større
barna i nærområdet. Det er videre et krav om
opparbeidelse av gangvei frem til eksisterende
fortau langs Hemskogveien som sikrer
sammenhengende gangvei frem til barneskole
og ungdomsskole. Dette mener vi er positivt.

Hemskogveien som sikrer
sammenhengende gangvei frem
til barneskole og ungdomsskole .

3 Ringerike kommune, k ommuneoverlegen.

Utdrag fra brev:

Universell utforming

Atkomstveier og inngangspartiene på tomta må
tilrettelegges med tilfredsstillende universell
utforming (uu) fra parkeringsareal på tomta og
fortau og til inngangsparti. De t er spesielt
viktig å ivareta tilgjengeligheten for
synshemmede, orienteringshemmede,
bevegelses - hemmede og miljøhemmede.
Utformingen må tilrettelegges med god
veifinning, her nevnes ledelinjer, farefelt,
oppmerksomhetsfelt, gode kontraster, skilting
m.m. . Atkomsten for personer med rullende
hjelpemidler må oppfylle krav til bredde,
svingradius og stignings - forhold. Ny
beplantning må være giftfrie og allergivennlige

Uteoppholdsplass
Tomta må tilrettelegges med
uteoppholdsplasser og lekeplasser med både
sol og skygge. Uteoppholdsplassene må
tilrettelegges med uu med likeverdige forhold
for barn og voksne med ulike funksjonskrav.

Støy
Retningslinjer for behandling av støy i
arealplanleggingen (T - 1442/2016) og
tilhørende veileder (M - 128) må legges til
gr unn for reguleringsplanbestemmelsene

Myke trafikanter
Atkomsten fra bussholdeplass i Ringkollveien
må tilrettelegges med god tilgjengelighet. Det
er positivt at planen omfatter fortau langs
Hemskogveien. Barn som bor i dette området
har trolig ikke rett til fri skolebuss samt at bør
barn og unge uansett bør ha muligheten for gå
eller sykle til og fra hjemmet. Aktuelle traséer
for skoleveier, gangatkomster (snarveier) bør
derfor tilrettelegges slik at ulykker ikke oppstår
som følge av at barn og voksne vel ger å krysse
Hadelandsveien som snarvei, på vei til og fra
skoler, forretninger, fritidstilbud m.m..

Konklusjon Fagansvarlig for miljørettet
helsevern finner det formålstjenlig å fortette i
allerede etablerte boligområdet slik at
infrastrukturen i området , samt lekeplasser og
friluftsområder på sikt kan oppnå akseptable
størrelse, mangfold og kvalitet.

Universell utforming :

Det legges til rette for
tilfredsstillende adkomst for
bevegelseshemmede gjennom
felles utvendig løfteplattform opp
til felles a dkomst. Dette gir
trinnfri adkomst til inngangsparti
i 1 et asje. for boligene.
Utformingen vil tilrettelegge for
god veifinning. Høydeforskjeller
fra løfteplattform til boligene vil
bli utformet med ramper for
trinnfri adkomst.

Uteoppholdsplass:

Tiltake t legger til rette for felles
støyskjermet uteopphold s areal på
3 23 m2. Det skal utformes med
attraktive lekearealer og
rekreasjonsområder med mulighet
for grilling. Utearealene har
trinnfri tilgjengelig het med
unntak av en liten grillplass mot
vest.

Myke trafikanter:
Det skal etableres fortau fram
bebyggelse for å sikre trygg
ferdsel for syklende og gående.
Dette vil sikre trygg skol e vei for
barn og unge.

Støy:
Det er blitt utført en støyrapport
som konkluderer at med
støyreduserende tiltak i fasaden
o g støyskjermer mot utearealer vil
tiltaket forholde seg til
retningslinjer for behandling av
støy i arealplanleggingen (T -
1442/2016) og tilhørende veileder
(M - 128).

T - 1442/2016 legges til grunn for
reguleringsplanbestemmelsene

Forslagsstillers
kommentar er
tilstrekkelig.
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4 a Statens vegvesen , 22.08.2018

Utdrag fra brev:

Vi viser til overnevnte offentlig høring og vil
fraråde bygging av boliger i dette området.
Boligene vil ligge akkurat på klanten av rød
sone for st øy dvs. utendørs støy på 65 dBA .
Stede ts topografi er slik at bolig ene ligger
høyere enn vegen og gjør at det er vanskelig å
oppnå tilfredsstillende skjerming for utendørs
støy. Det er også å nevnte at støyen vil øke
med
årene og vår erfaring at andre og tredje
generasjons boligeiere ikke har så forståelse
for

Det er lagt fram en geoteknisk rapport som
ikke er tilfredsstillende. Det inneholder ikke
grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger
som baserer seg på det. Dette må
framskaffes.

Det er gitt en dispensasjon på 35 meter fra
bygning ti l senterlinje kjøreveg/ evt. gang - og
sykkelveg på g.nr. 1 03 b.nr. 288 i brev
28.11.1 6. Denne avstand må holdes. Ved at det
blir gitt en dispensasjon fra 50 meter
byggegrense på sydsiden til 35 meter, vil gjøre
at det ikke blir gi tt dispensasjon på nordsid en
av fylkesvegen.

Støy
Det er blitt utført en støyrapport
som konkluderer at med
støyreduserende tiltak i fasaden
og støyskjermer mot utearealer vil
tiltaket forholde seg til
retningslinjer for behandling av
støy i arealplanleggingen (T -
1442/2016) og t ilhørende veileder
(M - 128).

T - 1442/2016 legges til grunn for
reguleringsplanbestemmelsene.

Vi kommer til å endre ordlyden i
§0.2 slik fylkesmannen ber om.
Der alle rom med støyfølsomt
bruk får støyverdier som er laver
eller lik støygrensen på Ld 055d B

Ved å sette krav at tiltaket er
bundet juridisk til T - 1442/2016 i
reguleringsplanen, er
støyproblematikken og tiltak mot
støy blitt inkludert i planforslaget
på en omfattende måte og på den
måten sikre gode boligområder.

Geologisk rapport som ikke er
t ilfredsstillende:
Vi ettersender ny og oppdatert
geoteknisk undersøkelse som
inkluderer grunnundersøkelser og
stabiliseringsberegninger.
Vi har vært i direkte kontakt med
Anders Hagerup i vegvesenet for
å få supplert den informasjonen
de etterspør.

Avstan d til senter linje vei:
I 2010 ble grensen for avstand til
fylkesveg endret fra 15 til 50
meter. Dette betyr at det er mulig
å bygge opp til 15 meter fra
midtlinje fylkesvei hvis tomten er
regulert før 2010. Bebyggelsen
lags Hadelandsveien er derfor
plass ert n æ rmere enn dagens
generelle avstands krav på 50 m.
I omliggende boligområde ligger
bebyggelsen ca . 30 meter fr a
midtlinjen . Som eksempel ligger
eksisterende bolig på tomt
103/224 ligger 28 meter i fra
midtlinjen. Denne tomten inngår
som del av vårt p lanforslag. Vi
har derfor satt byggegrensen til
30 meter. Tiltaket er tegnet inn
33,5 meter fra fylkesvei.

Forslagsstillers
komment ar er
tilstrekkelig. Oppdatert
geoteknisk rapport er
gjennomgått og vurdert
som tilstrekkelig.

Presisering:
Forslagsstiller nevner
byggegrenser på både 30
meter og 33,5 meter fra
fylkesvei. Byggegrensa
på 30 meter fra fv. 241
gjelder området med
eksisteren de bebyggelse,
gnr/bnr 103/224.
Resterende områder med
ny planlagt bebyggelse
har byggegrense 33,5
meter fra fv. 241.
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Dispensasjonssøknaden som ble
gitt for rammesøknaden til to
eneboliger på tomt 103/288 på 35
meter forholder seg juridisk til
byggesaken, men er s elvfølgelig
relevant for dette planforslaget.
Statensvegvesen nevner støy som
den viktigste faktoren for
veiavstand. Vi mener at om vi
forplikter planforslaget å
tilfredsstille lydkravene i T1442/
2106 på tomten bør det kunne gis
dispensasjon for å bygge 33,5m
fra fylkesvei.

I forhold til en eventuell utvidelse
av veien er et naturlig at et nytt
kjørefelt bli bygget på motsatt
side av veien ettersom det
allerede er etablert to felts på vei
på den regulerte tomtens side av
veien.

4b Statens vegvesen, 17.10.2018

Vi vil fortsatt fraråde kommunen å tillate
bygging i dette område. Vi har klager fra
eksisterende bolig er i Hemskogveien på for
høyt støynivå fra fylkesveg 241. Vår erfaring
at selv om man bygger nær en veg, så er dette
på landsbygda og man forventer ikke at
trafikkstøyen kan være til sjenanse. Støynivået
vil øke med årene. Vi henviser til vårt brev om
at t opografien her er slik at boligene ligger
høyt over vegen o g gjør det særdeles vanskelig
å støyskjerme. Utenivå vil ligge over anbefalt.

Byggegrensen for fylkesveg 241 er 50 meter
og det er gitt en dispensasjon på 35 meter for 2
to - manns boliger i 2016. N å s økes det om 1 2
boenheter i 2018, altså en langt større
dispensasjon enn tidligere. Men siden husene
nordvest i Hemskogvegen er på 35 meter fra
fylkesveg en kan disse også ligge på 35 meter.
I reguleringsplanen for Havna - Hemskogen
ble det regulert en a vkjøring til en eksisterende
bolig på 1 03/77. Det er denne so m er foreslås
benyttet til de 1 2 nye boligene. Når det nå
sk al foreta en større utbygging b ør avkjøringen
løses på en annen måte for å ivareta
utvidelsesmulighet for vegen i et framtidig
pe rspek tiv. Adkomstvegen bør legges på
baksiden.

Vi har ingen kommentarer til den geotekniske
rapporten.

Vi sitter vår lit til at kommunen følger opp vår
anbefaling i dette brev.

Oppdatert geoteknisk
rapport er gjennomgått og
vurdert som tilstrekkelig.

Ved å flytte adkomstvei
til baksiden (sørsiden) av
boligene, hadde boligene
kommet nærmere fv. 241,
som ville gitt økt støy
mot fasader og
uteområder. I tillegg
hadde man fått en
situasjon hvor området
var omringet av veier på
begge sider, og dette er
ikke ideel t i et
trafikksikkerhets -
perspektiv.

Situasjonen med
adkomstvei foran
boligene sikrer et
skjermet uteområde med
gode solforhold og uten
biltrafikk på boligenes
bakside.

Byggegrensen i
plankartet er satt til 3 3,5
meter fra fv. 241. Med
tanke på at en av b oligene
i planområdet allerede
ligger nærmere enn 30
meter fra fylkesvei, og at
boligene vil få
tilstrekkelig skjerming
mot støy i hht.
T1442/2106, mener
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rådmannen av avstanden
er tilstrekkelig.

Å trekke bebyggelse
bakover (mot sør) for å få
større avstan d mot
fylkesvei ville også
redusert
handlingsrommet for et
romslig uteoppholdsareal
i planområdets stille side
– dette ville etter
rådmannens vurdering
gitt en dårligere helhet i
prosjektet mtp.
støyskjerming og gode
uteoppholdsarealer.

5 Brakar

Utdrag fr a brev:

Fordi at Brakars forslag om tosidig
bussholdeplass langs Hadelandsveien ikke ble
inkludert i 0605_432 Detaljregulering
Hemskogveien, foreslår vi at en annen løsning
vurderes i reguleringsplanen for å forbedre
kollektivtilbudet i området.
For å u nngå den nåværende ringruten i
Haugsbygd for bybuss linje 223, er det
ønskelig å lage et snupunkt på Øvre Berg. Da
kunne bussen foruten å kunne snu også
regulere der i stedet for å belaste med
regulering på Hønefoss sentrumstopp. En god
plassering for en s lik snuplass og
reguleringspunkt ville være i krysset
Ringkollveien / Hemskogveien, se bildet
nedenfor, alternativt i krysset Ringkollveien /
Øvre Nordbergveien.

Vi ser positivt på mulig forbedre
kollektivfeltet i nærområdet. Da
dett vil ha en positiv v irking på
bokvaliteten.

Forslaget til Brakar inkluderer
arealer som er uhensiktsmessig
langt unna det regulerte området
vi regulerer. Vi mener derfor det
er vanskelig å rettferdiggjøre den
ekstra tiden og kosten som en slik
inkludering vil bety for vårt
p lanforslag. Vi ønsker derfor å
ikke inkludere Brakars forslag i
planforslaget.

Tilstrekkelig.

6 Kjetil Eriksen

Utdrag fra mail:

Trafikksikkerhet i krysset Hemskogveien /
Hemskogveien. Her vil beboere fra 12 nye
enheter komme opp og møte Hemskogveien
hv or det mye trafikk nedover fra før.
Trafikken fra Havna feltet i Hemskogveien
kommer ned Hemskogveien og vil møte økt
trafikk fra høyre midt i en sving.

Hvordan skal gangvei løses i samme kryss?
Hvordan skal denne knyttes til eksisterende
fortau i Hemsk ogveien?
Sti som krysser Hadelandsveien er en etablert
sti og bør holdes åpen fra Hemskogveien.

Utbedring av innkjøring i Hemskogveien fra
Hemskogveien. Her har vi muntlig sagt til
Holth at veien kan utbedres innenfor
eksisterende vei. Ikke at Havna Vel gir mer
areal til vei.

Trafikksikkerhet :

Krysset som oppgraderes i møtet
mello m Hamskogv ei en
/Hemskogveien er utformet
innenfor eie ndomsgrensene til
utbygger. Dagens kryss vil bli
utbedret slik at det vil være god
sikt i begge retninger som vist i
plankartet og markerte siktlinjer i
planforslaget .

Koblingen av nytt fortau til
eksisterende fortau gjøres med
fotgjengerfelt over veien i krysset
Hemskogveien / Haugkollen.

Utvidelse av krysset:

Tilstrekkelig.
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Jeg tror det meste er tatt hensyn til deres
dokumenter, viktigere er at det blir fulgt opp i
den videre prosessen.

Krysset som oppgraderes i møtet
mellom Hamskogveien
/Hemskogveien er utformet
innenfor eiendomsgrensene til
utbygger. Dette er vist i
planforslaget og
Reguleringskartet.

7 Kn ut Helle for Sigrid Helle

Det er en rekke feil og mangler ved
illustrasjoner/tegninger.
o Det er ikke angitt kote - høyder på
plantegninger og snitt.
o Det er ikke gitt informasjon om målestokk
for plan - og snitt - tegninger. Flere av
tegningene har ikke løpenummer eller annen
ide ntifikasjon for henvisning.
o Det er ikke gitt informasjon på snitt -
tegninger hvor på plan - tegningen disse er
referert til.

o Terrengbearbeiding medfører flere
skjæringer. Beskrivelse av terrengfylling og
forstøtningsmur mangler. Tegningene skal vise
hv or på tomta fyllinger og støttemurer ligger
og snitt av fyllingen eller støttemuren. På
situasjonsplan tegnes fyllinger og støttemurer
med faste tegnesymboler.

o Snitt - og plantegninger viser ulike
situasjoner. Tegning A10 - 2 og plantegning
(mangler ident ifikasjon) viser gangvei så å si
tomtegrensen mot eiendom 103/62. Snitt -
tegning (mangler identifikasjon) viser
terrengbearbeiding med skjæring på samme
plass. (Se vedlegg)

Iht. TEK 17 §8 - 3 skal " nivåforskjeller sikres
slik at fallullykker forebygges " . Nivåforskjell
på mer enn 3 meter må sikres med rekkverk,
gjerde, tett vegetasjon eller lignende slik at
fallskader forebygges. Nivåforskjell på mer
enn 0,5 meter der det er hardt underlag som
betong, asfalt, steinheller og lignende, må
sikres med rekkver k, gjerde, tett vegetasjon
eller liknende slik at fallskader forebygges.
Mot eiendom 103/62 er det skjæringer. Trolig
over 3 meter. Det fremkommer ikke hvordan
skjæringene er sikres mot fallulykker.

Feil og mangler ved illustrasjoner
/ tegninger:
Hensikten med
illustra sjonsmaterialet er å gi et
visuell presentasjon for hva som
ligger til grunn for
reguleringsforslaget. Ved en
eventuell rammesøknad vil
oppdaterte
rammesøknadstegninger
inneholde de mangler som blir
påpekt av Knut Helle. Kote
høyder er angitt i
planbeskriv elsen. Dette er de
juridisk bindende dokumentet.
For å gjøre tegningene enklere å
lese har vi likevel valgt å legge
kote høyden inn i snittene for å
gjøre illustrasjonene enklere å
lese.

Avstand til nabogrense
Al e tiltak inkludert skjæringer
og terren ginngrep som vil kreve
sikring vil bli utført med
nødvendige støttemurer på egen
tomt og vil ikke påvirke tomt
103/62.

Nivåforskjeller:
De nivåforskjeller som vil komme
som resultat av tiltaket vil bli
sikret i henhold til TEK 17. Alle
tiltak vil ligge på egen tomt og i
samsvar med gjeldene forskrifter.

Fjellskjæringer: Alle skjæringer
og terrenginngrep som vil kreve
sikring vil bli utført med

Tilstrekkelig.
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Snitt viser bearbeiding av terreng med
vertikale sk jæringer mot eiendom 103/62 som
vil medføre fare for masseutglidning av
skjælfjell og mulig alunskifer. Snø og vann vil
også drive ned mot inngangspartier da deler av
terrenget på 103/62 ligger betydelig høyere.
Det er ikke redegjort for hvordan "
Fjellskj æring som ikke får mottrykk fra
bygg/tilbakefylling skal sikres mot steinsprang
ned på tomten " (Ref. Geoteknisk notat fra
Arkimedum AS)

TEK 10 § 8 - 4 krever gode sol og lysforhold.
Tradisjonelt har fem timers solbelysning på
fasaden ved vår - og høstjev ndøgn vært
anbefalt. I nordvendte hellinger vil det være
vanskelig å få til gode sol - og lysforhold,
særlig når tettheten er høy. Vedlagte
illustrasjoner navngitt som solstudio mars
8_15/16_19 viser at leiligheter i bygget som er
plassert lengst mot øst ik ke har sol på fasadene
Det ser ut som at horisont og vegetasjon mot
øst og syd ikke er tatt med i beregning av sol
og skygge. For vinterhalvåret er det ikke
vedlagt noen form for dokumentasjon
vedrørende solforhold. Og det fremgår ikke
hva antall soltimer på de ulike fasadene er. Jeg
viser Byggforkserien, anvisning 311.115 for
korrekt utført beregning av sol - , skygge - og
horisontforhold.

Vedrørende alun - skifer forekomster. Det er det
målt radonverdier flere 1000 ganger høyere
enn grensen for radon på eiendom 103/62.

Innsigelse
Tegninger av fasader og plan mot eiendom
103/62 og plan viser understøttet takutspring.
Bygningene er da plassert nærmere enn 4
meter til grensen. Det er ikke gitt samtykke til
å plassere bygningene nærmere enn 4 meter
mot eiendom 103/62. Etter plan - og
bygningsloven § 29 - 4 andre ledd skal
byggverk, inklusive eventuell
kjeller/underjordisk parkering o.a., oppføres
minst 4 meter fra nabogrensen.

nødvendige støttemurer på egen
tomt. Dimensjonering av
støttemurer vil bli utført i
prosjekteringsfasen av tiltaket.

Solforhold i leilighetene:

Det er utarbeidet solstudie for 21
juni og ved jevndøgn som er 21
mars og 22 september . Dette
utført fr en 3d modell av tiltaket
der geotekniske koordinater
ligger til grunn for beregningen.
Dette er en øvelse for å gi et
oversiktligblide av solforholdene
på tomten. øvelsen er blitt gjort i
samråd med kommunens
saksbehandler. De viser at
solforholdene er svært gode fram
til Jevndøgn. Det utføres
vanligvis ikke solberegninger i
vinterhalvåret ettersom det er
generelt dårlige solforhold for alle
boliger. For å sikre lys i
vinterhalvåret er det satt inn
takvinduer i seksjoner med to
fasader.
Byggforkserien, anvisning
311.115 for korrekt utført
beregning av sol - , skygge - og
horisontforhold. Er et fagblad
fra1996 som bes kriver en eldre
beregningsmodell for solforhold
uten digitale verktøy. Det utviklet
svært gode digitale verkløy som
utfører samme beregninger på en
god og visuell måte. Disse har vi
benyttet i denne studien.

Det vil bli utført tiltak mot radon
som det er påkrevet i TEK 17 for
alle nye bygg.

Takutspringene er illustrert med
understøtting. Dette var et
designgrep vi nå velger å ta bort.

Vedlagt ligger nye fasade og snitt
tegninger og illustrasjoner som
som viser at dette ikke vil være
understøttet takut spring over
inngangsparti.
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Hemskogveien panorama - Ringerike kommune - detaljregulering
- offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner

Vi viser til offentlig ettersyn av planforslag for Hemskogveien panorama i Ringerike kommune, jf. pbl §
12-10. Vi viser også til vår uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid datert 9. oktober 2017.

Dette er en kulturminnefaglig uttalelse til planforslaget.

Kort om planen
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av 12 boenheter i rekkehus fordelt på to
bygninger.

Arkeologiske kulturminner
Vi har ingen merkander til planforslaget når det gjelder automatisk fredete kulturminner.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi har ingen merknader til planforsalget når det gjelder kulturminnehensyn.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Hvis du ønsker å svare elektronisk:www.bfk.no/edialog(kan også benyttes til sensitive opplysninger).
Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.

RINGERIKE KOMMUNE
Att. Linda Engstrøm
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato: 20.06.2018 Vår referanse: 2017/11082 - 5 Vår saksbehandler:
Deres dato: 07.06.2018 Deres referanse: 17/1273-34 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Kopi til:
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Vår dato: 14.08.2018
Vår referanse: 2017/5563
Arkivnr.: 421.4
Deres referanse: 17/1273-34
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
Hemskogveien Panorama ved Hugsbygd

Ringerike kommune har oversendt forslag til detaljregulering for Hemskogveien
Panorama hvor det er lagt opp til oppføring av rekkehusbebyggelse med til sammen 12
boenheter. Området grenser til Hadelandsveien som resulterer i at det planlagte
boligområdet er svært støyutsatt. På grunn av støysituasjonen vil vi primært fraråde at
det blir oppført boliger i dette området. Skråningen ned mot veien bør forbli et
grøntområde som kan fungere som skjerming mot bebyggelsen i sør hvor
fortettingspotensialet og miljøforholdene er bedre. Hvis det likevel åpnes opp for boliger
her har Fylkesmannen en planfaglig forutsetning om den nasjonale støygrensen i
støyretningslinjen T-1442 for støyfølsomme bruksformål blir tatt inn i bestemmelsene.
På den måten blir støygrensen juridisk bindende for planen.

Bakgrunn

Vi viser til brev av 7. juni 2018 mars 2016 hvor ovennevnte planforslag er utlagt til offentlig
ettersyn.

Planforslaget legger til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med totalt 12 boenheter i
skråningen ned mot Hadelandsveien ved Haugsbugd. Fra byggegrense til senterlinjen av
vegen er avstanden 30 meter. Boligene er planlagt oppført i to etasjer i tillegg til
parkeringskjeller.

Det aktuelle området er avsatt til boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan.

Vi har i brev av 2. oktober 2017 kommet med uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid.
Vi ba om at forhold knyttet til støy, barn og unge, landskap, friluftsliv, naturmangfold, energi og
universell utforming ble tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. Vi viste spesielt til
utfordringen knyttet til trafikkstøy med bakgrunn i nærheten til fylkesveien.

Fylkesmannens kommentarer

Det aktuelle området som ønskes utnyttet til boligbebyggelse utgjør en nordvendt skråning
ned mot fylkesvei 241 – Hadelandsveien. Innenfor arealet som er foreslått regulert til
boligbebyggelse er det ca 14 meter høydeforskjell på det bratteste og høydeforskjellen
mellom veg og planlagte boliger er på det meste ca 20 meter. Dette gjør det utfordrende å
sikre tilfredsstillende støyskjerming langs den trafikkerte veien. I tillegg vil en bebyggelse
oppført i 3 etasjer med tilhørende støttemurer være utfordrende i forhold til viktige
landskapsinteresser.
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Støyanalysen dokumenterer at området er særlig utsatt for trafikkstøy og store deler av
planområdet ligger innenfor rød støysone (over 65 dB). I følge støyretningslinjen er rød
støysone områder hvor det i utgangspunktet ikke bør planlegges for støyfølsomme
bruksformål. Gul støysone er en vurderingssone hvor bebyggelse med støyfølsom
bruksformål kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Med bakgrunn i støysituasjonen og at området utgjør en bratt nordvendt skråning hvor det er
planlagt en bebyggelse som ifølge saken vil gi store fjernvirkninger og som vil bryte med
dagens bygningsmiljø, vil vi fraråde å åpne opp for bebyggelse slik det er planlagt her. For å
realisere prosjektet vil det også være nødvendig med omfattende terrenginngrep. Vi anbefaler
derfor at området inngår som en del av grøntstrukturen for boligbebyggelse i bakkant hvor
forholdende er bedre, både med hensyn til støy og landskap.

Med bakgrunn i at støyanalysen langt på vei viser at støygrensene i støyretningslinjen kan
overholdes fremmer vi likevel ikke innsigelse. Oppføring av støyskjermer i tillegg til lokale
skjermer på balkonger etc. vil resultere i at støygrensen blir oppfylt. Lekearealene og
uteområdet er foreslått i bakkant av bebyggelsen i forhold til vegen og vil slik sett komme
utenfor støyutsatt sone. Sørsiden av byggene vil også ha gode solforhold.

I bestemmelsene er det vist til at støygrensene i støyretningslinjen skal gjelde og det er krav
om dokumentasjon på dette som en del av byggesaken. Dette mener vi er positivt. Det er
likevel viktig at støygrensen blir juridisk bindende for planen slik at alle rom med støyfølsomt
bruk (hovedsakelig stue og soverom) får støyverdier som er lavere eller lik støygrensen på
Lden= 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot Hadelandsveien. Vi ber derfor om at
ordlyden i § 0.2 blir endret.

Fylkesmannen fremmer ikke innsigelse til planforslaget under forutsetning av at dette blir
innarbeidet i den endelige planen. Det betyr at kommunen ikke har anledning til å vedta
detaljplanen uten at dette kravet blir innarbeidet i bestemmelsene.

Vi viser til nasjonale føringer om ivaretakelse av støy i arealplanleggingen. I Nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging står at fortetting med kvalitet er en viktig
forutsetning for en god by- og tettstedsutvikling. Det er uttrykt en forventning om at
kommunene skal forebygge nye miljø- og helseulemper i form av støy ved planlegging av ny
boligbebyggelse.

Fylkesmannen viser i denne forbindelse også til Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
som trådte i kraft 1. januar 2012. I § 4 gis kommunen blant annet et ansvar for å bidra til å
beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Når det gjelder barn og unges interesser er det krav om opparbeidelse av lekeareal for de
minste barna og det er lekeplasser for de større barna i nærområdet. Det er videre et krav om
opparbeidelse av gangvei frem til eksisterende fortau langs Hemskogveien som sikrer
sammenhengende gangvei frem til barneskole og ungdomsskole. Dette mener vi er positivt.

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
naturtyper eller sårbare arter. Vi har ingen merknader til dette.
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Utover dette har vi ingen spesielle merknader ut fra våre ansvarsområder. Vi ber om å bli
holdt orientert om kommunens videre behandling av planforslaget for Hemskogveien
Panorama.

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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Sv ar - 432 detaljregulering for Hemskogveien panorama - høring og

offentlig ettersyn

V i viser til overnevnte offentlig høring og vil fraråde bygging av boliger i dette området.

Boligene vil ligge akkurat på klanten av rød sone for støy dvs. utendørs støy på 65 dBA .

Stedets topografi er slik at bolig ene ligger høyere enn vegen og gjør at det er vanskelig å

oppnå tilfredstillende skjerming for utendørs støy. Det er også å nevnte at støyen vil øke med

årene og vår erfaring at andre og tredje generasjons boligeiere ikke har så forståelse for

støy.

Det e r lagt fram en geoteknisk rappor t som ikke er tilf redstillende. Det inneholder ikke

grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger som baserer seg på det. Dette må

framskaffes.

Det er gitt en dispensa s jon på 35 meter fra bygning til senterlinje kjøreveg/ ev . gang - og

sykkelveg på g. n r. 1 03 b.nr. 288 i brev 28.1 1 .1 6 . Denne avstand må holdes. Ved at det blir

gitt en dispensasjon fra 50 meter byggegrense på sydsiden til 35 meter , vil gjøre at det ikke

blir gi tt dispensasjon på nordsiden av fylkesvegen .

Vi setter vår lit til at kommunen følger opp alle punktene .

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen
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Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Anne - Mette Bjertnæs

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN
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Svar ang. reguleringsplan Hemskog vei en panorama

Vi vil fortsatt fraråde kommunen å tillate bygging i dette område. Vi har klager fra

eksisterende boliger i Hemskogveien på for høyt støynivå fra fylkesveg 241 . Vår erfaring at

selv om man bygger nær en veg, så er dette på landsbygda og man forventer ikke at

trafikkstøyen kan være til sjenanse. Støynivået vil øke med årene. Vi henviser til vårt brev om

at topografien her er slik at boligene ligger høyt over vegen og gjør det særdeles vanskelig å

støyskjerme. Utenivå vil ligge over anbefalt.

Byggegrensen for fylkesveg 241 er 50 meter og det er gitt en dispensasjon på 35 meter for 2

to - manns boliger i 201 6. Nå søkes det om 1 2 boenheter i 201 8, altså en langt større

dispensasjon enn tidligere. Men siden husene nordvest i Hemskogvegen er på 35 meter fra

fylkesveg en kan disse også ligge på 35 meter.

I reguleringsplanen for Havna - Hemskogen ble det regulert en avkjøring til en eksisterende

bolig på 1 03/77. Det er denne som er foreslås benyttet til de 1 2 nye boligene. Når det nå

skal foreta en større utbygging b ør avkjøringen løses på en annen måte for å ivareta

utvidelsesmulighet for vegen i et framtidig perspektiv. Adko mstvegen bør legges på

baksiden.

Vi har ingen kommentarer til den geotekniske rapporten.

VI sitter vår lit til at kommunen følger opp vår anbefaling i dette brev.

Statens vegvesen Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen
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Anders O. Ha gerup

seksjonsleder Anne - Mette Bjertnæs

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

10.08.2018

Vår ref.: 2017/1273

Høringsuttalelse til fo rslag til detaljreguleringsplan 432 Hemskogen panoram a

Det vises til deres oversendelse av høringsutkastet til forslag til detaljregulering av
Hemskogen panorama av 7.6.2018.

Vår hjemmel
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern

Uttalelse
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, blan t 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:

Universell utforming
Atkomstveier og inngangspartiene på tomta må tilrettelegges med tilfredsstillende universell
utforming (uu ) fra parkeringsareal på tomta og fortau og til inngangs parti . Det er spesielt
viktig å ivareta tilgjengeligheten for synshemmede , orienteringshemmede , bevegelses -
hemmede og miljøhemmede. Utformingen må tilrettelegges med god veifinning, her nevnes
ledelinjer, farefelt, oppmerksomhetsfelt, gode kontraster, skilting m.m.. Atkomsten for
personer med rullende hjelpemidler må oppfylle krav til bredde, svingradius og stignings -
forhold. Ny beplantning må være giftfrie og allerg ivennlige.

Jf. Strategi for universell utforming i Ringerike kommune 2015 - 2025



Uteoppholdsplass
Tomta må tilrettelegges med uteoppholdsplasser og lekeplasser med både sol og skygge .
Uteoppholdsplassene må tilrettelegges med uu med likeverdige forhold for barn og voksne
med ulike funksjonskrav.

Støy
Retningslinjer for behandling av støy i arealplan leggingen (T - 1442/2016) og tilhørende
veileder (M - 128) må legges til grunn for reguleringsplanbestemmelsene.

Myke trafikanter
Atkomsten fra bussholdeplass i Ringkollveien må tilrettelegges med god tilgjengelighet. Det
er posi tivt at planen omfatter fortau langs Hemskogveien. Barn som bor i dette området har
trolig ikke rett til fri skolebuss samt at bør barn og unge uansett bør ha muligheten for gå eller
sykle til og fra hjemmet. A ktuelle traséer for skoleveier, gangatkomster (snarveier) bør derfor
tilrett elegges slik at ulykker ikke oppstår som følge av at barn og voksne velger å krysse
Hadelandsveien som snarvei, på vei til og fra skoler, forretninger, fritidstilbud m.m. .

Konklusjon
Fagansvarlig for miljørettet helsevern finner det formålstjenlig å forte tte i allerede etablerte
bolig området slik at infrastrukturen i området, samt lekeplasser og friluftsområder på sikt kan
oppnå akseptable størrelse, mangfold og kvalitet.

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 .



Fra: Johan Sigander [Johan.Sigander@brakar.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: May - Britt Andersen [May - Britt.Andersen@brakar.no]
Sendt: 21.08.2018 14:48:59
Emne: 432 Detaljregulering Hemskogveien panorama: merknad
Vedlegg: image002.png; image001.jpg; image006.jpg

Hei,

Fordi at Brakars forslag om tosidig bussholdeplass langs Hadelandsveien ikke ble inkludert i 0605_432 Detaljregulering Hemsko gveien, foreslår vi at en
annen løsning vurderes i reguleringsplanen for å forbedr e kollektivtilbudet i området.

For å unngå den nåværende ringruten i Haugsbygd for bybuss linje 223, er det ønskelig å lage et snupunkt på Øvre Berg. Da kun ne bussen foruten å kunne
snu også regulere der i stedet for å belaste med regulering på Hønefoss sentrumstopp. En god plassering for en slik snuplass og reguleringspunkt ville være i
krysset Ringkollveien / Hemskogveien, se bildet nedenfor, alternativt i krysset Ringkollveien / Øvre Nordbergveien.





Mvh
Johan Sigander

Johan Sigander
Strategisk ruteplanlegger
Brakar as
Telefon: +47 906 57 401



Kommentarer og innsigelser til reguleringsplanforslaget. 432 Detaljregulering Hemskogveien
panorama .

Kommentarer:

Det er en rekke feil og mangler ved illustrasjoner/ tegninger.
o Det er ikke angitt kote - høyder på plantegninger og snitt.
o Det er ikke gitt informasjon om målestokk for plan - og snitt - tegninger . Flere av

tegningene har ikke løpenummer eller annen identifikasjon for henvisning .
o Det er ikke gitt informasjon på snitt - tegninger hvor på plan - tegningen disse er

referert til.
o Terrengbearbeiding medfø rer flere skjæringer. Beskrivelse av terrengfylling og

forstøtningsmur mangler . Tegningene skal vise hvor på tomta fyllinge r og
støttemur er ligger og snitt av fyllingen eller støttemuren. På situasjonsplan tegnes
fyllinger og støttemurer med faste tegnesym boler.

o Snitt - og plantegninger viser uli ke situasjoner . Tegning A10 - 2 og plantegning
(mangler identifikasjon) viser gangvei så å si tomtegrensen mot eiendom 103/62 .
Snitt - tegning (mangler identifikasjon) viser terrengbearbeiding med skjæring på
samme plass . (Se vedlegg)

Iht. TEK 17 §8 - 3 skal " nivåforskjeller sikres slik at fallullykker forebygges ". Nivåforskjell på
mer enn 3 meter må sikres med rekkverk, gjerde, tett vegetasjon eller lignende slik at
fallskader forebygges. Nivåforskjell på mer enn 0,5 mete r der det er hardt underlag som
betong, asfalt, steinheller og lignende, må sikres med rekkverk, gjerde, tett vegetasjon eller
liknende slik at fallskader forebygges. Mot eiendom 103/62 er det skjæringer . Trolig over 3
meter. Det fremkommer ikke hvordan sk jæringene er sikres mot fallulykker .

Snitt viser bearbeiding av terreng med vertikale skjæringer mot eiendom 103/62 som vil
medføre fare for masseutglidning av skjælfjell og mulig alunskifer . Snø og vann vil også drive
ned mot inngangspartier da deler av terrenget på 103/62 ligger betydelig høyere . Det er ikke
redegjort for hvordan " Fjellskjæring som ikke får mottrykk fra bygg/ tilbakefylling skal sikres
mot steinsprang ned på tomt en " ( Ref. Geoteknisk notat fra Arkimedum AS )

TEK 10 § 8 - 4 krever gode sol o g lysforhold. Tradisjonelt har fem timers solbelysning på
fasaden ved vår - og høstjevndøgn vært anbefalt. I nordvendte hellinger vil det være vanskelig
å få til gode sol - og lysforhold, særlig når tettheten er høy. Vedlagte illustrasjoner navngitt
som sols tudio mars 8_15/16_19 viser at leiligheter i bygget som er plassert lengst mot øst
ikke har sol på fasadene
Det ser ut som at horisont og vegetasjon mot øst og syd ikke er tatt med i beregning av sol og
skygge. For vinterhalvåret er det ikke vedlagt noen f orm for dokumentasjon vedrørende
solforhold. Og det fremgår ikke hva antall soltimer på de ulike fasadene er. Jeg viser
Byggforkserien, anvisning 311.115 for korrekt utført beregning av sol - , skygge - og
horisontforhold .

V edrørende alun - skifer forekomster . Det er det målt radonverdier flere 1000 ganger høyere
enn grensen for radon på eiendom 103/62 .



 I planbeskrivelsen er det villedende beskrivelser: " Tomten ligger i et populært boligområde
hvor det tidligere har vært en god del boligutbygging. Rolige omgi velser, gode solforhold og
store grøntarealer med nærhet til Ringkollen gjør området attraktivt for boligformål " .
En bratt nordvendt tomt med en tilstøtende trafikkert Hadelandsveien. Vil for ytterst få
oppleves som rolige omgivelser med gode solforhold .

Videre heter det " Det er vist balkonger foran leilighetene. Med gode og store nok utearealer
bak bygningene vil det ikke være helt nødvendig å skjerme balkongene. Men det må påregnes
at de vil bli mye brukt av beboerne. Det anbefales derfor sterkt at gla ssfeltene lages så høye
at de som sitter på balkongene får skjermingseffekt av dem. Da må overkanten av
glassfeltene være minimum 1,7m over gulvet i balkongene. Alternativt kan de bygges helt inn
med åpningsbare felter "

" Med gode og store nok utearealer b ak bygningene vil det ikke være helt nødvendig å
skjerme balkongene ". Bak begynningene slik det fremkommer på tegninger vi det være en
stripe med 2 til 4 meters bredde hvor enkelte av leilighetene ikke vil ha sol. Gode og store
arealer er ikke beskrivende for disse arealene.

Innsigelse
Tegninger av fasader og plan mot eiendom 103/62 og plan viser understøttet takutspring.
Bygningene er da plassert nærmere enn 4 meter til grensen. Det er ikke gitt samtykke til å
plassere bygningene nærmere enn 4 meter mot e iendom 103/62. Etter plan - og
bygningsloven § 29 - 4 andre ledd skal byggverk, inklusive eventuell kjeller/underjordisk
parkering o.a., oppføres minst 4 meter fra nabogrensen .

For Sigrid Helle

Knut Helle



Vedlegg

Utsnitt av plantegning:

Utsnitt av snitt
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Rekvirert av Skrevet av

Holth Bygg og Eiendom AS Arkimedum AS

Ole Johan Holth Lars P. Tronrud

ole@holthbygg.no lars@arkimedum.no

+47 415 09 558 91 82 44 36

Oppdragsbeskrivelse

Holth bygg & eiendom A S ønsker å utvikle sin tomt i Hemskogveien 10 - 12 i Ringerike kommune med boliger.
Statens vegvesen har fremmet en in n sigelse der det kreves en geoteknisk utredning med dokumentasjon for
stabiliteten i forhold til vegen ( F v 241). Arkimedum AS er engasjert fo r å gjøre en geoteknisk vurdering av
tomten og skrent ned mot fylkesveien .

Fig 1 Fasade mot nord
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Fig 2 Situasjonskart
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Fig 3 Snitt
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Geotekniske vurderinger

Befaring ble gjort den 19.12.2017

Tilstede var

• Ole Johan Holth Holt h Bygg og Eiendom AS
• Lars P. Tronrud Arkimedum AS

Grunn forholdene under planlagt bygg er u tspengt fjell i hele tomtens utstrekning. Selve bygget vil dermed ikke
påvirke o mrådestabiliteten.

På befaringen kunne sees fjellskjæring i bakkant av bygg. Fjellet var flisete skifer/ » s kjælfjell » som er typisk for
området. Jeg vurderer stabiliteten til denne skråningen til å være tilfredsstillende , men det må gjøres en
beregning på bakveggen for byggene i forhold til jordtrykk fra tilbakefyl l te masser og hvordan disse kreftene tas
inn i bygget. Fjellskjæring som ikke får mottrykk fra bygg/tilbakefylling skal sikres mot steinsprang ned på tomt.

Mellom tomten og Hemskogveien er det en bratt fylling av grov sprengstein. Denne skal iflg oppdragsgiver delvis
fjernes og det skal settes opp en s tøttemur for å lage adkomstvei inn foran husene. Støttemuren forankres i
bunn til fjell, og sikres evt med forankret geonett inn under bygg. Videre skal skråningen mellom støttemur og
Hemskogveien fylles opp med gode steinmasser og jord og tilsåes. Det for utsettes at denne skråningen legges i
permanent helling 1:1,5 eller slakere. Underliggende antas det stein masser eller fjell. Stabiliteten vurderes
under disse forutsetningene som ivaretatt for denne skråningen. Se fig 3

Fra Hemskogveien er det en forholds vis bratt skråning ned til Hadelandsveien , antar ca 1:2 . Det var på
befaringen vanskelig å se hva grunnmassene konkret besto av, men ut fra hellingen på skråningen kan det virke
som grus/steinholdige masser. Antar at dette er masser som er doset ut i forbindelse med oppbygging av
Hemskogveien. Hemskogveien har vært trafikkert siden ca 1990, uten at det har forekommet ras eller
steinsprang ut i veibanen på Hadelandsveien. På sørsiden av Hadelandsveien er det også god grøftedybde og
bredde for å fa nge opp evt stein fra skråning . Faren for utglidning av denne skråningen vurderer jeg som
minimal , men har likevel gjort en stabilitetsberegning basert på Janbu og lamellmetode. Beregnet
sikkerhetsfaktor F 2,5

Se også bilder bakerst

Beregningsgrunnlag

• H øyde H = 4,5m
• Friksjon Tan = 0,70
• Attraksjon a = 0 kPa
• Tyngde = 18 kN/m3
• Terrenglast q = 5,0 kPa

Hønefoss, 21. desember 2017

Lars P. Tronrud
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Lamellmodell
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Tomten
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Hemskogveien
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Hadelandsveien
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Rekvirert av Skrevet av

Holth Bygg og Eiendom AS Arkimedum AS

Ole Johan Holth Lars P. Tronrud

ole@holthbygg.no lars@arkimedum.no

+47 415 09 558 91 82 44 36

Viser til tidligere notat med stabilitetsberegninger av skråning mellom Hemskogveien og Fv 241, og svar fra SVV v/
Anders Hagerup datert 22.08.18. I svar fra SVV ble det bemerket at det ikke er utført grunnundersøkelser og at
stabilitetsberegningene derfor ikke var tilfredsstillende.

Jeg viser videre til min mail til SVV den 03.09.2018 hvor j eg redegjør for vurderinger jeg gjorde ifm disse
beregningene.

For å fremskaffe mer konkret dokumentasjon på grunnforholdene ble det den 06.09.2018 utført 4 prøvegroper
langs skråning, som vist på kart.
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Hull 1 30 cm torv Skjæl f jell
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Hull 2 50 cm tor v Skjæl f jell
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Hull 3 60 cm torv Skjæl f jell
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Hull 4 60 cm torv Skjæl f jell
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Undersøkelsene viser at de antagelsene jeg gjorde på befaring i 2017 er for konservative , og at d et er mye kortere
til fjell enn antatt. Et evt ras ned på Fv241 vil dermed ta form som et overflateras i et tynt dekke av torv og vil da
være avhengig av terrengvinkel og intern friksjonsvinkel.

Ole Haukedalen , som bor på Hovedgården i Øvre Norbergvei 14 kunne bekrefte at Hemskogveien bygde han og
hans far tidlig på 19 50 - tallet, og at denne ble tatt ut i fjellskråningen . Det har ikke vært tegn til utrasing.

Konklusjon:

Hele skråningen mellom Hemskogveien og Fv 241 er skjæl fjell med tynt torvdekke, og d et er ikke fare for utrasing
mot Fv 241

Hønefoss, 7. september 2018

Lars P. Tronrud
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 17/1273-31   Arkiv: PLN 432  

 

432 Detaljregulering Hemskogveien panorama - 1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hemskogveien Panorama sendes på høring og legges ut 

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

 

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

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 202 Havna 

Hemskogen, vedtatt 18.09.2000 (siste mindre endring 27.06.13) som overlappes av ny plan, 

ved vedtak av 0605_432 Hemskogveien Panorama. 

 

4. Parkeringsløsning for beboere på eiendom 103/277 i forbindelse med planlagt 

snuhammer, samt avtaler med grunneier om etablering av snuhammer må avklares og 

dokumenteres før 2 gangsbehandling. 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for rekkehusbebyggelse med til sammen 12 

boenheter, fordelt på 2 bebyggelser på eiendom 103/288 og østre del av 103/94. Planen 

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

anlegg som uteoppholdsarealer, felles ute- og lekearealer, adkomst og parkering, samt 

kjøreveg, fortau og annen veggrunn. Eiendom 103/224 er også inkludert i planforslaget etter 

initiativ fra kommunen, og etter dialog og enighet mellom kommune, grunneier og 

forslagstiller.  

 

Adkomst skal skje fra Ringkollveien og inn på Hemskogveien som leder inn til boligområde 

Havna Hemskogen. Nord for kryss Hemskogveien/Haugkollen går det en mindre vei inn mot 

vest. Den heter også Hemskogveien og via den kommer man til de fremtidige boligene som 

planforslaget gjelder. Denne avstikkeren av Hemskogveien brukes også av beboerne i Øvre 

Nordbergveien 10.   

 



Rådmannen er positiv til utvikling av nye boliger i dette området og anbefaler at planforslaget 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Bakgrunn og historikk 

Planforslaget som legges frem for behandling foreslår å legge til rette for bygging av 

rekkehusbebyggelse med 12 boenheter. Det har tidligere vært planer om en annen type 

bebyggelse på tomten og i den forbindelse har kommunen ved flere anledninger behandlet 

søknader knyttet til eiendommen.  

 

Eiendommen ble fradelt i sak 02/02883, delegasjonssak nr. 0001/03, datert 02.01.2003, 

området var også da definert som nåværende boligområde. Da gjeldende kommuneplan, 

vedtatt 27.01.2000, kommuneplanbestemmelsene § 1.4 nr. 1 åpnet for at eiendommer i 

boligområder kunne bebygges med småhusbebyggelse, angitt som bygninger med inntil 2 

boenheter. Gjeldende kommuneplan, vedtatt 30.08.2007, åpner i 

kommuneplanbestemmelsene § 1.1.2 nr. 1, for bygging av hovedleilighet med en bileilighet på 

inntil 65 m². I 2011 ble det søkt dispensasjon fra gjeldende kommuneplanbestemmelser for å 

bygge en tomannsbolig. Saken ble behandlet politisk av Hovedkomiteen for miljø- og 

arealsaker i møte 14.11.2011 i sak 122/11, og Hovedkomiteen vedtok enstemmig 

rådmannens forslag til vedtak. I saksfremlegg til Hovedkomiteen ble det vist til at 

eiendommen er uvanlig stor til å ligge i et så utbygget område og at det i tiden eiendommen 

ble fradelt ville kunne blitt gitt tillatelse til bygging av en tomannsbolig eller to eneboliger 

uten søknad om dispensasjon. I 2016 ble det sendt inn en søknad om oppføring av to 

eneboliger. Byggesaksavdelingen behandlet saken og i medhold av delegert myndighet ble 

dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser §1.1.2 nr.1 med hjemmel i plan- og 

bygningsloven § 19-2 vedtatt, delegasjonssak 604/16. Søknaden godkjentes også i henhold til 

plan- og bygningslovens § 20-1 med betingelser. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. Forslaget har vært sendt 

på oppstartshøring i perioden 5.9.17 – 9.10.17. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området som ønskes utbygd er i dag ubebygd og ligger rett sør for fv. 241 Hadelandsveien.  

Opprinnelig var det her skog i en bratt fjellskråning. Nå er skogen ryddet og fjellskråningen er 

sprengt vekk i forbindelse med at opprinnelig hensikt med området var å bygge to eneboliger 

som var godkjent i delegasjonssak 604/16.  

 

Planområdet inkluderer også eiendom 103/224 som er en opparbeidet eneboligtomt bebygd 

med en enebolig, samt garasje og et utehus/bod.     

 

I området ligger de også en grusvei som leder inn til boligene i Øvre Nordbergveien 10 fra 

Hemskogveien. 

 

  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra PowWow Arkitekter AS 15.5.2018.  

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. gangsbehandling, og består av:  



- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse   

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Holths Bygg og Eiendom AS er forslagstiller.   

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Området er i all hovedsak uregulert. En begrenset del av planområdet i øst sammenfaller i 

forbindelse med veiareal med detaljreguleringsplan 202 Havna Hemskogen. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 103/288, 224 og 287, samt deler av 

103/94,177,129,62 og 3063/1. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 5.9.2017 og kunngjorde det i Ringerikes Blad DATO 

9.9.2017, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 8 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg. 

 

Varsel om innsigelse 

Det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen mot eventuelt planforslag som ikke er i 

samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene. 

 

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 30.08.2007 er området avsatt til boligformål.  

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer. Kommuneplanbestemmelsene 

stiller krav om reguleringsplan. 

 

Energi- og klimaplan, Kommunedelplan for gående og syklende, og Folkehelsemeldingen 

I alle planene nevnt i overskriften er det et mål om at det skal legges til rette for å øke antall 

gående og syklende. Dette begrunnes med et mål om å forbedre folkehelse og begrense 

bilbruk og utslipp av klimautslipp. Færre biler gir også mindre støy- og støvplager.  

 

I dette planforslaget legges det til rette for gående i form av fortau fra adkomst til boligene 

som knyttes sammen med eksisterende fortau i krysset Hemskogveien/Haugkollen. Herfra går 

fortau videre ned til Ringkollveien hvor gang- og sykkelvei går østover til busslomme for 

kollektivtrafikk til Hønefoss i kryss ved Ringkollveien/Bånntjernveien. Mot vest går gang- og 

sykkelveien helt til Vang skole.   

 



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. / Saken er i strid med 

kommuneplanen og legges fram for formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

Etter søk i Miljødirektoratets kartbase og Artsdatabankens kartbase foreligger det ingen 

natur- og miljøforhold som kan forringes i området. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen store økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Det skal etableres ca. 40 meter fortau langs den kommunale delen av Hemskogveien, som 

knyttes til eksisterende fortau. Dette kan gi en mindre økt kostnad for drift/vedlikehold av vei 

for Ringerike kommune. 

 

Utbygginga 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. 

 

Behov for informasjon og høringer 

I forbindelse med en justering av planavgrensningen etter varsel om oppstart ble det sendt ut 

en begrenset varsling om utvidelse av planavgrensning til berørte parter. Hensikten med 

utvidelsen er å legge til rette for et felles uteareal. Varslingen ble sendt ut den 28.2.2018 med 

frist for å komme med merknader den 14.3.2018. Ingen merknader ble mottatt. 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Planområdet ligger i et etablert boligområde i Haugsbygd som er gradvis utbygd over mange 

år. To større, vedtatte detaljreguleringsplaner (177 Nordberg og 202 Havna Hemskogen) 

ligger vest og øst for planområdet. Planområdet er en del av et uregulert område inneklemt 

mellom vedtatte detaljreguleringsplaner. Det er avsatt til boligområde i kommuneplanens 

arealdel, og rådmannen anser det derfor som en naturlig tomt å bygge ut.  

 

Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av eneboliger, i tillegg til noe terrassert 

bebyggelse, samt noen rekkehus og kjedete eneboliger. Den type bebyggelse som 

planforslaget legger frem er derfor ikke den typiske boligtypen i Haugsbygd. Tomten som 

planlegges bebygd ligger i en skråning ned mot fv. 241 og vender seg vekk fra eksisterende 

bebyggelse. Det er ikke mange naboer til den planlagte bebyggelsen og nabobebyggelsen 

ligger heller ikke helt tett oppå tomten som forslagstiller ønsker å bygge ut, med unntak av 

nabo i øst. Forslagstiller anser at nabobebyggelsen vil bli lite påvirket av planforslaget, med 

unntak av nabo i øst, på eiendom 103/224. Her har forslagstiller valgt å legge bebyggelsen 10 

meter fra eiendomsgrensen for ikke å forringe lysforhold og utsikt til eneboligen på denne 

eiendommen. Forandringene er gjennomført på bakgrunn av dialog mellom forslagstiller og 

grunneier på 103/224. Rådmann anser at en fortetting med 12 boenheter på denne tomten er 

en god utnyttelse av et areal som opprinnelig var en bratt skråning. Antall parter som blir 

berørt av byggeplanene er få.   

 



For å sikre gode solforhold inne i boenhetene planlegger forslagstiller å sette inn store 

vinduer og glassdører i fasader mot nordvest og sørøst. De åtte boenhetene som ikke har tre 

fasader skal ha takvindu over innvendig trapp for å sikre gode lysforhold. Montering av 

takvinduer sikres i reguleringsbestemmelsene.   

 

Bebyggelsen ligger på brinken av skråningen ut mot Hadelandsveien. Gårdsplassen krever en 

støttemur som er opp til 5 meter. Bebyggelsens plassering og bebyggelsens høyde sett fra 

nord mot sør vil derfor ha en betydelig fjernvirkning mot nordvest mot Hadelandsveien. Mot 

boligfelt og annen bebyggelse i sør og sørøst vil den framstå som en en etasjes bebyggelse. 

Forslagstiller planlegger at støttemuren vil bli beplantet, som vist i snitt, for å redusere 

fjernvirkningen. Rådmann er usikker på effekten og konsekvensen av fjernvirkningen, men ser 

positivt på at forslagstiller vil finne løsninger som reduserer den. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. Det er kommet inn 8 

uttalelser. Flere av merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. 

 

Infrastruktur 

Adkomst skal skje fra Ringkollveien og inn på Hemskogveien som leder inn til boligområdet 

Havna Hemskogen. Nord for kryss Hemskogveien/Haugkollen går det en mindre vei inn mot 

vest. Det er en bivei til Hemskogveien og den har sammen navn. Via den kommer man til de 

planlagte boligene som planforslaget gjelder. Denne avstikkeren, som heter Hemskogveien i 

likhet med hovedveien, brukes også av beboerne i Øvre Nordbergveien 10. Det er en privat 

vei, mens hovedveien Hemskogveien er kommunal. Trafikkanalysen konkluderer med at 

utbygging ikke vil belaste overordnet vegnett, slik at tiltak i hovedveien Hemskogveien blir 

nødvendig. 

 

Biveien Hemskogveien skal oppgraderes med en større bredde og skal asfalteres frem til 

avkjørsel til de planlagte boligene. Det skal også etableres en snuhammer på 

parkeringsplassen til beboerne på eiendom 103/277. Parkeringsløsning for beboere på 

eiendom 103/277 i forbindelse med planlagt snuhammer, samt avtaler med grunneier/e av 

103/277 om etablering av snuhammer må avklares og dokumenteres før 2. gangsbehandling.  

Før brukstillatelse kan gis skal tilrettelegging i form av forbedret veistandard og snuhammer 

for renovasjonsbiler være etablert i henhold til krav og retningslinjer fra HRA. 

 

Fra innfartsvei Hemskogveien og opp til de planlagte boligene etableres det en vei opp til 

garasjeplan. Denne veien har største stigning på 7 % Dette er litt over anbefalingene i 

vegvesenets håndbok 017 Veg- og gateutforming . Vegen vil bli bygget opp med støttemurer 

med varierende høyde. For å redusere opplevelsen av støttemurene, skal murene konstrueres 

slik at jordmatter kan binde opp vegetasjon i skrå helning ned til veien. Mot veien avsluttes 

skråningen med stablestein med høyde 1,5m 

Med en slik rekonstruksjon av skråningen vil kun 1-1,5 m av selve støttemuren være synlig på 

de høyeste stedene. Dette er illustrert i snitt i illustrasjonsplan. Gårdsplassen vil ha en bredde 

på 6 m slik at det blir mulig å snu kjøretøy ut fra garasjen. 

 

Det skal tilrettelegges for 2 parkeringsplasser per boenhet. Alle enheter har hver sin garasje 

med plass til 2 parkeringsplasser. Disse ligger på bakkeplan. Hver enhet har direkte adkomst 

fra sin garasje inn i boligen. Det settes av 5 plasser til gjesteparkering. 

Det skal også være 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet. 



 

Det vil ved gjennomføringen av planforslaget etableres fortau fra avkjørsel til planlagt 

bebyggelse bivei Hemskogveien til krysset til hovedleden Hemskogveien. Fra krysset 

etableres fortau fram til krysset Hemskogveien X Haugkollen. På motsatt side av krysset er 

det opparbeidet fortau fram til Ringkollveien. Det vil da bli fortau fra planområdet, langs 

Ringkolleveien, videre langs Øvre Klekkenvei og Fløytingen og helt frem til skole og 

barnehage, samt til bussholdeplass i Ringkollveien.  

 

Nye boliger skal tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett som ligger på egen tomt. 

Forslag til ledningsdimensjoner og endelige dimensjoner på ledninger vil bli avklart i 

forbindelse med den videre detaljprosjektering. All utførelse vil skje i samsvar med Ringerike 

kommunes VA-norm. Brannkum ligger i på tomten i Hemskogveien ca. 50 m fra 

bebyggelsen. Det forutsettes at eksisterende ledning har brannvannskapasitet. Overvann skal 

håndteres på egen grunn. 

 

Lekeplasser 

Det skal etablerers to felles lekeplasser og et uteareal mot vest. Det største utearealet er 

plassert mellom byggene over gjesteparkering og sykkelparkering, med en størrelse på over 

200 m2. Størrelsen på lekeplassen sikrer gode solforhold på dette arealet som ligger mellom 

byggene. Her skal heis/løfteplattform plasseres samt felles trapp og disse fungerer som felles 

adkomst for besøkende til boligene. Den andre lekeplassen er orientert mot øst og ligger som 

en buffer mellom tilstøtende nabo på tomt Gnr/Bnr 103/94. Mot vest etableres et felles 

uteareal med sittegruppe. 

 

Planen har bestemmelser som sikrer størrelse og plasseringen av lekeplasser og uteareal, samt 

opparbeidelse av disse før det gis brukstillatelse for boligene. Heis/løfteplattform er også 

sikret i reguleringsbestemmelsene. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Etter søk i Miljødirektoratets kartbase og Artsdatabankens kartbase foreligger det ingen 

natur- og miljøforhold som kan forringes i området. 

 

ROS-analyse 

Nedenfor er en sammenfatning av de mulige uønskede hendelsene som er beskrevet i ROS- 

analysen og hvordan disse håndteres i planforslaget. 

 

1. Klimaendring og økt nedbør  

Planens bestemmelser sikrer at det skal utarbeides en teknisk plan for samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal godkjennes av kommunen og blant annet vise løsning 

for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning.  

 

2. Radon 

Ifølge NGUs aktsomhetskart for radon er det moderat til lav risiko i planområdet, men 

høyrisiko i et område nær planområdet. Krav i TEK 17 § 13-5 må dokumenteres i byggesak. 

 

3. Terrengformasjoner som utgjør fare 

Tomten ligger i bratt skrånende terreng og det vil være fare for fall og utforkjøring. Planens 

bestemmelser sikrer at det skal monteres mur/gjerde/rekkverk som hindrer dette. 

 



4. Inngrep i kraftforsyning 

Planens bestemmelser sikrer at det skal utarbeides en teknisk plan for samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal godkjennes av kommunen og blant annet vise 

løsninger og avtaler knyttet til strømforsyning.  

 

5. Inngrep i vannforsyning og avløpsnett  

Planens bestemmelser sikrer at det skal utarbeides en teknisk plan for samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal godkjennes av kommunen og blant annet vise 

løsninger for vann- og avløp- 

 

6. Støy 

Det er utarbeidet en støyrapport som viser at store deler av utbyggingsområdet ligger 

innenfor gul og rød støysone. Planens bestemmelser ivaretar at bygg og utearealer skal få 

tilfredsstillende grenseverdier for støy etter gjeldende forskrifter.  

 

7. Ulykke i av- og påkjørsler 

Planens bestemmelser sikrer fri sikt for å begrense ulykkesrisiko. 

 

8. Ulykke med gående og syklende 

Planens bestemmelse sikrer trygg forbindelse i form av fortau frem til eksisterende fortau.  

 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmann er positiv til utbygging av to rekkehus med til sammen 12 boenheter i 

Hemskogveien. Utbyggingen bidrar til at det kan tilbys varierte typer boliger i et populært 

boligområde i et av kommunens prioriterte tettsteder. Det legges til rette for at beboerne vil 

ha trygg vei som myk trafikant på et fortau som knytter seg til eksisterende gang- og 

sykkelveinett.  

 

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. Statens vegvesen 

7. Fylkesmannen 

8. Buskerud fylkeskommune 

9. Brakar 

10. Styret i sameie Øvre Nordbergvei 10 

11. Kjetil Eriksen 

12. Eli Trommald Kolstad og Kjetil Kolstad 

13. Knut Helle for Sigrid Helle 

14. Plankart 202 Havna Hemskogen 

15. Trafikkanalyse 



16. Støyrapport 

17. Geoteknisk notat 

18. ROS-analyse 

19. Solstudie juni 1 

20. Solstudie juni 2 

21. Solstudie mars 1 

22. Solstudie mars 2 

23. Støysoner utan tiltak 

24. Støysoner med tiltak 

25. Støypkt 1 

26. Støypkt 2   

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.05.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Linda Engstrøm 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1273-33  Arkiv: PLN 432  

 

Sak: 42/18 

 

Saksprotokoll - 432 Detaljregulering Hemskogveien panorama - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Hemskogveien Panorama sendes på høring og legges ut 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 202 Havna 

Hemskogen, vedtatt 18.09.2000 (siste mindre endring 27.06.13) som overlappes av ny plan, 

ved vedtak av 0605_432 Hemskogveien Panorama. 

 

4. Parkeringsløsning for beboere på eiendom 103/277 i forbindelse med planlagt 

snuhammer, samt avtaler med grunneier om etablering av snuhammer må avklares og 

dokumenteres før 2 gangsbehandling. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4867-51   Arkiv: M41  

 

 

Klage på vedtak om stenging av bygård Stabells gate 1 / Fossveien 1B.  
 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret opprettholder vedtaket i sak 7/19: 

«Ringerike kommunestyre stadfester delegasjonssakene 11/18, 12/18 og 13/18 - Vedtak om 

stenging av Stabells gate 1/Fossveien 1B (gnr.318 bnr.374), grunnet ikke fungerende kloakk.» 

Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for avgjørelse. 

 

  

 

Beskrivelse 

Helsemyndigheten mottok den 14.11.2018 bekymringsmelding fra forurensningsmyndigheten i 

kommunen om utilfredsstillende avløpsforhold og tydelig kloakklukt fra avløpsvann i gravd 

åpen grop i bygården i Fossveien 1 B. Det ble opplyst at avløpsledningen fra denne 

eiendommen er skadet og ikke utbedret tross pålegg om retting og løpende tvangsmulkt. 

Bygården tilhører Braathen Eiendom AS og har adresse Stabels gate 1 og Fossveien 1 B (Gnr. 

318, Bnr. 374).  

I bygningen er det 3 leiligheter, et ervervsleiemål og en restaurant.  

 

 



- 

 
Kart 1 Fossveien 1 B/Stabells gate 1, Hønefoss 

 

 

 

 
Bilde 1 torsdag 15. november 2018 13:20 

 



- 

Kommunens helsemyndighet har gjennomført gjentatte tilsyn, og gitt til sammen 4 delegerte 

hastevedtak (10/18, 11/18, 12/18 og 13/18). Ved gjentatte tilsyn ble det funnet kloakkluktende 

avløpsvann i åpen grop i bygården og bekreftet brudd på avløpssystemet. Forholdene er 

vurdert som forbundet med overhengende fare for helseskade og med en økt risiko for 

omgivelsene.  Helsemyndigheten fattet vedtak om stenging av eiendommen etter Lov om 

folkehelsearbeid (Folkehelseloven) § 16. Stansing.  

 

Vedtaket om stenging ble de første 3 ganger gitt med 24 timers varsel med utsatt effektuering 

såfremt kompenserende tiltak ble gjennomført (tømming av septiktank og grop, samt utbedring 

av avløpsforhold og skjerming inngangen til heis mot grop). Tiltakene var ikke tilstrekkelige til 

å hindre ny utsiving av avløpsvann til overflaten. Det fjerde vedtaket ble gitt med en ukes 

varsel og effektuering av stengingsvedtaket ble med bistand fra politiet, gjennomført den 

07.12.2018. Stengingsvedtaket gjelder frem til eiendommen har etablert et godkjent avløp. De 

delegert vedtakene er alle stadfestet av Kommunestyret i sak 155/18 i møte 30.11.2018 og 

7/19 i møte 31.01.2019.   

 

Daglig leder/ adm.direktør for Braathen Eiendom AS, Marianna Fic Braathen anmodet 

17.12.2018 om gjenåpning.  

Helsemyndigheten vurderte 20.12.2018 at Braathen Eiendom AS ikke hadde framlagt 

tilstrekkelig og etterspurt dokumentasjon på at bygården kan driftes på en helsemessig 

forsvarlig måte frem til avløpet er endelig utbedret og godkjent. 

 

 
Bilde 2 onsdag 19. desember 2018 12:16 

 



- 

Daglig leder for Braathen Eiendom AS påklaget 19.12.2018 vedtakene i delegasjonssak 12/18 

og 13/18. Klagen ble mottatt 08.01.2019. Eiendomsselskapet og daglig leder ble varslet om 

Kommunestyrets stadfesting av vedtakene 05.02.2019 og klagesaksbehandling 07.03.2019.  

 

I klagen anføres forhold som ikke omhandler helsemyndighetens behandling av saken, bl.a. 

forurensningsmyndighetens og Byggesakskontorets saksbehandling. Disse forhold vil ikke bli 

besvart her, da det ikke er innenfor helsemyndighetens ansvar. 

 

Helsemyndigheten har i all kommunikasjon forholdt seg til eier av eiendommen: Braathen 

Eiendom AS. Kontaktinformasjon er bekreftet i Brønnøysund registeret. Skriftlig informasjon 

er gitt til Braathen Eiendom AS på oppgitte adresse. Advokat Per Johan Braathen leier lokaler 

i 1. etasje i bygningen og er i Brønnøysund registeret oppført som varamedlem i styret for 

Braathen Eiendom AS.  Han ble av M. F. Braathen oppnevnt til kontaktperson for Braathen 

Eiendom AS og stod for oppfølgingen av vedtakene på vegne av henne, mens hun var i 

utlandet.  

 

Rådmannens vurdering 

Daglig leder M. F. Braathen påklaget en rekke forhold som hun mener gjør at stengings-

vedtaket ikke er korrekt, og krever at vedtaket straks blir opphevet. Hun mener at vedtaket er 

ikke forholdsmessig rimelig.  

Klagepunktene retter seg mot: 

 Helsefare 

 Vedtakets omfang 

 Skader på eiendom 

 Forholdet til forvaltningsloven 

 

1. Vurdering av grad av helsefare.  

M. F. Braathen anfører at det har vært åpen grop i bakgården med avløpsvann i siden juli 2018. 

Hun nevner at forholdene har vært kjent for andre etater i kommunen og mener det derfor er 

urimelig at bygården brått ble stengt.  

Vurdering 

Grad av helsefare er en helsefaglig vurdering. Det er helsemyndighetens klare faglige vurdering 

at åpent avløp fra boliger, kontor og restaurant i bysentrum representerer en overhengene 

helsefare. Bygården rommer utleieboliger og næringsvirksomhet. Det samme gjør nærliggende 

bygninger. Helsefaren retter seg mot stor risiko for spredning av smittsomme sykdommer og 

skadedyr. Medfølgende luktplager er i tillegg en betydelig helsemessig ulempe. Det er vurdert 

som skjerpende for stengingsvedtaket, at daglig leder for Braathen Eiendom AS har vært kjent 

med brudd på avløpsledningen og utsiving av avløpsvann til overflate over lengere tid i 

bygården uten å varsle helsemyndigheten, jf. lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) § 12. 

Opplysningsplikt. Langvarig eksponering av kloakkholdig avløpsvann vil gjøre gårdsrommet 

uhygienisk med en høyere smitterisiko i lang tid fremover. 

 

Konklusjon 



- 

Helsemyndigheten fastholder at et ikke-fungerende avløpssystem med overløp av avløpsvann til 

omgivelsene representerer en overhengende helsefare. Det er skjerpende for vedtaket at 

bygården er sentralt beliggende, har utleie av boliger, næringsmiddelvirksomheter og 

næringslokaler og at utslippet til gropa har pågått over lengre tid.  Utilstrekkelige avløp og 

kloakklukt berører mange.  Stengningsvedtaket vil bli opprettholdt frem til det er etablert et 

godkjent og tett avløpssystem fra eiendommen. 

 

2. Vurdering av vedtakets omfang 

M. F. Braathen anfører at Braathen eiendom AS har etterkommet alle krav satt av 

Helsemyndigheten. Hun har opplyst og fremlagt bekreftelse på at septiktanken er tømt av 

Septikservice, at rørlegger har foretatt utbedringer og at hun har avtale med Septikservice om 

tømming ved behov.  

Vurdering 

Helsemyndigheten har forsøkt gjennom 3 vedtak i november, alle med 24 timers stengings-

varsel, å etablere en felles forståelse med Braathen eiendom AS om den helsefaglige 

vurderingen av alvorlighetsgrad og korreksjonsbehov. Braathen Eiendom AS besørget 

tømming av grop og ettersyn fra rørlegger først etter at kommunens helsemyndighet hadde gitt 

pålegg om retting med stengningsvarsel.  

Etter 3. vedtak gjentok samme utfordring seg. Gropen ble fylt opp med avløpsvann som følge 

av utsiving til grunn fra septiktank. Avløpsvannet luktet kloakk. Det forelå ikke dokumentasjon 

fra autorisert rørlegger om at avløpssystemet var tett uten utsiving til omgivelsene, og det 

forelå ikke avtale om faste tømminger. Det ble derfor i det 4. vedtaket gitt konkret veiledning 

om hvilke vilkår som ville kunne kompensere for avløpssituasjonen frem til godkjent 

avløpssystem kunne bli etablert. Herunder angivelse av tømmefrekvens for septiktanken slik 

den ikke skulle løpe over.  

 

Septiktanken er i flg. rørleggerfirma og forurensningsmyndigheten 2,5 m3. Ved dimensjonering 

av avløpssystem antas at en person produserer 200 l avløpsvann i døgnet.  Informasjonen 

stemmer med helsemyndighetens observasjoner i bygården: den åpne grop ble gjenfylt på få 

dager etter tømningene. Etter stengningen ble gjennomført, er det ikke lengere avløpsvann i 

gropen i bakgården. 

 

Konklusjon 

Braathen Eiendom AS har ikke vist forståelse for og ikke tatt initiativ til på egen hånd å 

korrigere forholdene. Den vedvarende utsivingen av avløpsvann representerer en overhengende 

helsefare for så vel eiendommen eiet av Braathen eiendom AS som for naboeiendommene 

Fossveien 1 og 3. Stengning av bygården frem til godkjent avløpssystem vil fjerne denne 

risikoen. Etter stengningen er gjennomført er det ikke lengere avløpsvann i gropen i bakgården. 

 

 

3. Skader forvoldt på eiendommen i forbindelse med gjennomføring av stenging den 

07.12.2018 

 



- 

M. F. Braathen anfører at helsemyndigheten i forbindelse med effektuering av stengings-

vedtaket opptrådte slik at eiendommen fikk betydelige skader.  

Vurdering  

Helsemyndigheten ga Braathen eiendom AS i alt fire varsler om stenging, før endelig 

effektuering av stengningsvedtaket. Adv. P. J. Braathen deltok under stengningen på vegne av 

daglig leder for Braathen eiendom AS. Helsemyndigheten har ved flere anledninger anmodet 

om informasjon om antall beboere og om adgangsnøkler. Siste anmodning var 07.12.2018, to 

timer før stengingen ble gjennomført. Politiet bistod helsemyndigheten med gjennomføring og 

sikring. Låsesmed bistod med å låse opp inngangsdørene fra trappeoppgangen i to av tre 

boligetasjer og leilighetsdøren i 5. etasje. Femte etasje var ikke bebodd. Leilighetsdørene i 3. 

og 4. etasje ble åpnet av beboerne. Restauranten i 2. etasje var åpen og informasjon ble gitt 

direkte til ansvarlig på stedet. P. J. Braathen har advokatkontor i 1. etasje og var tilstede under 

deler av besøket. Helsemyndigheten forlot eiendommen sammen med låsesmed og politi, mens 

P. J. Braathen var på kontoret sitt og forlot bygningen etter oss. Bygningen ble ikke plombert 

eller avlåst av helsemyndigheten. Alle leietakerne beholdt sine nøkler og har hatt adgang til 

bygningen for å kunne hente ut eiendeler. 

Konklusjon 

Det ble gjort forsøk på å unngå bruk av låsesmed. Når det likevel ble nødvendig, selv når 

leietakerne var hjemme, ble åpning av disse gjennomført av profesjonell låsesmed og med 

bistand fra politiet. Det ble ikke åpnet lås i ytterdør. Helsemyndigheten avviser at det gjort 

skader på eller i bygningen. 

4. Forholdet til forvaltningsloven 

M. F. Braathen anfører at helsemyndigheten ikke har fulgt forvaltningslovens bestemmelser. 

Hun anfører valg av målform og veiledningsplikt, samt manglende svar. Videre at det pågår en 

sak med andre myndigheter i kommunen. 

Vurdering  

Det er korrekt at kommuneoverlegen i Ringerike snakker norsk med dansk aksent. I telefon-

samtaler med M. F. Braathen ble det forsøkt snakket tydelig, det ble gjort forsøk på engelsk 

som språk og det ble gjort bruk av tolk. Helsemyndigheten er enig i at ingen av samtalene med 

M. F. Braathen førte frem til en dialog, og at vi har ulik forståelse av årsaken til at det ikke 

førte frem. Helsemyndigheten har tilstrebet å besvare alle kontakter fra Braathen Eiendom AS 

innenfor Forvaltningslovens bestemmelser, men bekrefter at ikke alle oppringinger ble besvart 

umiddelbart. Det ble ringt tilbake ved flere anledninger. 

Alle vedtak er skriftlige og formidlet til Braathen Eiendom AS på adresse registrert i 

Brønnøysundregisteret. Skriftspråket er norsk bokmål.  

I dialog med for Braathen Eiendom AS’s representant P. J. Braathen og skriftlig i vedtak ble 

det gitt veiledning i samsvar med krav i helselovgivingen. Helsemyndigheten forsøkte å 

etablere en forsvarlig situasjon uten stenging og fattet i alt tre vedtak med 24 timers varsel, 

uten at stenging ble gjennomført. Forsøk på å finne en midlertidig og akseptabel løsningen for 

avløpet slik at det ikke skulle representere helserisiko, førte ikke frem. 

Konklusjon 



- 

Ringerike kommune anerkjenner at kommuneoverlegen snakker norsk med dansk aksent, og 

erkjenner at det kan påvirke forståelsen på telefon. Det ble gjort relevante korrigerende tiltak 

for å imøtekomme denne utfordringen. Helsemyndigheten mener at forvaltningslovens krav til 

saksbehandling og veiledning er ivaretatt. 

Rådmannens anbefaling og konklusjon. 

Helsemyndighetens vurdering av at et ikke-fungerende avløpssystem med overløp til 

omgivelsene, herunder åpen grop i gårdsrom i sentrum av Hønefoss representerer en 

overhengende helsefare. Bygården Stabels gate 1 /Fossveien 1B må holdes stengt for bruk frem 

til det er etablert et fungerende og godkjent avløpssystem. 

 

 Vedlegg: 

 Ringerike kommune, Kommuneoverlegen, 28.11.2018. Delegasjonssak 12/18. Melding om 

delegert vedtak – Stabells gate 1 / Fossveien 1 B – Stenging av bygning fra fredag 

30.11.2018 kl. 12.00, Gnr. / Bnr. 318/374. 

 Braathen Eiendom AS, daglig leder M. F. Braathen, 30.11.2018. Braathen Eiendom As – 

stenging av bygningen Fossveien 1B/Stabells gaten 1. 

 Braathen Eiendom AS, v/ Adv. P. J. Braathen, 30.11.2018. Stengning av bygningen 

Fossveien 1 B/Stabells gaten 1. 

 Ringerike kommune, Kommuneoverlegen, 30.11.2018. Delegasjonssak 13/18. Melding om 

delegert vedtak – utsatt frist for stenging til torsdag 06.12.2018 – jf. delegasjonssak 12/18. 

 Ringerike kommune, Kommuneoverlegen, 06.12.2018. Effektuering av vedtak i 

delegasjonssak 13/18 Stenging av Stabells gate 1 /Fossveien 1 B. 

 Ringerike kommune, Kommuneoverlegen, 07.12.2018. Informasjon/Information. 

 Braathen Eiendom AS, v/adv. P. J. Braathen, 13.12.2018. Vs: Stengning av bygningen 

Fossveien 1 B/Stabellsgaten 1. 

 Braathen Eiendom AS, v/daglig leder M. F. Braathen, 17.12.2018. Krav om oppheving av 

vedtak om stenging av bygningen Fossveien 1 B/ Stabellsgaten 1.  

 Ringerike kommune, Kommuneoverlegen, 20.12.2018. Svar på deres anmodning om 

oppheving av vedtaket i sak 13/18 Stenging av Stabells gate 1 / Fossveien 1 B. 

 Braathen Eiendom AS, v/daglig leder M. F. Braathen, 08.01.2019. Delegasjonssak 12/18 

Melding om delegert vedtak – Stabells gate 1/Fossveien 1B – Stenging av bygningen fra 

fredag den 30.11.2018 klokken 12.00 Gnr. 318 Bnr. 374. Klage il Fylkesmannen i Buskerud 

som herved sendes via Kommuneoverlegen – Deres ref: Saksnummer 18/4867-22 – Løpenr. 

44876/18 – Gnr. 318 Bnr. 374, datert 19.12.2018.  

 Ringerike kommune, Kommuneoverlegen, 05.02.2018. Melding om politisk vedtak (sak 

7/19) - Stadfesting av vedtak i delegasjonssak 11/18, 12/18 og 13/18. Vedlagt Saksfremlegg 

til Kommunestyret. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.02.2019 

 

 Tore Isaksen 



- 

 rådmann 

 

 

leder: Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen  

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74 00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Braathen Eiendom AS   

Postboks 2 

 

3502 HØNEFOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/4867-25 45479/18   30.11.2018 

 

Delegasjonssak 13/18 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK – Utsatt frist for stenging til torsdag 06.12.2018  

- jf. delegasjonssak 12/18  

 

Det vises til Kommuneoverlegens melding om delegert vedtak i sak 12/18, tilbakemelding fra 

advokat Per Johan Braathen 30.11.2018 og epost fra Marianna Fic Braathen 30.11.2018.  

Vedtaket i delegasjonssak 12/18 omfattet stenging av bygningen i Stabells gate 1 / Fossveien 1 

B grunnet i overhengende fare helseskade fra avløpsvann i åpen grop ved inngangen til bygget. 

Pålegget ble gitt for tredje gang. Vedtaket ble hjemlet i folkehelseloven og forskrift om 

miljørettet helsevern. 

Eier Marianne Fic Braathen opplyser i epost av 30.11.2018 kl. 11.19, til ordfører, rådmannen, 

kommuneoverlegen og forurensningsmyndigheten at følgende tiltak er igangsatt: 

 Ringerike Septikservice AS har fredag 30.11.2018, kl.07.30 tømt septikken og fjernet 

overvannet. 

 Hønefoss rørleggerbedrift AS er i ferd med å tette overvannsledningen. 

 RR Maskin AS vil fjerne en del av den gamle massen fra grøfta og fylle på med ny masse. 

 

Vurdering 

Kommuneoverlegen fattet vedtak med hjemmel i lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) § 

16 Stansing, vedtaket er begrunnet i overhengende fare for helseskade knyttet til åpen grop 

med avløpsvann med stor smittefare og risiko for skadedyr, luktplager og forurensning til 

omgivelsene.  

 

Marianne Fic Braathen opplyser om gjennomførte tiltak og planer for gjennomføring av tiltak 

for å redusere risikoen for helseskade til omgivelsene og om lukking av den åpne grøfta. Hun 

anmoder Kommuneoverlegen om at bygningen ikke blir stengt.  

  

Vi har fått tilbakemelding på at Ringerike Septikservice AS har vært på stedet og tømt gropa. Det er 

verifisert av kommunens forurensningsmyndighet Ingrid Strømme med bilde kl. 14.55. 

Kommuneoverlegen er enig i at det reduserer den overhengende og akutte fare for helseskade. 

Det foreligger imidlertid ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å avkrefte at helsefaren er opphørt. 

Vi er kjent med at eier av eiendommen kjenner til avløpsforholdene fra bygningen, og tross 

forurensningsmyndighetens pålegg om retting med tvangsmulkt fortsatt ikke har klart å bringe 



 

 

2 

det i rettmessig stand. Vi er kjent med at det pågår en sivilrettslig konflikt om ansvarsforhold 

mellom naboene i bygården. Forurensningsmyndigheten har opplyst at septiktanken er 2,5 m3 

og utløpsledningen er knust 1 meter utfra tanken.   

Representant for eier, adv Per Johan Bråthen har ikke kunnet opplyse hvor mange beboere som 

bor i de 3 leilighetene i bygningen. Det er i henhold til folkeregisteret 5 personer registrert med 

adresse Fossveien 1 B. I tillegg er det et gatekjøkken, New York Pizza og Grill og et kontor.  

Vi har dokumentert overløp fra tank til synlig vann i grop i løpet av 3 -4 dager. Eier har ikke på 

eget initiativ foretatt tømming av tanken med tilstrekkelig hyppig frekvens, og der er grunn til 

at tro at overskytende avløpsvann siver ut i omgivelsene. 

Kommuneoverlegens medisinsk faglige vurdering er at ikke fungerende kloakksystem i bygård 

sentralt i Hønefoss medfører en overhengende fare for helseskade jf folkehelseloven §16. 

Stengningsvedtaket opprettholdes derfor men det gis utsatt frist. Vedtaket hjemles i Lov om 

folkehelsearbeid § 16 Stansing.  

 

Vedtak 

Stengningsvedtaket gis med henvisning til eiers tiltak og forholdsmessighet utsatt frist til 

torsdag 6. desember 2018 kl.14.00 

Stengingsvedtaket vil bli gjennomført såfremt det ikke foreligger: 

1. Dokumentasjon for at avløpsvann fra bygningen til septiktank og i septiktank håndteres i et 
lukket system uten utsiving til omgivelsene. Dokumentasjonen skal gis av godkjent firma. 

2. Dokumentasjon for installert og fungerende godkjent fettavskiller ved restaurant. 
Dokumentasjonen skal gis av godkjent firma. 

3. Dokumentasjon på inngått avtale med godkjent renovasjonsfirma om tømning av septiktank 
ved behov, dog minst 3 ganger i uken. 

 

Det vil bli gjort en ny vurdering av stengingsvedtaket etter ovenstående dokumentasjon 

foreligger. 

Såfremt dokumentasjonen ikke foreligger på det angitt tidspunkt vil bygningen bli stengt uten 

ytterligere varsel. 

Vedtaket vil om nødvendig bli gjennomført med bistand fra politiet. 

 

Hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)  

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

 

Med hilsen 

 

 

Karin Møller 

Kommuneoverlege 

 

     Unni Suther 
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Fagansvarlig miljørettet helsevern 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Hønefoss Eiendom AS, c/o Bjerke & Co Eiendomsselskap AS, 3510 HØNEFOSS 

Nordre Buskerud Politidistrikt, c/o Sør-Øst politidistrikt, 3103 TØNSBERG 

Mattilsynet, Felles postmottak, 2381 BRUMUNDDAL 

Advokat Per Johan Braathen, Postboks 2, 3501 HØNEFOSS 

Ringerike kommune, forurensningsmyndigheten v/Ingrid Strømme 

  

Orientering  

 

Klagerett 

 

Enkeltvedtak innen miljørettet helsevern kan påklages til Fylkesmannen i Buskerud. Bestemmelser 

om dette finnes i Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 19 Klage og Forvaltningslovens Kap. 

VI. Om klage og omgjøring. 

En eventuell klage må fremsettes innen 3 uker fra den dagen vedtaket er mottatt. 

Klagen bør begrunnes og sendes skriftlig via Ringerike kommune, Kommuneoverlegen. Hvis 

vedtaket opprettholdes av Ringerike Kommunestyret sendes klagen videre til Fylkesmannen i 

Buskerud for avgjørelse i samsvar med lovverket. 

Klageadgangen på vedtak innen miljørettet helsevern må nyttes før saken eventuelt bringes inn for 

domstol.  



Fra: Karin Møller [Karin.Moller@ringerike.kommune.no] 

Til: Unni Suther [Unni.Suther@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 30.11.2018 12:14:09 

Emne: Fwd: Stengning av bygningen Fossveien 1 B/Stabellsgaten 1 

Vedlegg: BEAS.Ringerike.Septikservice.AS.Tømming.30.11.18.pdf; ATT00001.htm 

 

Sendt fra min iPhone 

 

Videresendt melding: 

Fra: Advokat Per Johan Braathen <advpjb@msn.com> 

Dato: 30. november 2018 kl. 11:56:12 CET 

Til: Karin Møller <Karin.Moller@ringerike.kommune.no> 

Kopi: Marianne Fic Braathen <mariannaficb@hotmail.com> 

Emne: Stengning av bygningen Fossveien 1 B/Stabellsgaten 1 

Hønefoss, den 30.11.2018 

 

 
 

Ringerike kommune 

Kommuneoverlegen 

 
 

Til orientering er kloakkforholdene blitt utbedret i dag fredag 

den 30.11.2018.  

 
Ringerike septikservice AS har vært i Fossveien 1 B klokken 

07.30 og tømt septiktanken og fjernet overvannet fra gropen. 

 

Vedlagt oversendes tømmekvittering for tømming av 
septiktanken og gropen. 

 

Rørleggeren fra Hønefoss Rørleggerbedrift AS er i ferd med å 

tette overvannsledningen så det ikke vil kunne samle seg vann 

i gropen. 
 

Senere i dag vil RR MASKIN AS komme og fjerne en del av 

den gamle massen fra grøften og fylle på ny masse i den. 

 
På denne bakgrunn ber jeg om at kommunen ikke foretar 

stengning av bygningen Fossveien 1 B/Stabellsgaten 1 i dag.  

 

For øvrig viser jeg til egen epost fra Marianne Fic Braathen i 
dag til Ordfører Kjell B. Hansen, rådmann Tore Isaksen, Ingrid 

Strømme og til deg. 



 

Kopi : Marianne Fic Braathen 

 

 
Med vennlig hilsen  

 

       Advokat  

Per Johan Braathen 
Postboks 2 Sentrum 

 3502 HØNEFOSS 

  Tlf. 32 12 35 70 

 Mobil 957 02 058 
 

 
Fra: Advokat Per Johan Braathen <advpjb@msn.com> 
Sendt: søndag 18. november 2018 15.52 
Til: karinmoller@ringerike.kommune.no 
Kopi: Marianne Fic Braathen 
Emne: Sv: Varsel om stengning grunnet kloakkforurensning. Stabells gate 1  

  

Hønefoss, den 18.11.2018 

 
 

 

Ringerike kommune 

Kommuneoverlegen 

 
 

Viser til tidligere epostkorrespondanse, senest min epost av 

16.11.2018, se nedenfor og befaringer her i Fossveien 1 B, og 

oversender vedlagt 2 bilder som dokumentasjon på at 
inngangen til heisen er sikret.  

 

Sikringen er utført av RR MASKIN AS v/Geir Haugen fredag 

den 17.11.2018 og arbeidet ble avsluttet før klokken 12.00. 
RR MASKIN AS er ansvarlig for prosjektet med utskifting av 

avløpsledning og nedlegging av overvannsledning m.m. for 

Braathen Eiendom AS. 

 
Grøfta vil bli fylt igjen med ny masse så snart RR MASKIN AS 

har mulighet til å utføre arbeidet. 

 

Ber vennligst om at stengningsvedtaket blir opphevet og at 

BRAATHEN EIENDOM AS får tilsendt underretning om det. 
 

 

Kopi : Marianne Fic Braathen 

 



Med vennlig hilsen  

 

       Advokat  

Per Johan Braathen 
Postboks 2 Sentrum 

 3502 HØNEFOSS 

  Tlf. 32 12 35 70 

 Mobil 957 02 058 
 

 
Fra: Advokat Per Johan Braathen <advpjb@msn.com> 
Sendt: fredag 16. november 2018 14.48 
Til: karinmoller@ringerike.kommune.no 
Emne: Vs: Varsel om stengning grunnet kloakkforurensning. Stabells gate 1  

  

 

 
Med vennlig hilsen  

 

       Advokat  

Per Johan Braathen 
Postboks 2 Sentrum 

 3502 HØNEFOSS 

  Tlf. 32 12 35 70 

 Mobil 957 02 058 

 

 
Fra: Advokat Per Johan Braathen 
Sendt: fredag 16. november 2018 14.44 
Til: Ringerike kommune 
Kopi: Marianne Fic Braathen 
Emne: Varsel om stengning grunnet kloakkforurensning. Stabells gate 1  

  

Hønefoss, den 16.11.2018 

 

 
Ringerike kommune 

Kommuneoverlegen 

 

 
Viser til varsel av 15.11.2018 om stengning av bygningen 

tilhørende BRAATHEN EIENDOM AS. 

 

Det bekreftes herved at Ringerike Septikservice AS har tømt 
og spylt septikkummen og pumpet opp alt vannet som lå i 

grøften som hovedsaklig besto av overvann fra 

takrennenedløp på Anders Bjerkes bygning, Fossveien 3. 

 



Deretter har Hønefoss Rørleggerbedrift AS, Norderhovsgata 

21, 3510 Hønefoss reparert kloakkrøret på forskriftsmessig 

måte. 

 
Vedlegger dokumentasjon på at begge firmaene innehar 

godkjenning. 

 

Jeg er varamann i styret til BRAATHEN EIENDOM AS og har 
måttet ta meg av dette akutte problemet da daglig 

leder/administrerende direktør Marianna Fic Braathen for tiden 

oppholder seg i USA. 

 
 

 

Med vennlig hilsen  

 
       Advokat  

Per Johan Braathen 

Postboks 2 Sentrum 

 3502 HØNEFOSS 

  Tlf. 32 12 35 70 
 Mobil 957 02 058 



Fra: Karin Møller [Karin.Moller@ringerike.kommune.no] 

Til: Unni Suther [Unni.Suther@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 30.11.2018 12:16:23 

Emne: Fwd: BRAATHEN EIENDOM AS - STENGNING AV BYGNINGEN FOSSVEIEN 

1 B/STABELLSGATEN 1  

Vedlegg:  

 

Sendt fra min iPhone 

 

Videresendt melding: 

Fra: Marianne Fic Braathen <mariannaficb@hotmail.com> 

Dato: 30. november 2018 kl. 11:19:10 CET 

Til: "kjell.borre.hansen@ringerike.kommune.no" 

<kjell.borre.hansen@ringerike.kommune.no>, 

"Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no" 

<Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no>, Karin Møller 

<Karin.Moller@ringerike.kommune.no> 

Kopi: "ingrid.stromme@ringerike.kommune.no" 

<ingrid.stromme@ringerike.kommune.no> 

Emne: BRAATHEN EIENDOM AS - STENGNING AV BYGNINGEN 

FOSSVEIEN 1 B/STABELLSGATEN 1  

   

Los Angeles, den 30.11.2018 
 
 

 
Ringerike kommune v/Ordfører Kjell B. Hansen 
Rådmann Tore Isaksen 
Kommuneoverlegen Karin Møller 
Ingrid Strømme Miljø- og arealforvaltning 
 

 
 

 
Viser til vedtak av Ringerike kommune v/Karin Møller av 28.11.2018 

om stengning av bygningen Fossveien 1 B/Stabellsgaten 1. 
 
Til orientering opplyses herved at i dag fredag den 30.11.2018 er 

kloakkforholdene utbedret. Ringerike septikservice AS har vært i 
Fossveien 1 B klokken 07.30 og tømt septiktanken og fjernet 

overvannet fra grøften.  
Rørleggeren fra Hønefoss Rørleggerbedrift AS er i ferd med å tette 
overvannsledningen slik at det ikke vil samle seg overvann i gropen. 

Senere i dag kommer RR MASKIN AS og vil fjerne en del av den 

gamle massen fra grøften og fylle på med ny masse. 
 



Nærmere dokumentasjon vil bli ettersendt på epost.  
 
Jeg har snakket med advokaten min om den varslede stengningen 
av bygningen. Han opplyser at kommunen ikke har hjemmel i loven 

til å stenge bygningen uten samtidig å pålegge BJERKE & CO 

EIENDOMSSELSKAP AS v/Anders Bjerke å gi tillatelse til BRAATHEN 
EIENDOM AS til å grave på eiendommen Fossveien 3 for å få skiftet 

avløpsledningen og få lagt ned overvannsledningen. 
 
Det er gjort feil i saksbehandlingen fra kommunens side helt siden 
Anders Bjerke nektet den første entreprenøren MICROTRENCHING 

NORGE AS å utføre arbeidet for BRAATHEN EIENDOM AS over 

Fossveien 3 i juni 2017.  
 
Da skulle kommunen ha gitt pålegg til Anders Bjerke om å gi 

tillatelse til å grave over eiendommen Fossveien 3. BRAATHEN 

EIENDOM AS har siden vært avskåret fra å få gjennomført sitt 
prosjekt ved at Anders Bjerke nektet de følgende tre 

entreprenørene å utføre arbeidet.  
 
Hvis kommunen hadde gitt slikt pålegg, ville prosjektet til 
BRAATHEN EIENDOM AS vært fullført allerede innen 01.07.2017. 

Dette har påført BRAATHEN EIENDOM AS store unødige utgifter til 

entreprenører, omkostninger med rettssaker etc. 
 
Ved at kommunen ikke har gitt pålegg til Anders Bjerke om å tillate 

graving, har det blitt skapt en umulig situasjon for BRAATHEN 

EIENDOM AS ved at en ikke har fått muligheten til å gjennomføre 
utskifting av avløpsledningen og nedlegging av overvannsledning.  
 
Dette er også et forhold som skulle vært vektlagt i forbindelse med 
utferdigelse av tvangsmulkten som det ikke finnes noe rettslig 

grunnlag for da BRAATHEN EIENDOM AS ble låst fast i en umulig 

situasjon.  Kommunen hadde mulighet til å løse dette problemet ved 
å gi Anders Bjerke pålegg om å tillate graving på Fossveien 3, men 

har bevisst valgt å ikke foreta seg noe. Kommunen er derfor skyld i 

at BRAATHEN EIENDOM AS ikke har fått utført prosjektet og 

kommunen pådrar seg således et stor erstatningsansvar.   
 
Hvis kommunen fastholder at bygningen skal stenges i dag den 

30.11.2018 klokken 12.00, vil det i tillegg til ovennevnte 
erstatningskrav bli fremsatt erstatningskrav fra BRAATHEN 

EIENDOM AS mot Ringerike kommune på vegne av leietakerne og 

for det tap av leieinntekter som BRAATHEN EIENDOM AS vil lide 

som følge av at bygningen tømmes for leietakere og helt frem til 
nye leieforhold etableres i fremtiden. 
 
Jeg ber derfor om at stengningen av bygningen utsettes 
inntil videre og at kommunen øyeblikkelig gir Anders Bjerke 

pålegg om å tillate graving over hans eiendom slik at 



avløpsledningen kan skiftes og overvannsledningen legges 

ned slik kommunen har hjemmel til etter loven.  
 
Dersom bygningen til tross for min anmodning blir stengt og 

leietakerne blir nektet adgang, vil advokaten min øyeblikkelig reise 

sak mot Ringerike kommune med et betydelig erstatningskrav. 
 

 

 

 

 
Med vennlig hilsen 
BRAATHEN EIENDOM AS 
 
Marianne Fic Braathen 
Adm.direktør/Daglig leder 
Postboks 2 Sentrum 
 3502 HØNEFOSS 
  Mobil 99597488 
 

 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen  

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74 00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Braathen Eiendom AS   

Postboks 2 

3502 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/4867-22 44876/18   28.11.2018 

 

Delegasjonssak 12/18 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK –  

Stabells gate 1 / Fossveien 1 B – Stenging av bygningen fra fredag 30.11.2018 kl. 12.00 

Gnr. / Bnr. 318/374 

 

Det vises til melding om delegert vedtak i sak 10/18 av 15.11.2018 og 11/18 av 21.11.2018. 

Beskrivelse 

Kommuneoverlegen har i to gjentagende hastevedtak, krevd tømming av avløpsvann fra åpen 

gravd grop og septiktank ved inngangen til bygget med adresse Stabells gate 1 og Fossveien 

1B. I begge vedtak ble det gitt 24 timers varsel for å unngå stenging av bygningen, jf. 

folkehelselovens § 16. Stansing.  

Kontaktperson for Braathen Eiendom AS er oppgitt å være advokat Per Johan Braathen. Han 

har begge ganger rettet forholdene som var bakgrunnen for hastevedtakene. Han fremla 

16.11.2018 og 22.11.2018 dokumentasjon på at avløpsvann var fjernet av Ringerike 

Septikservice AS og årsaken til utlekkingen var forsøkt utbedret at Hønefoss rørleggerbedrift 

AS. Vedtakene har begge ganger blitt rettet og verifisert lukket. Begge firma har i dialog med 

kommuneoverlegen bekreftet at avløpsvannet i gropa inneholder kloakk. 

Mattilsynet anmodet 15.11.2018 alle næringsmiddelvirksomheter i Fossveien og Stabells gate 1 

om å ikke bruke bakgården til varemottak frem til avløpsforholdene er rettet. 

Mandag 26.11.2018 mottok Kommuneoverlegen pånytt melding om at gropa var halvfull av 

avløpsvann og i tillegg dekket av is. Det har ikke regnet i perioden.  

Kommuneoverlegen registrerte tirsdag 27.11.2018 og onsdag 28.11.2018 at eier ikke har 

utbedret forholdet.  

 

Vurdering 

Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet som direkte og indirekte kan påvirke helsen. 

Disse er fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale faktorer. Avløpsvann og kloakk er en slik 

faktor, jf. folkehelseloven § 8.   

Vi har, på bakgrunn av to gjentatte varsel om stengning, registrert at avløpsforholdene i 

Stabells gate 1 / Fossveien 1 B ikke fungerer og at eier ikke gjør tiltak på eget initiativ for å 

bringe dette i orden. Gropa i gårdsrommet fylles opp av avløpsvann på mindre enn fem dager 

etter siste tømming. Avløpsvannet inneholder kloakk. 

Kommuneoverlegens medisinskfaglige vurdering er at ikke fungerende kloakksystem i bygård 

sentralt i Hønefoss og der kloakk ender opp i åpen grop med avløpsvann, medfører en 

overhengende fare for helseskade. Denne omhandler smittefare og risiko for skadedyr, 
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luktplager og forurensning til omgivelsene. Vi er kjent med at kommunens 

forurensningsmyndighet har gitt pålegg om retting av kloakksystemet, og at det nå påløper 

tvangsmulkt på vedtaket. Forholdet vurderes innbefattet av kommuneoverlegens 

myndighetsområde, jf. folkehelselovens § 16. Stansing.  

Kommunens myndighet kan utøves av kommunelegen dersom dette på grunn av tidsnød er 

nødvendig for at kommunens oppgaver skal kunne utføres, jf. Folkehelselovens § 9.  

Kommuneoverlegen finner åpenbar grunnlag for å fatte slikt:  

VEDTAK 

Bygning på eiendommen med Gnr. / Bnr. 318/374 og adresse Stabells gate 1 og Fossveien 1 B 

stenges med hjemmel i lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) § 16 Stansing, grunnet 

overhengende fare for helseskade som følge av ikke fungerende avløp fra bygningen. 

Stengningsvedtaket trår i kraft fredag 30.11.2018, kl. 12.00.  

 

Innen samme tidspunkt må avløpsvann pumpes opp og fjernes fra overflaten.  

Bygning kan ikke gjenåpnes før avløpet er forskriftsmessig utbedret. 

Vedtaket vil ikke bli gitt oppsettende virkning. 

Vedtak vil bli fremlagt for Kommunestyret for stadfesting i førstkommende møte 31.01.2019.  

Vi gjør oppmerksom på at det er huseier som plikter å varsle leietakerne og bistå dem med 

alternativ bolig. Ved behov for bistand til å fremskaffe egnede boliger kan Ringerike kommunes 

sentralbord kontaktes på tlf. 32 11 74 00. 

Vedtaket vil om nødvendig bli gjennomført med bistand fra Politiet. 

 

Hjemmel: 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)  

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

Dokumenter 

Ringerike kommune, Kommuneoverlegen, 15.11.2018. Delegasjonsvedtak 10/18 Melding om 

delegert vedtak – vedtak om stenging av Stabells gate 1 grunnet inne fungerende kloakk. 

Advokat Per Johan Braathen, 16.11.2018. Varsel om stengning grunnet kloakkforurensning. 

Stabells gate 1. 

Ringerike kommune, Kommuneoverlegen, 20.11.2018. Stabells gate 1 - Hastevedtak om 

stenging rettet. 

Ringerike kommune, Kommuneoverlegen, 21.11.2018. Delegasjonssak 11/18. Melding om 

delegert vedtak – Stabells gate 1/Fossveien 1, Hastevedtak nr. 2. Krav om øyeblikkelig retting 

av avløpsforholdene på eiendommen 

Ringerike kommune, Kommuneoverlegen, 22.11.2018. Verifisert lukking av hastevedtak nr. 2 

delegasjonssak 11/18. 

Advokat Per Johan Braathen, 22.11.2018. Sv: Melding om delegert vedtak - Stabells gate 1 / 

Fossveien 1 - Hastevedtak nr. 2 - Krav om øyeblikkelig retting av avløpsforhold. 
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Med hilsen 

 

Karin Møller 

Kommuneoverlege 

      Unni Suther 

Fagansvarlig miljørettet helsevern 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

Hønefoss Eiendom AS, c/o Bjerke & Co Eiendomsselskap AS, 3510 HØNEFOSS 

Nordre Buskerud Politidistrikt, c/o Sør-Øst politidistrikt, 3103 TØNSBERG 

Mattilsynet, Felles postmottak, 2381 BRUMUNDDAL 

Advokat Per Johan Braathen, Postboks 2, 3501 HØNEFOSS 

Ringerike kommune, forurensningsmyndigheten v/Ingrid Strømme 

  

  

 

Til orientering 

Klagerett: 

Enkeltvedtak innen miljørettet helsevern kan påklages til Fylkesmannen i Buskerud. 

Bestemmelser om dette finnes i Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 19 Klage og 

Forvaltningslovens Kap. VI. Om klage og omgjøring. 

En eventuell klage må fremsettes innen 3 uker fra den dagen vedtaket er mottatt. 

Klagen bør begrunnes og sendes skriftlig via Ringerike kommune, Kommuneoverlegen. Hvis 

vedtaket opprettholdes av Ringerike Kommunestyret sendes klagen videre til Fylkesmannen i 

Buskerud for avgjørelse i samsvar med lovverket. 

Klageadgangen på vedtak innen miljørettet helsevern må nyttes før saken eventuelt bringes inn 

for domstol. 

 

  

 

 

  



Fra: Karin Møller [Karin.Moller@ringerike.kommune.no] 

Til: Unni Suther [Unni.Suther@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 18.12.2018 23:06:13 

Emne: VS: KRAV OM OPPHEVING AV VEDTAK OM STENGNING AV BYGNINGEN FOSSVEIEN 1 B/STABELLSGATEN 1 

Vedlegg: WP_20181122_027.jpg; WP_20181122_028.jpg; WP_20181122_029.jpg; WP_20181122_030.jpg; WP_20181122_031.jpg; 

WP_20181122_032.jpg; WP_20181122_034.jpg; WP_20181122_036.jpg; WP_20181122_038.jpg; WP_20181130_012.jpg; 

WP_20181130_013.jpg; WP_20181130_014.jpg; WP_20181130_015.jpg; WP_20181130_016.jpg; WP_20181130_018.jpg; 

WP_20181130_020.jpg; WP_20181130_024.jpg; WP_20181130_026.jpg; BEAS.Tømmekvittering.NORVA.22.11.18.pdf; 

BEAS.Tømmekvittering.NORVA.30.11.18.og.06.12.18.pdf; BEAS.Tømmebekreftelse.Ringerike.Septikservice.AS.10.12.18.pdf; 

BEAS.Hønefoss.Rørleggerbedrift.Fak.30.11.18.Forfall.18.12.18.pdf 
 
 

Fra: Marianne Fic Braathen <mariannaficb@hotmail.com>  
Sendt: 18. desember 2018 01:47 
Til: Kjell Hansen <Kjell.Borre.Hansen@ringerike.kommune.no>; Tore Isaksen <Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no>; Karin Møller 
<Karin.Moller@ringerike.kommune.no> 
Kopi: Ingrid Strømme <Ingrid.Stromme@ringerike.kommune.no> 
Emne: KRAV OM OPPHEVING AV VEDTAK OM STENGNING AV BYGNINGEN FOSSVEIEN 1 B/STABELLSGATEN 1 

 

 

Los Angeles, den 17.12.2018 
 
 

 

 
Ringerike kommune 
Ordfører Kjell B. Hansen 
Rådmann Tore Isaksen 
Kommuneoverlege Karin Møller 
Ingrid Strømme Miljø-og arealforvaltning 
 



 

 
Det vises til tidligere korrespondanse, senest epost av 06.12.2018 hvor det ble sendt dokumentasjon på at de 3 punktene 
med krav om utbedring var oppfylt av BRAATHEN EIENDOM AS, viser videre til over 55 ubesvarte telefonanrop til 

kommuneoverlege Karin Møller den 07.12.2018 og til 3 telefonanrop som hun besvarte den samme ettermiddagen, men hvor 

hun la på røret hver gang mens jeg snakket. 
 
Vedlagt oversendes på nytt bilder som dokumentasjon på arbeidet som ble utført av Hønefoss Rørleggerbedrift AS den 

22.11.2018 og 30.11.2018.  
 
Bildene som ble tatt den 22.11.2018 gjelder reparasjon/forsegling av avløpsledningen fra bygningen og til septiktanken. 
 
Bildene av 30.11.2018 viser plugging av overvannsrøret hvor det har vært mulig med tilbakerenning fra tanken når den ble 

for full. Denne mulighet er nå stengt. 
 
Begge disse rørene er nå tette. Se vedlagte faktura fra Hønefoss Rørleggerbedrift AS av 30.11.2018 hvor det utførte arbeidet 

er bekreftet. Setningen er markert med gul farge.  
Etter de utførte arbeidene av rørleggeren går avløpsvann fra bygningen til septiktank og i septiktank håndteres 
avløpsvannet i et lukket system uten utsiving til omgivelsene.  
 
Vedlagt følger også etterspurt dokumentasjon fra Ringerike septikservice AS av 10.12.2018. 
 
Dersom dokumentasjonen som BRAATHEN EIENDOM AS har sendt 06.12.2018 til Ringerike kommune på vegne av eieren av 

restauranten NEW YORK PIZZA & GRILL v/Jose Sheikho vedrørende fettutskiller i restaurantlokalet ikke er tilfredsstillende, 

må kommunen ta direkte kontakt med eieren Jose Sheikho som ene og alene har ansvaret for fettutskilleren og etterlyse 
manglende dokumentasjon. 
 
BRAATHEN EIENDOM AS er ikke ansvarlig for fettutskilleren i restaurantlokalet og på denne bakgrunn har ikke kommunen 
rett til å stenge hele bygningen i Fossveien 1 B ifølge loven. Hvis tilfredsstillende dokumentasjon ikke er levert angående 

fettutskiller, så er det en sak mellom kommunen og eieren av restauranten. 
 
Nødvendig etterspurt dokumentasjon angående utbedring av kloakkforholdene ble som nevnt ovenfor sendt til kommunen 
allerede den 06.12.2018, men tilleggsdokumentasjon følger vedlagt.  



 
På vegne av BRAATHEN EIENDOM AS krever jeg at bygningen i Fossveien 1 B åpnes med øyeblikkelig virkning da kravene i 

vedtaket fra kommunen ble oppfylt innen fristen den 06.12.2018 og er dokumentert.  
 
Det har ikke på noe tidspunkt vært fare for liv og helse og det er det ikke nå heller da kloakken går i lukket system, og 

BRAATHEN EIENDOM AS kan ikke utsettes for ytterligere økonomisk tap.  
Kommunen v/Karin Møller stengte bygningen ulovlig uten lovhjemmel den 07.12.2018 og kastet alle leietakerne ut av 
bygningen med hjelp av 4 politimenn like før jul, og en varsler herved erstatningssøksmål mot kommunen.  
 
Etterlyser for øvrig svar på gjentatte henvendelser om hvorfor kommunen ikke har kommet med pålegg til BJERKE & CO 
EIENDOMSSELSKAP AS v/Anders Bjerke om å gi BRAATHEN EIENDOM AS tillatelse til å skifte avsløpsledningen og legge ned 

overvannledningen over eiendommen Fossveien 3, men har i stedet bevisst valgt å stenge bygningen ?   
 
Når har kommunen tenkt å svare på disse henvendelsene fra BRAATHEN EIENDOM AS som er helt avgjørende for fremdriften 
av prosjektet ? 
 
Til slutt ber jeg på vegne av BRAATHEN EIENDOM AS om at Ringerike kommune øyeblikkelig pålegger BJERKE & CO 
EIENDOMSSELSKAP AS v/Anders Bjerke å tillate BRAATHEN EIENDOM AS å grave over Fossveien 3 for å få gjennomført sitt 

prosjekt slik kommunen har hjemmel til i loven. 
 
Under henvisning til ovenstående krever jeg også at kommunen øyeblikkelig hever vedtaket om stengning av bygningen 
Fossveien 1 B/Stabellsgaten 1. 
   
 

 

 

 
Med vennlig hilsen 
BRAATHEN EIENDOM AS 
 
Marianne Fic Braathen 
Adm.direktør/Daglig leder 



Postboks 2 Sentrum 
 3502 HØNEFOSS 
  Mobil 99597488 
 

 
 

 
Fra: Marianne Fic Braathen <mariannaficb@hotmail.com> 
Sendt: torsdag 6. desember 2018 05.54 
Til: kjell.borre.hansen@ringerike.kommune.no; Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no; Karin Møller 
Kopi: ingrid.stromme@ringerike.kommune.no 
Emne: BRAATHEN EIENDOM AS - STENGNING AV BYGNINGEN FOSSVEIEN 1 B/STABELLSGATEN 1  

  

 
Los Angeles, den 06.12.2018 
 
 

 

 
Ringerike kommune v/Ordfører Kjell B. Hansen 
Kommuneoverlege Karin Møller 
Rådmann Tore Isaksen 
Ingrid Strømme Miljø - og arealforvaltning 
 
 
Det vises til tidligere korrespondanse, senest Melding om delegert vedtak av 30.11.2018 - utsatt frist for stenging til torsdag 

06.12.2018 klokken 14.00. 
 
Vedtakets punkt 1. 
Dokumentasjon for at avløpsvann fra bygningen til septiktank og i septiktank håndteres i et lukket system uten 

utsiving til omgivelsene. 
 



Vedlagt oversendes bilder som viser arbeider utført av Hønefoss Rørleggerbedrift AS hvor avløpsledningen fra bygningen blir 

kontrollert og reparert for å hindre enhver lekkasje.  
 
Videre viser bildene arbeidet med å plugge igjen overvannsrøret som munner ut i grøften. Derved har en stanset enhver 

tilbakerenning fra septiktanken og ledningsnettet forøvrig når det gjelder avløpsvann og overvann.   
Det er dermed etablert et lukket system for håndtering av avløpsvann fra bygningen.  
 
Som vedlagte bilder også viser er det ikke påvist spor etter overrenning fra septiktanken. Vannet som befinner seg i grøften 

er kun regnvann.  
 
BRAATHEN EIENDOM AS har bedt om dokumentasjon på nevnte arbeider fra Hønefoss Rørleggerbedrift AS, men Runar som 

har hatt med saken å gjøre er ikke tilgjengelig før på fredag den 07.12.2018.  
Dokumentasjonen på at avløpsvannet fra bygningen til septiktanken og i septiktanken håndteres i et lukket system uten 

utsiving til omgivelsene vil derfor bli ettersendt når Runar er tilbake på jobben den 07.12.2018 og BRAATHEN EIENDOM AS 
har mottatt dokumentasjonen fra Hønefoss Rørleggerbedrift AS.  
 
Vedtakets punkt 2.  
Dokumentasjon for installert og fungerende godkjent fettavskiller ved restaurant. 
 
Oversender vedlagt dokumentasjon som BRAATHEN EIENDOM AS har mottat av eieren av restauranten New York Pizza & 

Grill v/Jose Sheikho vedrørende fettutskiller i restaurantlokalet. Dersom dokumentasjonen ikke er tilfredsstillende, ber jeg om 
at Ringerike kommune tar direkte kontakt med Jose Sheikho og avtaler tidspunkt for eventuell kontroll i restaurantlokalet for 

ved selvsyn å se om forskriftene er oppfylt.  
 
Vedtakets punkt 3. 
Dokumentasjon på inngått avtale med godkjent renovasjonsfirma om tømming av septiktank ved behov 
 
Til orientering opplyses at Ringerike Septikservice AS har tømt septiktanken og pumpet opp regnvannet i gropen i dag 
torsdag den 06.12.2018 klokken 11.00, se vedlagte tømmekvittering. 
Septiktanken var bare 1/3 full med gråvann og det var derfor ikke nødvendig å tømme den i dag, men det ble gjort likevel. 

Dette viser at det ikke kan ha vært noen overrenning fra septiktanken, og at vannet i grøften har vært regnvann som resultat 
etter flere dagers regnvær.  



Dette viser også at det ikke er behov for tømming av septiktanken 3 ganger pr. uke. slik som forlangt av 

kommuneoverlegen. 
 
BRAATHEN EIENDOM AS har videre bedt om bekreftelse fra Ringerike Septikservice AS på at de er villig til å komme og 

tømme septiktanken når det er behov for det på kort varsel når de mottar beskjed fra BRAATHEN EIENDOM AS.  
 
Bekreftelsen vil bli ettersendt så snart BRAATHEN EIENDOM AS mottar den. 
 
RR MASKIN AS har som jeg har nevnt i min epost av 30.11.2018 påtatt seg å fjerne en del av den gamle massen fra grøften 

og fylle på med ny masse der så fort de får mulighet til å gjøre det. RR MASKIN AS er for tiden meget opptatt med et stort 
prosjekt i nærheten av Oslo, og har ikke hatt mulighet til å frakte maskinene til Hønefoss for å gjøre denne jobben ennå. Men 

de har gitt denne jobben høy prioritet, så det vil skje i nærmeste fremtid.  
 
For øvrig vil jeg bemerke :  
 
BRAATHEN EIENDOM AS kan ikke binde seg til tømming av septiktanken 3 ganger pr. uke, men kun til når det er behov for 

det, jf det som er sagt ovenfor etter tømmingen i dag.  
Dersom kommunen fastholder at septiktanken skal tømmes 3 ganger pr. uke, så må Ringerike kommune ta ansvaret for 

kostnadene ved tømmingene da kommunen er skyld i at prosjektet til BRAATHEN EIENDOM AS har blitt veldig forsinket.   
 
Ringerike kommune har ikke kommet med pålegg til BJERKE & CO EIENDOMSSELSKAP AS om å tillate graving for BRAATHEN 
EIENDOM AS. Det er en alvorlig forsømmelse fra kommunens side som har påført BRAATHEN EIENDOM AS store unødige 

kostnader til entreprenører, omkostninger til rettssaker etc.  
   
Jeg kan ikke se at Ringerike kommune har skrevet noe i brevet av 30.11.2018 om at det vil bli gitt pålegg til naboen BJERKE 

& CO EIENDOMSSELSKAP AS v/Anders Bjerke om å gi tillatelse til å grave over Fossveien 3 for BRAATHEN EIENDOM AS.  
Dette etterlyses øyeblikkelig da nektelsene fra Anders Bjerke overfor mine 3 entreprenører som har prøvd å gjennomføre 

prosjektet, er årsaken til at prosjektet ikke ble utført med utskifting av avløpsledningen og nedlegging av overvannledningen 
i 2017 og frem til i dag.  
 
Som påpekt i forrige epost har Ringerike kommune forsømt seg grovt ved ikke å gi BJERKE & CO EIENDOMSSELSKAP AS 
v/Anders Bjerke pålegg om å tillate graving for BRAATHEN EIENDOM AS. 
 



Jeg ber om at Ringerike kommune øyeblikkelig pålegger BJERKE & CO EIENDOMSSELSKAP AS å tillate BRAATHEN EIENDOM 

AS å grave over Fossveien 3 for å få gjennomført sitt prosjekt slik kommunen har hjemmel til i loven. 
 
Jeg har fått tilbakemeldinger fra mine leietakere i bygningen om at kommuneoverlege Karin Møller har trakassert dem 

psykisk. Hun har ved flere anledninger oppsøkt leietakerne personlig i hver etasje i Fossveien 1 B. Hun hengte opp vedtaket 

på inngangsdøren til hver etasje, hun la vedtaket i postkassene til leietakerne, hun sendte vedtakene om utkastelse om 
nødvendig med bistand fra politiet, på epost til flere av dem, hun ringte til dem og var veldig ubehagelig, hun ba leietakerne 

pakke sakene sine og forlate bygningen og truet dem med utkastelse på gata med øyeblikkelig virkning om nødvendig med 

politiets bistand da bygningen skulle stenges til tross for at vedtakene ikke var blitt rettskraftige.  
 
Det første vedtaket om stenging av bygningen ble levert til leietakerne den 15.11.2018 sent om kvelden. Første tidspunktet 

for utkastelse var satt til fredag den 16.11.2018 klokken 16.00, den andre gangen var torsdag den 22.11.2018 kl. 11.00 og 

den tredje gangen var fredag den 30.11.2018 klokken 12.00 og nå er det den fjerde gangen torsdag den 06.12.2018 klokken 
14.00.  
 
To leietakere har allerede sagt opp leieforholdet og har påbegynt flytting til et nytt bosted.  
BRAATHEN EIENDOM AS er således i ferd med å miste sine leietakere og inntekter og en gjør oppmerksom på at en vil kreve 
erstatning for slik opptreden av Ringerike kommune. 
 
Kommuneoverlegen har gått frem på en kritikkverdig og bastant måte i forhold til leietakerne og skremt de opp ved å 

informere om at flyttetidspunktene var endelige datoer.  Hun skulle ha forholdt seg til ledelsen i BRAATHEN EIENDOM AS som 
hadde ansvaret for å håndtere dette i forhold til sine leietakere. Dette er rettsstridig adferd fra kommuneoverlegens side som 

er erstatningsbetingende.  
Jeg vil også bemerke at hun overdriver sterkt helsefaren som kloakksituasjonen innebærer.  
 
Dersom helserisikoen er så farlig som hun hevder, krever jeg at også bygnigen i Fossveien 3 tilhørende BJERKE 

& CO EIENDOMSSELSKAP AS varsles og stenges øyeblikkelig da Bjerkes leieboere er utsatt for samme helsefare 

som leietakerne hos BRAATHEN EIENDOM AS. Dette gjelder spesielt for gatekjøkkenet og forretningen som 
selger frukt og matvarer.  

Jeg krever da at Fossveien 3 forblir stengt helt til prosjektet til BRAATHEN EIENDOM AS er fullført da det er Anders Bjerke og 

Ringerike kommune som begge har forårsaket at prosjektet til BRAATHEN EIENDOM AS ikke har blitt gjennomført. 
 



Til orientering opplyser jeg herved at jeg befinner meg fortsatt i USA og kommer tilbake til Norge den 20.12.2018.  
Dersom Ringerike kommune stenger bygningen før jeg er tilbake, og mine leietakere blir kastet på gaten med hjelp av 

politiet nå like før jul, kan jeg ikke finne alternative bosteder for mine leietakere fra Los Angeles.  
Ringerike kommune må ta på seg ansvaret for leietakerne og finne alternative bosteder og finansiere leietakernes opphold 

helt og holdent. BRAATHEN EIENDOM AS fraskriver seg ethvert økonomisk ansvar for konsekvensene av utkastelsen. 
 
Hvis kommunen fastholder at bygningen skal stenges torsdag den 06.12.2018 klokken 14.00, vil det i tillegg til ovennevnte 

erstatningskrav bli fremmet erstatningskrav fra BRAATHEN EIENDOM AS mot Ringerike kommune på vegne av leietakerne og 

for det tap av leieinntekter som BRAATHEN EIENDOM AS lider som følge av at bygningen tømmes for leietakere og helt frem 

til nye leieforhold etableres i fremtiden. 
 
Dersom bygningen blir stengt og leietakerne blir nektet adgang, vil advokaten min - som nevnt tidligere  -  øyeblikkelig reise 

sak mot Ringerike kommune med et betydelig erstatningskrav.    
 

 

 

 

 
Med vennlig hilsen 
BRAATHEN EIENDOM AS 
 
Marianne Fic Braathen 
Adm.direktør/Daglig leder 
Postboks 2 Sentrum 
 3502 HØNEFOSS 
  Mobil 99597488 
 
 

 

 
Fra: Marianne Fic Braathen <mariannaficb@hotmail.com> 
Sendt: fredag 30. november 2018 03.19 



Til: kjell.borre.hansen@ringerike.kommune.no; Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no; Karin Møller 
Kopi: ingrid.stromme@ringerike.kommune.no 
Emne: BRAATHEN EIENDOM AS - STENGNING AV BYGNINGEN FOSSVEIEN 1 B/STABELLSGATEN 1  

  

   
Los Angeles, den 30.11.2018 
 

 

 
Ringerike kommune v/Ordfører Kjell B. Hansen 
Rådmann Tore Isaksen 
Kommuneoverlegen Karin Møller 
Ingrid Strømme Miljø- og arealforvaltning 
 

 

 

 
Viser til vedtak av Ringerike kommune v/Karin Møller av 28.11.2018 om stengning av bygningen Fossveien 1 B/Stabellsgaten 

1. 
 
Til orientering opplyses herved at i dag fredag den 30.11.2018 er kloakkforholdene utbedret. Ringerike septikservice AS har 
vært i Fossveien 1 B klokken 07.30 og tømt septiktanken og fjernet overvannet fra grøften.  
Rørleggeren fra Hønefoss Rørleggerbedrift AS er i ferd med å tette overvannsledningen slik at det ikke vil samle seg overvann 

i gropen. Senere i dag kommer RR MASKIN AS og vil fjerne en del av den gamle massen fra grøften og fylle på med ny 
masse. 
 
Nærmere dokumentasjon vil bli ettersendt på epost.  
 
Jeg har snakket med advokaten min om den varslede stengningen av bygningen. Han opplyser at kommunen ikke har 

hjemmel i loven til å stenge bygningen uten samtidig å pålegge BJERKE & CO EIENDOMSSELSKAP AS v/Anders Bjerke å gi 

tillatelse til BRAATHEN EIENDOM AS til å grave på eiendommen Fossveien 3 for å få skiftet avløpsledningen og få lagt ned 
overvannsledningen. 



 
Det er gjort feil i saksbehandlingen fra kommunens side helt siden Anders Bjerke nektet den første entreprenøren 

MICROTRENCHING NORGE AS å utføre arbeidet for BRAATHEN EIENDOM AS over Fossveien 3 i juni 2017.  
 
Da skulle kommunen ha gitt pålegg til Anders Bjerke om å gi tillatelse til å grave over eiendommen Fossveien 3. BRAATHEN 

EIENDOM AS har siden vært avskåret fra å få gjennomført sitt prosjekt ved at Anders Bjerke nektet de følgende tre 

entreprenørene å utføre arbeidet.  
 
Hvis kommunen hadde gitt slikt pålegg, ville prosjektet til BRAATHEN EIENDOM AS vært fullført allerede innen 01.07.2017. 

Dette har påført BRAATHEN EIENDOM AS store unødige utgifter til entreprenører, omkostninger med rettssaker etc. 
 
Ved at kommunen ikke har gitt pålegg til Anders Bjerke om å tillate graving, har det blitt skapt en umulig situasjon for 

BRAATHEN EIENDOM AS ved at en ikke har fått muligheten til å gjennomføre utskifting av avløpsledningen og nedlegging av 

overvannsledning.  
 
Dette er også et forhold som skulle vært vektlagt i forbindelse med utferdigelse av tvangsmulkten som det ikke finnes noe 

rettslig grunnlag for da BRAATHEN EIENDOM AS ble låst fast i en umulig situasjon.  Kommunen hadde mulighet til å løse 
dette problemet ved å gi Anders Bjerke pålegg om å tillate graving på Fossveien 3, men har bevisst valgt å ikke foreta seg 

noe. Kommunen er derfor skyld i at BRAATHEN EIENDOM AS ikke har fått utført prosjektet og kommunen pådrar seg således 

et stor erstatningsansvar.   
 
Hvis kommunen fastholder at bygningen skal stenges i dag den 30.11.2018 klokken 12.00, vil det i tillegg til ovennevnte 

erstatningskrav bli fremsatt erstatningskrav fra BRAATHEN EIENDOM AS mot Ringerike kommune på vegne av leietakerne og 

for det tap av leieinntekter som BRAATHEN EIENDOM AS vil lide som følge av at bygningen tømmes for leietakere og helt 
frem til nye leieforhold etableres i fremtiden. 
 
Jeg ber derfor om at stengningen av bygningen utsettes inntil videre og at kommunen øyeblikkelig gir Anders 

Bjerke pålegg om å tillate graving over hans eiendom slik at avløpsledningen kan skiftes og overvannsledningen 
legges ned slik kommunen har hjemmel til etter loven.  
 
Dersom bygningen til tross for min anmodning blir stengt og leietakerne blir nektet adgang, vil advokaten min øyeblikkelig 

reise sak mot Ringerike kommune med et betydelig erstatningskrav. 
 



 

 

 

 
Med vennlig hilsen 
BRAATHEN EIENDOM AS 
 
Marianne Fic Braathen 
Adm.direktør/Daglig leder 
Postboks 2 Sentrum 
 3502 HØNEFOSS 
  Mobil 99597488 
 



Fra: Advokat Per Johan Braathen [advpjb@msn.com] 

Til: Karin Møller [Karin.Moller@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Marianne Fic Braathen [mariannaficb@hotmail.com] 

Sendt: 13.12.2018 18:18:52 
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Hønefoss, den 13.12.2018 

 

 
 

Ringerike kommune v/Karin Møller 

 

 
 

Vedlagt oversendes bilder som dokumentasjon på arbeidet som ble utført 

av Hønefoss Rørleggerbedrift AS den 22.11.2018 og 30.11.2018.  

 

Bildene som ble tatt den 22.11.2018 gjelder reparasjon/forsegling av 
avløpsledningen fra bygningen og til septiktanken. 

 

Bildene av 30.11.2018 viser plugging av overvannsrøret hvor det har vært 

mulig med tilbakerenning fra tanken når den ble for full. Denne mulighet 
er nå stengt. 

 

Begge disse rørene er nå tette. Se vedlagte faktura fra Hønefoss 

Rørleggerbedrift AS av 30.11.2018 hvor det utførte arbeidet er bekreftet. 
Setningen er markert med gul farge.  

Etter de utførte arbeidene av rørleggeren går avløpsvann fra bygningen til 

septiktank og i septiktank håndteres avløpsvannet i et lukket system uten 

utsiving til omgivelsene.  

 
Vedlagt følger også etterspurt dokumentasjon fra Ringerike septikservice 

AS av 10.12.2018. 

 

Dersom dokumentasjonen som BRAATHEN EIENDOM AS har sendt 
06.12.2018 til Ringerike kommune på vegne av eieren av restauranten 

NEW YORK PIZZA & GRILL v/Jose Sheikho vedrørende fettutskiller i 

restaurantlokalet ikke er tilfredsstillende, må kommunen ta direkte 



kontakt med eieren Jose Sheikho som ene og alene har ansvaret for 

fettutskilleren og etterlyse manglende dokumentasjon. 

 

BRAATHEN EIENDOM AS er ikke ansvarlig for fettutskilleren i 
restaurantlokalet og på denne bakgrunn har ikke kommunen rett til å 

stenge hele bygningen i Fossveien 1 B ifølge loven. Hvis tilfredsstillende 

dokumentasjon ikke er levert angående fettutskiller, så er det en sak 

mellom kommunen og eieren av restauranten. 
 

Nødvendig etterspurt dokumentasjon angående utbedring av 

kloakkforholdene ble sendt til kommunen allerede den 06.12.2018, men 

tilleggsdokumentasjon følger vedlagt. På vegne av BRAATHEN EIENDOM 
AS ber jeg om at bygningen i Fossveien 1 B åpnes med øyeblikkelig 

virkning da det ikke lenger er fare for liv og helse og BRAATHEN EIENDOM 

AS kan ikke utsettes for ytterligere økonomisk tap. 

 
Etterlyser for øvrig svar på gjentatte henvendelser om hvorfor kommunen 

ikke har kommet med pålegg til BJERKE & CO EIENDOMSSELSKAP AS 

v/Anders Bjerke om å gi BRAATHEN EIENDOM AS tillatelse til å skifte 

avsløpsledningen og legge ned overvannledningen over eiendommen 

Fossveien 3, men har i stedet bevisst valgt å stenge bygningen ?   
 

Når har kommunen tenkt å svare på disse henvendelsene fra BRAATHEN 

EIENDOM AS som er helt avgjørende for fremdriften av prosjektet ? 

 
Til slutt ber jeg på vegne av BRAATHEN EIENDOM AS om at Ringerike 

kommune øyeblikkelig pålegger BJERKE & CO EIENDOMSSELSKAP AS 

v/Anders Bjerke å tillate BRAATHEN EIENDOM AS å grave over Fossveien 

3 for å få gjennomført sitt prosjekt slik kommunen har hjemmel til i loven.  
  

 

Med vennlig hilsen  
 

       Advokat  

Per Johan Braathen 

Postboks 2 Sentrum 

 3502 HØNEFOSS 
  Tlf. 32 12 35 70 

 Mobil 957 02 058 

 

 
Fra: Advokat Per Johan Braathen <advpjb@msn.com> 
Sendt: fredag 30. november 2018 10.56 
Til: Karin Møller 
Kopi: Marianne Fic Braathen 
Emne: Stengning av bygningen Fossveien 1 B/Stabellsgaten 1  

  

Hønefoss, den 30.11.2018 



 

 

 

Ringerike kommune 
Kommuneoverlegen 

 

 

Til orientering er kloakkforholdene blitt utbedret i dag fredag den 
30.11.2018.  

 

Ringerike septikservice AS har vært i Fossveien 1 B klokken 07.30 og tømt 

septiktanken og fjernet overvannet fra gropen. 
 

Vedlagt oversendes tømmekvittering for tømming av septiktanken og 

gropen. 

 
Rørleggeren fra Hønefoss Rørleggerbedrift AS er i ferd med å tette 

overvannsledningen så det ikke vil kunne samle seg vann i gropen. 

 

Senere i dag vil RR MASKIN AS komme og fjerne en del av den gamle 

massen fra grøften og fylle på ny masse i den. 
 

På denne bakgrunn ber jeg om at kommunen ikke foretar stengning av 

bygningen Fossveien 1 B/Stabellsgaten 1 i dag.  

 
For øvrig viser jeg til egen epost fra Marianne Fic Braathen i dag til 

Ordfører Kjell B. Hansen, rådmann Tore Isaksen, Ingrid Strømme og til 

deg. 

 
Kopi : Marianne Fic Braathen 

 

 

Med vennlig hilsen  

 
       Advokat  

Per Johan Braathen 

Postboks 2 Sentrum 

 3502 HØNEFOSS 
  Tlf. 32 12 35 70 

 Mobil 957 02 058 

 

 
Fra: Advokat Per Johan Braathen <advpjb@msn.com> 
Sendt: søndag 18. november 2018 15.52 
Til: karinmoller@ringerike.kommune.no 
Kopi: Marianne Fic Braathen 
Emne: Sv: Varsel om stengning grunnet kloakkforurensning. Stabells gate 1  

  



Hønefoss, den 18.11.2018 

 

 

 
Ringerike kommune 

Kommuneoverlegen 

 

 
Viser til tidligere epostkorrespondanse, senest min epost av 16.11.2018, 

se nedenfor og befaringer her i Fossveien 1 B, og oversender vedlagt 2 

bilder som dokumentasjon på at inngangen til heisen er sikret.  

 
Sikringen er utført av RR MASKIN AS v/Geir Haugen fredag den 

17.11.2018 og arbeidet ble avsluttet før klokken 12.00. RR MASKIN AS er 

ansvarlig for prosjektet med utskifting av avløpsledning og nedlegging av 

overvannsledning m.m. for Braathen Eiendom AS. 
 

Grøfta vil bli fylt igjen med ny masse så snart RR MASKIN AS har mulighet 

til å utføre arbeidet. 

 

Ber vennligst om at stengningsvedtaket blir opphevet og at BRAATHEN 
EIENDOM AS får tilsendt underretning om det. 

 

 

Kopi : Marianne Fic Braathen 
 

Med vennlig hilsen  

 

       Advokat  
Per Johan Braathen 

Postboks 2 Sentrum 

 3502 HØNEFOSS 

  Tlf. 32 12 35 70 

 Mobil 957 02 058 
 

 
Fra: Advokat Per Johan Braathen <advpjb@msn.com> 
Sendt: fredag 16. november 2018 14.48 
Til: karinmoller@ringerike.kommune.no 
Emne: Vs: Varsel om stengning grunnet kloakkforurensning. Stabells gate 1  

  

 

 
Med vennlig hilsen  

 

       Advokat  

Per Johan Braathen 
Postboks 2 Sentrum 



 3502 HØNEFOSS 

  Tlf. 32 12 35 70 

 Mobil 957 02 058 

 

 
Fra: Advokat Per Johan Braathen 
Sendt: fredag 16. november 2018 14.44 
Til: Ringerike kommune 
Kopi: Marianne Fic Braathen 
Emne: Varsel om stengning grunnet kloakkforurensning. Stabells gate 1  

  

Hønefoss, den 16.11.2018 

 

 
Ringerike kommune 

Kommuneoverlegen 

 

 
Viser til varsel av 15.11.2018 om stengning av bygningen tilhørende 

BRAATHEN EIENDOM AS. 

 

Det bekreftes herved at Ringerike Septikservice AS har tømt og spylt 
septikkummen og pumpet opp alt vannet som lå i grøften som 

hovedsaklig besto av overvann fra takrennenedløp på Anders Bjerkes 

bygning, Fossveien 3. 

 

Deretter har Hønefoss Rørleggerbedrift AS, Norderhovsgata 21, 3510 
Hønefoss reparert kloakkrøret på forskriftsmessig måte. 

 

Vedlegger dokumentasjon på at begge firmaene innehar godkjenning. 

 
Jeg er varamann i styret til BRAATHEN EIENDOM AS og har måttet ta meg 

av dette akutte problemet da daglig leder/administrerende direktør 

Marianna Fic Braathen for tiden oppholder seg i USA. 

 
 

 

Med vennlig hilsen  

 
       Advokat  

Per Johan Braathen 

Postboks 2 Sentrum 

 3502 HØNEFOSS 

  Tlf. 32 12 35 70 
 Mobil 957 02 058 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

LEIETAKERE og BEBOERE i Stabelsgate 1 / Fossveien 1b    

  

 

 

  

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/4867-34 46431/18 M41  07.12.2018 

 

 

INFORMASJON /INFORMATION  

 
 

Kommuneoverlegen har vedtatt at bygningen Stabells gate 1 /Fossveien 1B skal stenges for 

beboelse og bruk gjeldende fra fredag 07.12.2018 kl. 16.00.  

 

Vedtaket er begrunnet i at kloakkens utløp fra bygningen ikke er tilfredsstillende. Slik situasjonen er 

nå er det ikke helsemessig forsvarlig. Bygningen er derfor ikke egnet til beboelse eller annen drift før 

kloakkforholdene i bakgården er utbedret. Det er huseier som er ansvarlig for utbedring og for å 

sikre overholdelse av husleielovens bestemmelser.  

 

Stengningen vil bli gjennomført med bistand fra Politiet 7. desember kl. 16.00.  

 

Undertegnede kan kontaktes via kommunens sentralbord på telefon 32 11 74 00, eller via 

postmottak@ringerike.kommune.no.  

 

 

The local public health authority decided that the building Stabell gate 1 / Fossveien 1B must be 

closed for all types of use from Friday 07.th of December 2018 at 16.00/ 4 pm. 

 

The decision is based on the fact that the sewage outlet from the building is not satisfactory.  

 

The closure will be carried out with the assistance of the police on 7.th of December at 16:00/ 4 pm. 

 

Contact information: Ringerike Kommune on 32 11 74 00.  

Alternative: postmottak@ringerike.kommune.no 

 

 

 

Karin Møller 

Kommuneoverlege 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

Kommuneoverlegen 
 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Marianna Fic Braathen      

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/4867-29 46299/18 M41  06.12.2018 

 

 

Effektuering av vedtak i delegasjonssak 13/18 Stenging av Stabells gate 1 /Fossveien 1 B. 

Det vises til Delegasjonssak 13/18 melding om delegert vedtak – Utsatt frist for stenging til torsdag 

06.12.2018, delegasjonssak 12/18, samt Kommunestyrets stadfesting av vedtak om stenging i 

delegasjonssak 10/18, sak 155/18 i møtet den 30.11.2018. 

Det vises videre til tilbakemelding i mail fra Braathen eiendom, ved administrerende direktør 

Marianne Fic Bråthen mottatt 06.12.18 kl. 13.56. 

 

Vurdering 

Rettingsvedtaket er ikke utført. Kommuneoverlegen finner at vilkårene stenging, jf. 

Folkehelselovens § 16. Stansing av bygningen er oppfylt. 

Det begrunnes i manglende oppfyllelse av vedtakets 3 punkter:    

1. Dokumentasjon for at avløpsvann fra bygningen til septiktank og i septiktank håndteres i et 

lukket system uten utsiving til omgivelsene. Dokumentasjonen skal gis av godkjent firma.  

 

Det foreligger ikke dokumentasjon fra godkjent firma. 

 

2. Dokumentasjon for installert og fungerende godkjent fettavskiller ved restaurant. 

Dokumentasjonen skal gis av godkjent firma.  

 

Det foreligger ikke dokumentasjon fra godkjent firma på at det er installert en godkjent fettavskiller i 
tilknytning til restauranten. Fettavskilleren er nødvendig for å etablere tilfredsstillende avløp fra 
bygningen. Aktuelt vurderes det som et viktig kompenserende tiltak for manglende tilfredsstillende 
avløpssystem.  

 

3. Dokumentasjon på inngått avtale med godkjent renovasjonsfirma om tømning av septiktank 

ved behov, dog minst 3 ganger i uken.  

 

Det foreligger ikke dokumentasjon for inngått avtale med godkjent firma for tømming av 

avløpssystem. Vi registrerer at huseier er uenig i vedtatte tømmefrekvens for avløpet. Med 

bakgrunn i helsemyndighetens opplysninger om bruk av bygning og dimensjonering av 

septiktanken er tømming 3 ganger i uka et minstekrav i stengningsvedtaket. 
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Kommuneoverlegens medisinsk faglige vurdering er at ikke fungerende kloakksystem i bygård 

sentralt i Hønefoss medfører en overhengende fare for helseskade, jf. folkehelseloven §16. 

Kommuneoverlegens konstaterer at avløpsforholdene i bygningen ikke er tilfredsstillende, og 

registrerer at eier av eiendommen ikke gjør nødvendige kompensatoriske tiltak for å sikre at 

avløpsvann fra bygningen ikke forurenser omgivelsene. Stengningsvedtaket opprettholdes. 

Vedtaket hjemles i Lov om folkehelsearbeid § 16 Stansing.  

  

Konklusjon 

Forholdene anses ikke rettet og faren anses ikke for å være over før bygningen har et 

tilfredsstillende fungerende avløpssystem.  

Stengningsvedtaket opprettholdes.    

Stengingsvedtaket er gyldig frem til avløpssystemet er tilfredsstillende og godkjent av 

forurensningsmyndigheten i henhold til plan- og bygningsloven og forurensningsloven.  

Vedtaket vil ikke bli gitt oppsettende virkning.  

Vedtak vil bli fremlagt for Kommunestyret for stadfesting i førstkommende møte 31.01.2019. 

Vedrørende klageadgang vises delegasjon sak 13/18.  

 

 

Med hilsen 

 

Karin Møller 

Kommuneoverlegen 

Unni Suther 

Fagansvarlig miljørettet helsevern 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Braathen Eiendom AS, Postboks 2, 3502 HØNEFOSS 

Hønefoss Eiendom AS, c/o Bjerke & Co Eiendomsselskap AS, 3510 HØNEFOSS 

Nordre Buskerud Politidistrikt, c/o Sør-Øst politidistrikt, 3103 TØNSBERG 

Mattilsynet, Felles postmottak, 2381 BRUMUNDDAL 

Advokat Per Johan Braathen, Postboks 2, 3501 HØNEFOSS 

Ringerike kommune ved: 

Forurensningsmyndigheten ved Ingrid Strømme 

Rådmann Tore Isaksen 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74 00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Braathen Eiendom AS  

Postboks 2 

 

3502 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/4867-50 5569/19 M41  05.02.2019 

 

Melding om politisk vedtak - Stadfesting av vedtak i delegasjonssak 11/18, 12/18 og 13/18 

 

 

Kommunestyret  behandlet  i møte 31.01.2019 sak 7/19. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Ringerike kommunestyre stadfester delegasjonssakene 11/18, 12/18 og 13/18 - Vedtak om 

stenging av Stabells gate 1, grunnet ikke fungerende kloakk. 

 

 

Dette til orientering. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Karin Møller 

Kommuneoverlege 

 

       Unni Suther 

       Fagansvarlig miljørettet helsevern 

       unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

  

Kopi: Daglig leder /administrerende direktør Marianna Fic Braathen  



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4867-46   Arkiv: M41  

 

 

Stadfesting av vedtak i delegasjonssak 11/18, 12/18 og 13/18  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommunestyre stadfester delegasjonssakene 11/18, 12/18 og 13/18 - Vedtak om 

stenging av Stabells gate 1, grunnet ikke fungerende kloakk. 

 

  

Beskrivelse 

Kommunestyret stadfestet 30.11.2018 i sak 155/18 Kommuneoverlegens delegerte vedtak i 

sak 10/18. Bakgrunn for vedtaket var overhengende fare for helseskade som følge av 

avløpsvann i åpen gravd grop i gårdsrommet mellom Fossveien 1, 1 B og 3., jf. lov om 

folkehelsearbeid (Folkehelseloven) § 9 og 16. 

 

Bygården ble ikke stengt 16.11.2018 da gårdeieren tømte grøfta for avløpsvann og iverksatte 

tiltak for å hindre videre utlekking av avløpsvann. Tiltakene ble bekreftet utført av Ringerike 

Septikservice AS og Hønefoss Rørleggerbedrift A/S 20.11.2018 og 21.11.2018. 

 

Utlekking av avløpsvann kom tilbake etter noen dager og det ble fattet nytt vedtak. 

Kommuneoverlegen har prøvd å etterkomme Braathens Eiendomsselskap AS anmodning om 

ikke å stenge bygården og gitt de mulighet til å gjennomføre tiltak som kunne hindre utlekking 

og etablere midlertidig, helsemessig forsvarlig avløpssystem frem til stikkledningen fra bygget 

til kommunal avløpsledning blir utbedret. Nedenfor er vist en forenklet saksoversikt: 

 

Kommuneoverlegen og forurensningsmyndigheten oberverte at den gravde gropa i bygården til 

Braathen Eiendom AS ble fylt opp med avløpsvann etter ca. 3 døgn. Flere forsøk på å hindre 

utlekking av avløpsvann til gropa førte ikke fram. Kummen og gropa ble siste gang tømt 



- 

06.12.2018. Nye vedtak med varsel om stansing grunnet i overhengende fare for helseskader 

ble gitt 21.11.2018, 29.11.2018 og 04.12.2018.  

Stengningen av bygården ble utført med bistand fra politiet og Brann og låsservice AS, 

07.12.2018, kl. 16.00-18.00. To av tre leiligheter var bebodd, men ingen åpnet. Brann og 

Låsservice AS bisto med atkomst til alle leilighetene. Restauranteier og advokatkontoret ble 

informert og opplyste at de ville lukke selv samme kveld.  

Daglig leder Marianna Fic Braathen har påklaget vedtak om stengingen for bruk og beboelse 

av bygården Stabells gate 1 og Fossveien 1 B. Klagen ble mottatt 08.01.2019 og er under 

behandling. Klagesaken vil bli fremlagt for Kommunestyret i møte 07.03.2018. 

Kommuneoverlegen vurderer at risikoen for vesentlige helsemessige ulemper og helseskade er 

overhengende så lenge det er avløpsvann i åpen grop i en sentral bygård. Avløpsvannet fra 

bygården ble ikke håndtert på en hygienisk forsvarlig måte i et lukket system. Bygget vil ikke 

bli gjenåpnet før avløpet fra bygningen med adresse Fossveien 1 B og Stabells gate 1 er i 

samsvar med forurensningslovens bestemmelser om avløp og tillatelse fra kommunens 

Byggesakskontoret foreligger.  

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer at bruk av hastebestemmelsen, jf. folkehelselovens § 9 og § 16 har vært 

nødvendig. Kommunen har forsøkt å etterkomme daglig leders anmodning om ikke å stenge 

bygningen, men daglig leder har ikke maktet å finne en løsning som sikrer at avløpet blir 

håndtert på en helsemessig forsvarlig måte. 

Det ble påvist gjentakende utlekking av avløpsvann i gravd grøft inne i bygården i november og 

faren for spredning var overhengende så lenge det var avløpsvann i den åpne grøfta. Gropa og 

septiktanken ble sist tømt 06.12.2018. Den 19.12.2018 var gropa fortsatt tom.   

Gjennom å stenge bygget, forhindres ytterligere utledning av kloakk til omgivelsene. Bygget er 

nå stengt. Det foreligger klage fra Braathen Eiendom As på vedtaket. Klagen vil bli fremmet 

for Kommunestyret 07.03.2018. 

Rådmannen fremlegger Kommuneoverlegens vedtak i delegasjonssakene 11/18, 12/18 og 

13/18 med anmodning om at Kommunestyret stadfester vedtakene i møte 31.01.2018.  

 

Vedlegg 

Ringerike kommune, Kommuneoverlegen, 21.11.2018. Delegasjonssak nr. 11/18. Melding om 

delegert vedtak - Stabells gate 1 / Fossveien 1, Hastevedtak nr. 2. Krav om øyeblikkelig 

retting av avløpsforholdene på eiendommen 

Ringerike kommune, Kommuneoverlegen, 28.11.2018. Delegasjonssak nr. 12/18. Melding om 

delegert vedtak - Stabells gate 1 / Fossveien 1 B – Stenging av bygningen fra fredag 

30.11.2018 kl. 12.00. Gnr. / Bnr. 318/374 

 

Ringerike kommune, Kommuneoverlegen, 30.11.2018. Melding om delegert vedtak - 

Delegasjonssak nr. 13/18. Utsatt frist for stenging til torsdag 06.12.2018 - jf. delegasjonssak 

12/18     

 



- 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Karin Møller 

 

saksbehandler: Unni Suther 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unntatt offentligheten



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Braathen Eiendom AS       

Postboks 2 

 

3502 HØNEFOSS 

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/4867-41 48458/18 M41  20.12.2018 

 
Svar på deres anmodning om oppheving av vedtaket i sak 13/18 Stenging av Stabells gate 

1 / Fossveien 1 B 

 

Det vises til Kommuneoverlegens vedtak i delegasjonssak 13/18 datert 30.11.2018 og 

effektuering av vedtaket med bistand fra Politiet fredag 7.12.2018. Det vises videre til epost fra 

Advokat Per Johan Braathen 13.12.2018, samt epost fra administrerende direktør i Braathen 

Eiendom AS Marianna Fic Braathen 18.12.2018. 

Det vises videre til kommuneoverlegens anmodning i epost 14.12.2018 til juridisk ansvarlig i 

Braathen eiendom AS. Det er fortsatt ikke klargjort for helsemyndigheten hvem juridisk 

ansvarlig for Braathen Eiendom AS ønsker å benytte som kontaktperson i denne saken. Vi ser 

at tilbakemeldingene fra adv. Per Johan Braathen og adm.dir. Marianna Fic Braathen er 

likelydende, og velger derfor å adressere dette svaret til Braathen Eiendom AS med kopi til 

begge. Vi anmoder fortsatt om for fremtidig saksbehandling å få opplyst en gjeldende 

kontaktperson for bedriften. 

Bakgrunn 

Kommuneoverlegen og fagansvarlig miljørettet helsevern gjennomførte stengningen av Stabells 

gate 1 / Fossveien 1 B den 7.12.2018, kl. 16.00 – 18.00. Bakgrunn for stengingen er at 

bygningen ikke har et fungerende avløpssystem og at det oppsamles avløpsvann i en åpen gravd 

grop i bygården. Stengningen ble første gang varslet 15.11.2018 i delegasjonssak 12/18. 

Vedtaket ble stadfestet av Kommunestyret i møte 30.11.2018 i sak 155/18. Stengingen 

7.12.2018 ble gjennomført med bistand fra Politiet og låsesmed fra Brann og Låseservice AS.   

 

Stengingen omfattet følgende:  

 New York Pizza & Grill, Stabells gate 1 

 Advokat Per Johan Braathen, besøksadresse Fossveien 1 B 

 3 leiligheter med adresse Fossveien 1 B 

 

Bygningen har 5 etasjer sett fra Fossveien 1 B, og fire fra Stabellsgate1. Fra Fossveien 1 B er 

første etasje advokatkontor, andre etasje er pizza restaurant, mens tredje, fjerde og femte etasje 

er leiligheter. Kommuneoverlegen fant at leilighetene i tredje og fjerde etasje var bebodd, mens 

leiligheten i femte etasje var ubebodd.  
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1. Observasjoner av boforholdene i bygget 07.12.2018 

a. Atkomst til bygget 

Det er to innganger til bygget fra Fossveien.  En inngang til husets trappeoppgang. Atkomsten 

til denne inngangsdøren går over løse masser ved siden av en åpen gravd grop. En annen 

inngang går til heis med provisoriske stålplater som erstatning for trapp.  Heisen er en 

kombinert vare- og personheis med begrenset kapasitet og låste utgangsdører på alle nivå.  

 

Kommentar 

Atkomstforholdene er ikke tilstrekkelig trygge i forhold til mørketid, snø og is og risiko for 

personskader. Trygge og funksjonelle rømningsveier ved brann er sentralt for å sikre beboeres 

liv og helse. Kommuneoverlegen har derfor med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern § 

3. Forholdet til annet regelverk, varslet Brannmyndighetene om forholdene i eiendommen. 

 

b. Inneklima 

Beboerne kunne opplyse at det var problemer med kloakken i bygningen og at det var meldt til 

huseier uten at tiltak var blitt utført. Lukt av fukt, mugg og kloakk var merkbar i trappe-

oppgangen og i den tomme leiligheten. 

 

Kommentar 

En rekke undersøkelser har vist en sammenheng mellom fuktproblemer i bygg og økt forekomst 

av luftveissymptomer og andre plager som trøtthet og hodepine er blitt koblet til eksponering 

for fukt. Folkehelseinstituttet anbefaler er at det er helt nødvendig at fukt-problemene utbedres 

med en gang de oppstår. 

 

Konklusjon boforhold 

Kommuneoverlegen har hjemmel i Folkehelseloven til å kreve retting av forhold i utleieboliger 

som kan medføre vesentlig helsemessig ulempe for beboerne, jf. Helsedirektoratets veileder nr. 

IS-2409 i tilsyn med radon i skoler, barnehager og utleieboliger.   

 

Krav om retting vil ikke bli fremsatt så lenge bygningen er stengt for bruk og beboelse av 

grunnet ikke fungerende avløpsanlegg mellom bygningen og kommunalt avløpsledning.  

 

2. Svar på epost med vedlegg fra advokat Per Johan Braathen datert 13.12.2018 og fra 

administrerende direktør Marianna Fic Braathen 18.12.208. 

 

Det vises i svaret til Kommuneoverlegens brev av 6.12.2018. De nye opplysninger bidrar ikke 

til endring av stengingsvedtaket. Det begrunnes i: 

 

1. Dokumentasjon for at avløpsvann fra bygningen til septiktank og i septiktank håndteres i 

et lukket system uten utsiving til omgivelsene. Dokumentasjonen skal gis av godkjent 

firma.  

 

Det er fremlagt kopi av faktura fra Hønefoss Rørleggerbedrift AS for rørleggerarbeid utført for 

Braathen Eiendom AS v/ Marianna Fic Braathen den 01.12.2018. 

 

Kommentar  
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Det fremgår ikke av fakturaen fra Hønefoss Rørleggerbedrift AS at avløpet fra bygningen til 

tett septiktank og i septiktank er et lukket system uten utsiving til omgivelsene. Det foreligger 

ikke dokumentasjon på at avløpsanlegget faktisk er tett fra godkjent firma.  

Vedtakspunktet er ikke oppfylt. 

 

2. Dokumentasjon for installert og fungerende godkjent fettavskiller ved restaurant. 

Dokumentasjonen skal gis av godkjent firma.  

 

Det er opplyst i epostene til Kommuneoverlegen at de ikke er ansvarlig for fettavskiller.  

Kommentar 

Forholdet er knyttet til krav om fettavskiller fra restauranten retter seg mot å øke det 

eksisterende avløpssystemets toleranse for belastning.  

Vedtakspunktet har ikke relevans så lenge bygningen er stengt. 

 

3. Dokumentasjon på inngått avtale med godkjent renovasjonsfirma om tømning av 

septiktank ved behov, dog minst 3 ganger i uken.  

 

Det er oversendt bekreftelse fra Ringerike Septikservice AS der det fremgår at de er villig til å 

inngå avtale med Braathen Eiendom AS (Matrikkel nr. 318/374) om tømming av septiktanken 

ved behov og inntil 3 ganger i uken etter beskjed fra Braathen Eiendom AS.  

 

Det er oversendt tømmekvitteringer fra Ringerike Septikservice AS for tømming. Det fremgår 

ikke av tømmekvitteringene hvor de har tømt eller hvor mye de har tømt. Kommunen har 

telefonisk fått verifisert at Ringerike Septikservice AS har hatt tømmebil i Fossveien 1 B og at 

grøfta og avløpsvann i gravd grøft har blitt tømt.     

 

Kommentar 

Det er ikke fremlagt avtale mellom Braathen Eiendom AS og Ringerike Septikservice AS om 

fast regelmessig tømming.  

Vedtakspunktet er ikke oppfylt. 

 

Vurdering 

Helsemyndighetens vedtak er rettet mot helsefaglige relaterte utfordringer knyttet til åpen og 

utett avløpssystem. Avløpsforholdene i bygningen er ikke dokumentert korrigert og innehar 

uendret en helsefare. Braathen Eiendom AS har over lengere tid ikke gjort nødvendig 

kompensatoriske tiltak, for å sikre at avløpsvann fra bygningen ikke forurenser omgivelsene. 

Pålegg fra helsemyndigheten har ikke ført frem. Det vises til at vilkårene for vedtak om 

stenging fremgår av vedtak i sak 13/18.  

Vedtaket fordrer at avløpsløsningen som velges, er godkjent av forurensningsmyndigheten og 

bygningsmyndigheten. Det må foreligge før stengingsvedtaket kan vurderes opphevet. 

Helsemyndigheten samhandler under saksbehandlingen i saksforberedelse og vurdering av 

forurensningssaker med andre relevante myndigheter, bl.a. bygningsmyndigheten og 

forurensningsmyndigheten.  Det er også gjort i denne saken. Helsemyndigheten er derfor kjent 

med at saken knyttet til gjennomføring av etablering av nytt avløpssystem for eiendommen har 

vært behandlet over flere år og fortsatt behandles aktivt av forurensningsmyndigheten med 
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bistand fra Kommuneadvokat, Teknisk eiendomsdrift og Byggesakskontoret. Vi er også kjent 

med at det foreligger en dom i Tingretten som knytter seg til gjennomføringen av utbedringene. 

Kommuneoverlegens medisinsk faglige vurdering er at ikke fungerende kloakksystem i bygård 

sentralt i Hønefoss medfører en overhengende fare for helseskade, jf. folkehelseloven §16. 

Kommuneoverlegen finner at vilkårene stenging, jf. Folkehelselovens § 16. Stansing av 

bygningen er oppfylt. Det vises til miljø- og helsekravene i forskrift om miljørettet helsevern, §§ 

7, 9 b), c) og 9 e) og §10 a) samt til de administrative kravene i forskriftens § 12. 

 

Konklusjon 

Stengningsvedtaket opprettholdes. Vedtaket er hjemlet i lov om folkehelsearbeid § 16 Stansing. 

Vedtakspunktene er ikke rettet og faren anses ikke for å være over før bygningen har et 

tilfredsstillende fungerende avløpssystem. Stengingsvedtaket er gjeldende frem til det er etablert 

et avløpssystem fra bygningen som er tilfredsstillende og godkjent av forurensningsmyndigheten 

etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven. 

Vedtak vil bli fremlagt for Kommunestyret for stadfesting i førstkommende møte 31.01.2019. 

Vedrørende klageadgang vises delegasjon sak 13/18.  

 

Med hilsen   

    

Karin Møller   

Kommuneoverlege   

  Unni Suther 

  fagansvarlig miljørettet helsevern 

  unni.suther@ringerike.kommune.no 

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

Kopi: 

Braathen Eiendom AS v/Adm. direktør/Daglig leder Marianne Fic Braathen 

Braathen Eiendom AS v/Advokat Per Johan Braathen 

Ringerike kommune v/forurensningsmyndigheten Ingrid Strømme 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/62-9  Arkiv: 614  

 

Sak: 19/19 

 

Saksprotokoll - Status godkjenning av barnehager og skoler  pr. 01.01.19 etter forskrift 

om miljørettet helsevern  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Status om godkjenning av barnehager og skoler per 1.1.18 etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler tas til orientering. 

 

 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 19.02.2019: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HOK) innstilling ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/62-8  Arkiv: 614  

 

Sak: 2/19 

 

Saksprotokoll - Status godkjenning av barnehager og skoler  pr. 01.01.19 etter forskrift 

om miljørettet helsevern  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Status om godkjenning av barnehager og skoler per 1.1.18 etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler tas til orientering. 

 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.02.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/62-7   Arkiv: 614  

 

 

Status godkjenning av barnehager og skoler pr. 01.01.19 etter forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
 

Forslag til vedtak: 

Status om godkjenning av barnehager og skoler per 02.01.19 etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler tas til orientering. 

 

 

  

Sammendrag 

Bare en barnehage mangler godkjenning, mens 6 av de 13 kommunale grunnskolene i 

Ringerike fremdeles ikke er godkjente etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler. En av de videregående skolene i kommunen er heller ikke godkjent. 

 

Det er totalt 19 skoler i kommunen, og 12 av disse er godkjent. 

Godkjenning omfatter det fysiske skolemiljøet, det vil si bygningsmassen og uteområdet. 

For å oppnå godkjenning, må både de fysiske forholdende samt internkontrollrutiner være på 

plass. Det har siden 2011 vært arbeidet systematisk og planmessig godt for at barn i førskole- 

og skolealder, samt ansatte, skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. 

Ledelsen ved den enkelte enhet må søke kommuneoverlegen, som er fagansvarlig for 

miljørettet helsevern, om godkjenning.  

 

Ved Hov barnehage er det gjennomført en mindre utbygging, og barnehagen må av den grunn 

søke om ny godkjenning. 

 

To kommunale grunnskoler ble ved siste årsskifte lagt ned, Eikli skole og Kirkeskolen. 

Nybygde Benterud skole erstatter disse. Det søkes om godkjenning av Benterud skole. 

Ullerål skole er under utbygging, mens prosjektering av renovering og utbygging ved Nes 

skole og Hov ungdomsskole starter vinteren 2019. 

 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern gjennomfører tilsyn ved barnehager og skoler etter egen 

tilsynsplan. En godkjenning kan trekkes tilbake dersom tilsyn viser at det er avvik i henhold 

til de krav forskriften stiller.  

 



- 

Veien skole fikk i desember 2018 tilbaketrukket tidligere godkjenning. Oversikt over status 

for barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern pr. 01.01.19. 

 

Nr. Virksomhet Navn Status 

1 Dagmamma Britt B. Østli Godkjent 

 

2 Familiebarnehager Fegri Godkjent 

3 Skogstjernen Godkjent 

4 Vesleveien Godkjent 

5 Viul Godkjent 

6 Hundremeterskogen Godkjent 

7 Bondeheimen Godkjent 

 

9 Private 

barnehager 

Almemoen FUS barnehage Godkjent 

10 Almgrenda Steinerbarnehage Godkjent 

11 Blåbærskogen barnehage Godkjent 

12 Dalsbråten barnehage Godkjent 

13 Espira Hovsmarka barnehage Godkjent 

14 Espira Trygstad barnehage Godkjent 

15 Hov barnehage SA Trukket tilbake 

16 Kirkemoen barnehage Godkjent 

17 Nedre Auren gårdsbarnehage AS Godkjent 

18 Smeden barnehage Godkjent 

19 Sona natur- og gårdsbarnehage Godkjent 

20 Tolpinrud barnehage Godkjent 

21 Åsatua naturbarnehage Godkjent 

    

22 Kommunale 

barnehager 

Eikli Godkjent 

23 Hallingby Godkjent 

24 Haug Godkjent 

25 Heggen Godkjent 

26 Heradsbygda Godkjent 

27 Hvervenmoen Godkjent 

28 Hønefoss Godkjent 

29 Nes Godkjent 

30 Tyristrand Godkjent 

31 Ullerål Godkjent 

32 Veien Godkjent 

 

  



- 

Nr. Virksomhet Navn Status 

33 Kommunale 

barneskoler 

Benterud Ikke godkjent 

34 Helgerud Godkjent 

35 Hønefoss Ikke godkjent 

36 Ullerål – under utbygging Ikke godkjent 

36 

B 

Ullerål midlertidige paviljongskole Ikke godkjent 

37 Vang Godkjent 

38 Veien Ikke godkjent 

 

39 Kommunale 

kombinerte skoler og 

ungdomsskole 

Hallingby Godkjent 

40 Nes Godkjent 

41 Sokna Ikke godkjent  

42 Tyristrand Godkjent 

43 Haugsbygd ungdomsskole Godkjent 

44 Hov ungdomsskole Ikke godkjent 

45 Veienmarka ungdomsskole Godkjent 

 

46 Private grunnskoler Ringerike Steinerskole Godkjent 

47 Ringerike Montessoriskole Godkjent 

48 Steinsfjorden skole (Montessori) Godkjent m/disp. 

 

49 Videregående skoler Hønefoss videregående skole Godkjent 

50 Ringerike videregående skole Ikke godkjent 

 Ung Invest (arbeidsinstituttet) Godkjent 

 

Beskrivelse av saken 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har vært gjeldende siden 1996. Seks 

kommunale skoler mangler fortsatt godkjenning. Benterud skole kan bli godkjent etter 

søknad, og det dokumenters at skolen oppfyller forskriftens betemmelser.   

På Sokna skole, der selve skolebygget er nyrenovert, har det vært utfordringer med fuktighet i 

sanitærrom i samfunnshuset/gymsal. Teknisk forvaltning har nå drenert rundt bygget og skal 

utbedre garnderobene. Dette arbeidet skal påbegynnes i februar/mars.   

 

Hønefoss skole legges ned fra skoleåret 2020/21. Fra samme tidspunkt skal Ullerål skole være 

ferdig utbygd, og etter søknad bli gjenstand for en godkjenningsvurdering. 

Ved Veien skole er ikke avvik etter nasjonalt inneklimatilsyn lukket og godkjenningen ble 

trukket tilbake i desember 2018. 

Teknisk forvaltning vil i løpet av våren 2019 bytte alle ventilasjonsaggregater ved Veien skole 

slik at inneklimautfordringene ved skolen blir løst.  

Prosjektering av Hov ungdomsskole starter vinteren 2019. Når denne skolen er utbygd, er 

håpet at alle kommunalt eide grunnskoler er godkjente. 

 

Buskerud fylkeskommune har vedtatt at Ringerike videregående skole skal bygges ut, og først 

etter avsluttet byggeperiode kan søknadsprosess om godkjenning etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler starte. 

  



- 

Økonomiske forhold 

 I vedtatt handlingsprogram for 2019 – 2022 ligger følgende aktuelle investeringer inne. 

 

Investeringsprosjekt 2019 2020 2021 2022 Sum 2019-22 

Oppgradering skolebygg 3000  0 0 3 000 

Benterud skole 4000    4 000 

Hov ungdomsskole 5000 50 000 180 000 65 000 30 0000 

Idrettshall Hov u.skole    50 000 50 000 

Nes skole ny 
barneskolefløy 

5000 6000   11 000 

Ullerål skole med 
idrettshall 

158 600 90 000   248 000 

 
 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at endringer i skolestruktur og investeringer i skolebygg gir resultater. Alle 

barn og unge skal ha sine tilbud ved enheter som er godkjent etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler. 

Når Benterud skole trolig blir godkjent, gjenstår bare Ullerål skole og Hov ungdomsskole av 

de store utbyggingsprosjektene.  

Rådmannen mener det innenfor avsatte midler til oppgradering av skolebygg i 2019 er mulig 

å utføre de tiltak som er trengs for oppnå godkjenning ved både Sokna skole og Veien skole. 

Det vil fortsatt være viktig å holde fokus på forskriften og vedlikehold av bygningsmasse og 

utendørsanlegg. 

 

 

 

Vedlegg: Link til forskrift og miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928  

 

 

 Ringerike kommune, 08.01.19 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/322-4  Arkiv: U03  

 

Sak: 16/19 

 

Saksprotokoll - Framtidig driftsform for "Aurora", - henvendelse fra styret for Menova 

as  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Rådmannen bes, i forbindelse med at kommunens leieavtale om lokaliteter for 

«Aurora» vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid med 

kommunens egen virksomhet «Menova as» lokalisert til Kilemoen, i tråd med de 

ønsker som framkommer i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019. 

2. Slik utredning bes lagt fram for kommunestyret i mai 2019. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 19.02.2019: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/322-3  Arkiv: U03  

 

Sak: 2/19 

 

Saksprotokoll - Framtidig driftsform for "Aurora", - henvendelse fra styret for Menova 

as  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
1. Rådmannen bes, i forbindelse med at kommunens leieavtale om lokaliteter for 

«Aurora» vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid med 

kommunens egen virksomhet «Menova as» lokalisert til Kilemoen, i tråd med de 

ønsker som framkommer i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019. 

2. Slik utredning bes lagt fram for kommunestyret i mai 2019. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 05.02.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/322-1   Arkiv:   

 

Framtidig driftsform for "Aurora", - henvendelse fra styret for Menova as  
 

Forslag til vedtak: 

1. Rådmannen bes, i forbindelse med at kommunens leieavtale om lokaliteter for «Aurora» 

vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid med 

kommunens egen virksomhet «Menova as» lokalisert til Kilemoen, i tråd med de ønsker 

som framkommer i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019. 

2. Slik utredning bes lagt fram for kommunestyret i mai 2019. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Menova as Menova AS er en arbeidsinkluderingsbedrift, eid av Ringerike kommune (93,6 %) 

og Hole kommune (6,7 %). Virksomheten Menova AS driver på Kilemoen, drift av 

arbeidsplasser for personer med uføretrygd som ønsker å arbeide (VTA), har betydelige 

likhetspunkter og synergi med deler av Aurora sin virksomhet. Samtidig som det også er 

forskjeller innen andre områder. 

Menova AS forstår at dagens leieavtale for Aurora sine lokaler på Hensmoen går ut ved 

årsskiftet 2020/2021.  Styret i Menova AS mener derfor det kan være et naturlig og riktig 

tidspunkt å utrede mulighetene for å samkjøre og organisere dagens tilbud om arbeid og 

aktivitet for voksne funksjonshemmede hos Aurora, eventuelt som del av Menova AS sin 

virksomhet.  

Styret for Menova AS er av den oppfatning at med en lokalisering på Kilemoen vil det enklere 

kunne praktiseres sømløse overganger etter hvert som den enkelte bruker utvikler nye 

ferdigheter. Fra enklere produksjonsoppgaver, - til mer krevende i VTA delen (varig tilrettelagt 

arbeid) og for noen mulighet til overgang til varig tilrettelagt arbeidsplass i en ordinær bedrift. 

For noen, basert på endring i helsesituasjon, kan overgang fra arbeid til aktivitet være den beste 

løsningen 

Ytterligere argumentasjon fra styrets side følger som vedlegg til denne sak. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har mottatt en henvendelse fra styret i Menova as om å vurdere et mulig tettere 

samarbeid om arbeids/aktivitetstilbud for den målgruppen psykisk utviklingshemmede som 



tradisjonelt har fått sine tilbud ved «Aurora» (tidligere Ringerike arbeidssenter) på Hensmoen. 

Det antydes at slikt samarbeid godt kan skje i regi av den kommunale bedriften. 

Psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune har helt siden HVPU-reformen hatt sitt 

aktivitetstilbud/arbeidstilbud knyttet til en egen kommunal driftsenhet. Et av 

hovedargumentene for dette har vært at funksjonsnivået har vært så lavt at de vanskelig kunne 

nyttiggjøre seg arbeidsmarkedsbedriftenes tilbud som baserer seg på en relativt høy 

produksjonskapasitet. 

I realiteten har dette ført til at denne gruppen har «vært skjermet» fra Nav sine tilbud og 

«verktøykasse» for å komme i posisjon for ordinære eller tilrettelagte arbeidstilbud innenfor 

næringslivet eller innenfor arbeidsmarkedsbedriftene. 

Flere kommuner, bl.a. Lier kommune i Buskerud har gjennomført endringer i tråd med styret i 

Menova as sitt forslag. Dette med gode resultater, ikke minst for de det gjelder. Rådmannen 

mener derfor et slikt forslag bør utredes så snart som mulig 

 

Vedlegg 

 Brev fra styret i Menova as av 24.1.2019 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, komunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/346-4   Arkiv: 217  

 

 

Forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i Ringerike kommune  
Vedtak:  

 

Kommunestyre tar plan for oppfølging av Forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten til 

orientering. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn  

Kontrollutvalget vedtok i møte 20. april 2018 å gjennomføre forvaltningsrevisjon av 

barnevernstjenestens oppfølging av barn, biologiske foreldre og fosterforeldre etter 

omsorgsovertagelsen.  

 

Kommunestyre behandlet saken 31. 01.2019 i sak 19/346-2 og vedtok: 

 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.  

 

2. Rådmannen bes snarest komme tilbake til kommunestyret med en plan med frister for 

oppfølging av rapportens 7 anbefalinger. 

 

Plan med frist for oppfølging er vist under hver av de 7 anbefalingene:  

 

1. Sørge for at ordningen med tillitsperson blir implementert.  

 

Ringerike kommune lager en rutine hvor tilbudet om tillitsperson blir presentert for 

barnet/ungdommen. Denne rutinen blir utarbeidet på bakgrunn av egne og andre 

kommuners erfaringer.  

Frist 01.05.19 

 

2. Sørge for at oppfølgingsbesøk i fosterhjem organiseres på en måte som sikrer muligheten 

til å tilby barnet samtale med barneverntjenestens ansatte.  



- 

 

 

Barneverntjenesten skal utføre samtaler med fosterbarna. Dette er en rutine vi har og som 

skal følges.  

Frist: Igangsatt. 

Barneverntjenesten er i en prosess hvor vi sjekker ut mulighet til å bruke digitale 

plattformer for kontakt mellom fosterbarna og kontaktpersonen.  

 

3. Styrke arbeidet med, og dokumentasjonen av, oppfølgingen av biologiske foreldre.  

 

Det er igangsatt arbeid i enheten slik at alle skal være kjent med rutinen og bruker denne i 

arbeid og dokumentasjon.  

Frist: Igangsatt.  

 

4. Styrke arbeidet med regelmessig evaluering av fosterhjemsavtalen.  

 

Tiltaket er å følge rutinen som allerede finnes i barnevernets system. 

Frist: Igangsatt.  

 

5. Sørge for at det gjøres vedtak ved flytting av barn fra fosterhjem, og at de 

barnevernfaglige vurderingene dokumenteres tilstrekkelig.  

 

Barneverntjenesten skal fatte vedtak når vi flytter barn fra et fosterhjem til et annet. 

Vurderingen skal dokumenteres i enhetens system, og i vedtaket. Unntaket er når 

fosterforeldrene sier opp avtalen. Da skal ikke barneverntjenesten fatte vedtak.  

Frist: Igangsatt.  

 

6. Arbeide med spørsmål knyttet til kontakt på telefon og nett mellom barn og biologiske 

foreldre.  

 

Det er fylkesnemnda som beslutter graden av kontakt mellom foreldre og barn på digitale 

medier. Barneverntjenesten har utarbeidet en mal vi anbefaler i. I gamle saker var ikke 

dette tema.  

Frist: Igangsatt 

 

7. Styrke arbeidet med internkontrollen i barneverntjenesten, herunder rapportering til 

overordnet 

 



- 

Arbeidet med internkontroll er påbegynt. Rutiner for rapportering og implementering vil 

være en prosess fram til september.  

 

Frist: 01. 09.19  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Åshild Gjerstad Lad 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/216-9  Arkiv: 033  

 

Sak: 21/19 

 

Saksprotokoll - Årsmelding  for Eldrerådet 2018  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Eldrerådets årsmelding for 2018 tas til orientering. 

 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 19.02.2019: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/216-8  Arkiv: 033  

 

Sak: 6/19 

 

Saksprotokoll - Årsmelding  for Eldrerådet 2018  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Eldrerådets årsmelding for 2018 tas til orientering. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 05.02.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/216-7  Arkiv: 033  

 

Sak: 3/19 

 

Saksprotokoll - Årsmelding  for Eldrerådet 2018  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Eldrerådets årsmelding for 2018 tas til orientering. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 28.01.2019: 

 

Leder Ole Einar Dalen foreslo følgende voteringsrekkefølge. 

 

Avstemming: 

Eldrerådets årsmelding 2018 ble enstemmig vedtatt tatt til orientering. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Eldrerådet 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/216-1   Arkiv: 033  

Årsmelding for Eldrerådet 2018  
 

Forslag til vedtak: 

Eldrerådets årsmelding for 2018 tas til orientering. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Vedlagt følger «Eldrerådets årsmelding for 2018». 

 

 

Rådmannens vurdering 

Eldrerådets årsmeldig for 2018 anbefales tatt til orientering. 

 

 

Vedlegg 

 

 Eldrerådets årsmelding for 2018 V/ Ole Einar Dalen 

 

 

 Ringerike kommune, 16.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 



Årsmelding 2018

for Ringerike eldreråd

Eldrerådet har bestått av følgende medlemmer/varamedlemmer valgt fra pensjonistforeningene og

de politiske partier.

Leder:

Nesteleder:

Medlemmer:

Vara:

Ole Einar Dalen

Elin Helgesen

Reidun Oppen

Liv Rødningen 816rby

Gerd Marie Tolpinrud

Paul Meier

Nena Bjerke

Mildrid Hvalsmarken

Grethe Holmby

Arne Svein Dølden

Ole Richard Mælingen

Steffen Steffensrud

Äda I pensjonistforening

Tyristra nd pensjonistfo reni ng

Sokna pensjonistforening

FSFRHD pensjonistforening

Vegå rd pensjonistforening

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Seniorforeningen Statens kartverk

FSFRHD

Fagforbundet

Venstre

MDG

Sekretær:

Kristin lmsgard har vært rådets sekretær.

Innledning:

Ringerike eldreråd (RER) er et rådgivende organ som er lovpålagt å behandle alle saker som angår

alle eldre i kommunene enten disse forelegges rådet fra politikere, administrasjonene, eller blir tatt
opp av rådet selv. Skal eldrerådet ha noe hensikt må det (bli hørt)), dvs. kunne avgi rådene slik at

disse kan bli vurdert tidsnok både i den politiske og den administrative prosessen.

MØtevirksomhet:

Det har vært avholdt 8 møter i RER og behandlet 23 saker

Sakene i 2018 har vært fordelt mellom referat/orienteringssaker, saker fra kommunalsjefen, saker fra

pensjonistforeningene og rådet selv. Rådet mener fortsatt at flere av kommunens saker som angår

eldre burde vært behandlet i RER.

MØteplanen for 2OL9 er vedtatt med 8 møter for Eldrerådet.

De fleste møtene har hatt en innleder/tema.

Temaer som har vært gjennomgått er:

¡ lnterkommunalt samarbeidsprosjekt - velferdsteknologi
r lnformasjon om byggesaker Dokid:

1 9007079
(1et216-3)
,Arsmelding 2018



. Befaring på hjelpemiddellageret på Austjord
¡ Organisering av boligtjenesten

o Kompetanse utvikling Ringerike Kommune og USHT (undervisningssykehjem og

hjemmetjeneste)

¡ Hendelsesbasertanalyse

o Hverdagsrehabilitering

o Orientering om <Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre>
o lnformasjon om byggesaker

Det er kommunalsjef Christine Myhre Bråthen som følger opp rådet fra kommunens side. Når hun

ikke har kunnet møtc har spesialrådgivcr Sveinung Hommc mØtt. Rådmanncn Tore lsaksen har mØtt

for Bråthen på ett møte.

RER arrangerte fellesmøte 29.10.18 for alle pensjonistforeninger i Ringerike i kommunestyresalen

med 37 deltakere.

Tema var <Pågående utbyggingsprosjekter (Hov øst og Heradsbygda omsorgssenter) i Helse- og

omsorg - lnformasjon om hva nybygg skal inneholde og prosessene.D Bidrag fra ordfører Kjell B.

Hansen, leder i hovedkomiteen for helse- og omsorg Runar Johansen og kommunalsjef Christine

Myhre Bråthen.

Og etterpå presenterte Frivillighetssentralen og venneforeninger fra Sokna, Nes, Hønefoss og Tyribo

sitt <Frivillig arbeid for eldre i nærmiljøene>.

Medlemmer av RER har vært representert på følgende kurs/aktivitet:

o Eldrerådet har vært representert ved i referansegruppen til byggeprosjektet Hov øst.

o Eldrerådet harvært representertved Heradsbygda brukerråd.

o 4 representanter deltok på Ringerike Kommunes <Vårkonferanse>.

r Arbeidskomiteen for <Livsglededager> som ble arrangert 9.-11. mai 2017 samt med bistand

fra eldrerådet på selve arrangementet.
e Strategikonferansen for formannskapet i Ringerike Kommune 12.-L3. juni.

o l- representant på Pensjonistforbundet Buskeruds konferanse med tema <Folkehelse og

kultur for eldre - Aktiv aldring> 7.-8. november 2018.

o Leder har deltatt i undersøkelse fra Pensjonistforbundet Buskerud om brukerutvalg for
hjem mebaserte tjenester.

¡ Leder er med i styringsgruppa for ny <kommunal plan for habilitering og rehabilitering>.

H6nefoss, 15.0L.19

Ole Einar Dalen

leder
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/67-6  Arkiv: 033  

 

Sak: 7/19 

 

Saksprotokoll - Årsmelding Råd for funksjonshemmede 2018  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Rådet for funksjonshemmedes årsmelding for 2018 tas til orientering. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 05.02.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt Hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/67-4  Arkiv: 033  

 

Sak: 2/19 

 

Saksprotokoll - Årsmelding Råd for funksjonshemmede 2018  

 

Vedtak i Råd for funksjonshemmede: 

 
Rådet for funksjonshemmedes årsmelding for 2018 tas til orientering. 

 
 

Behandling i Råd for funksjonshemmede 29.01.2019: 

 

 

Leder Harald Mælingen foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemning: 

Rådet for funksjonshemmede tar årsmeldingen 2018 til orientering. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Råd for funksjonshemmede 

Hovedutvalget for helse- og omsorg 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/67-2   Arkiv: 033  

 

 

Årsmelding Råd for funksjonshemmede 2018  
 

Forslag til vedtak: 

Rådet for funksjonshemmedes årsmelding for 2018 tas til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Vedlagt følger «Rådet for funksjonshemmedes årsmelding for 2018» som viser den aktivitet og 

hvilke saker rådet har arbeidet med i 2018. 

 

 

Vedlegg 

Årsmelding 2018, Råd for funksjonshemmede. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Råd lor fun ksjonshemmede

Årsmetding 2078

Leder:

Nestleder:

Medlem:

Politisk valgt:

Politisk valgt:

Vara:

Vara:

Politisk vara:

Politisk vara:

Harald Mælingen

Laila Åmodt

Viktor SjØberg

Nanna Kristoffersen

Olav Relling

AnniGranum

lnger Solveig Sdreng

Helene Halvorsen

Lena Lybæk

NHF / SAFO

FFO

FFO

sor
v

NHF / SAFO

AP

MDG

Sekretær:

Kristin lmsgard, sekretariatet Ringerike Kommune.

Lars Erik Braaten førte møteprotokoll på mØte 2I.LO.L&.

Formål:

Råd for funksjonshemmede er ett lovpålagt råd i Ringerike Kommune med representanter

oppnevnt av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO - Norges Handikap Forbund NHF og

politisk oppnevnt, som skal jobbe med universell utforming for å tilpasse samfunnet for olle

bruker- grupper.

Rådets møter 2018:

Rådet har avholdt 5 møter og behandlet 10 saker. Det er Lars Erik Braaten som følger opp

rådet fra kommunens side.

30. Januar, Sveinung Homme orienterte om utbygging av omsorgs- boliger og bygging av

ny legevakt ved Ringerike sykehus. Nanna Kristoffersen orienterte om kurs Universell

Utforming hun deltok pâr 24.tO.20L7.

13. Mars, Sveinung Homme orienterte om byggesaker i Kommunen og om Helseekspressen

Ärsmelding for 2OI7 ble gjennomgått og godkjent.

@
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29. Mai, rådet hadde omvisning i Hønefoss kirke, for å se hvor godt universelt utformet

kirken er. Rådet var meget godt fornøyd med en nye kirka. Sveinung Homme orienterte om

bygge saker.

21. August, Sveinung Homme orienterte om byggesaker i Ringerike Kommune, Rådet gikk

også gjennom reformen leve hele livet.

30. Oktober, rådet ble orienter om brannverntiltak for hjemmeboende. Gjennomgikk

handlingsplan 20L9- 2022 og budsjett 2019. Rådet deltok på fellesmøte med eldrerådet.

Medlemmer av rådet har vært representert i ulike fora i løpet av året.

Byplan-planverksteder: Harald Mælingen og Olav Relling.

Råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskeruds konferanse for kommunale råd: Nanna

Kristoffersen.

Ringerike, 15.0L.L9

Leder Harald Mælingen

Rådet for funksjonshemmede i Ringerike Kommune
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Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/654-8   Arkiv: K25  

Fastsetting av støygrenser - Kryptovault, Follum  
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret fastsetter følgende støygrenser for Kryptovolt AS sitt datasenter i 

Follumveien 100, Gnr. 50, Bnr. 2 med hjemmel i folkehelselovens § 14: 
 

a. Grenser for støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med 

støyfølsomt bruksformål 

Virksomhetens bidrag til utendørs støy på uteoppholdsarealer og utenfor vinduer til 

rom med støyfølsom bruksformål i omkringliggende boliger skal ikke overskride 

følgende grenser:  

 

 

 

 

 

 
LpAeqT er A-veiet gjennomsnittsnivå (dBA) midlet over driftstid der T angir midlingstiden i antall timer. 

 

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy 

fra bedriftens virksomhet. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra 

persontransport av ansatte til og fra bedriftsområdet er likevel ikke omfattet av 

grensene. For nærmere spesifikasjoner knyttet til måling og dokumentasjon av støyen 

vises det til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016), 

tabell 3.  

 

b. Grense for innendørs støy i sove- og oppholdsrom i berørte boligeiendommer  

Tiltakshaver skal også sikre at krav til innendørs lydnivå i oppholdsrom og soverom i 

de nærmeste boliger skal overholde grenseverdiene i NS 8175:2012, tabell 4, klasse C. 

Dette innebærer et krav om at gjennomsnittlig støy i oppholds- og soverom fra 

utendørs lydkilder ikke skal overskride Lp,A,24h 30 dB, samtidig som det nattetid (kl. 23-

07) også settes en maksgrense på Lp,AF, max 45 dB i soverom.    
 

2. Kommunestyret delegerer til rådmannen å fatte pålegg om retting etter folkehelselovens § 

14 i tråd med kommunestyrets vedtak i punkt 1, samt eventuelle andre sanksjoner etter 

folkehelselovens §§15-18. Rådmannen skal i sin videre behandling også fastsette nærmere 

krav til frister, internkontrollsystem og dokumentasjonskrav, jf. forskrift om miljørettet 

helsevern § 12 og § 13. 

Dag (kl. 07-19) 

LpAekv12h  

Kveld (kl. 19-23) 

LpAekv4h 

  

Natt (kl. 23-07) 

LpAekv8h 

  

40 dB(A) 40 dB(A) 40 dB(A) 



- 

 

 

 

  

Sammendrag 

Kommunestyret bes i denne saken om å fastsette støygrenser for KryptoVault AS sitt 

datasenter på Follum, og å delegere til rådmannen videre oppfølging av saken i henhold til 

folkehelseloven § 14, samt eventuelle andre sanksjoner etter folkehelselovens §§15-18.  

 

Innledning / bakgrunn 

Helsemyndigheten i Ringerike kommune mottok 28.06.2018 bekymringsmelding fra naboer til 

KryptoVault AS sitt dataanlegg på Follum. Bekymringsmeldingen omhandlet døgnkontinuerlig 

støyplager. Sommeren 2018 målte kommuneoverlegen og miljørettet helsevern i Ringerike 

støynivåer på opptil 60 dBA ved de nærmeste boligene. Tiltakshaver har selv erkjent at 

støynivået hos naboer var uakseptabelt sommeren 2018 og diverse støyreduserende tiltak er 

gjennomført høsten 2018. Etter pålegg fra fylkesmannen og kommunens helsemyndighet har 

KryptoVault fått utarbeidet støysonekart som ble oversendt kommunen i desember 2018. 

Støysonekart utarbeidet av uavhengig konsulent viste at høyeste beregnede støynivå ved 

nabohus i desember 2018 var på 41dBA, og samtidig at støyen har innslag av rentone og har 

høy andel lavfrekvent støy.  

 

Kommunen ved bygningsmyndigheten har også innhentet fra KryptoVault en utredning av 

ytterligere støyreduserende tiltak som inkluderer beregnet effekt av tiltakene og kostnader. 

Dette faktagrunnlaget mottok kommunen i starten av februar og det gjenstår nå å fastsette 

hvilke støygrenser som skal gjelde for datasenteret.  

 

Hvorfor det foreslås at støykravene fastsettes med hjemmel i folkehelseloven 

KryptoVault AS sitt datasenter på Follum Eiendom AS, Follumveien 100, Gnr. 50, Bnr. 2. er 

etablert i lagerhaller på industriområde i «Område-reguleringsplan 343 Follum». I denne 

reguleringsplanen er det ikke fastsatt grenser for støy. Støy fra tidligere industrivirksomhet på 

området var regulert etter forurensningsloven og er ikke gjeldende for den nye virksomheten 

som nå er etablert. 

 

I søknad om bruksendring oppga ansvarlig søker at støyen fra anlegget skulle tilfredsstille krav 

i «NS-8175:2012. Lydforhold i bygninger. Lydklasser for ulike bygningstyper.»   

Hovedutvalg for miljø og arealforvaltning i Ringerike kommune ga på grunnlag av dette 

30.01.2018 bruksendringstillatelse uten at støykrav ble fastsatt i denne. Tillatelsen til 

bruksendring ble påklaget av naboer og oversendt til fylkesmannen for avgjørelse, jf. 

Hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018 sak 67/18. Fylkesmannen fattet vedtak i 

klagesaken 25. februar 2019 og stadfestet kommunens vedtak. 

 

Støy kan også reguleres etter forurensingsloven. Myndighet til å eventuelt fatte vedtak om 

støygrenser for denne typen virksomhet etter forurensningsloven ligger til fylkesmannen. 

Fylkesmannen i Buskerud har krevd opplysninger om støyforhold fra virksomheten og har 

saken under behandling. Det foreligger imidleritid foreløpig ikke en vurdering eller uttalelse fra 

fylkesmannen. 



- 

For å sikre fremdrift i saken og at støykrav faktisk fastsettes, er da kommunens gjenværende 

mulighet å benytte sitt «sikkerhetsnett» og fastsette støygrenser etter §14 om retting i 

folkehelseloven.  

 

Støy fra datasenter og helse  

Støy er definert som uønsket lyd. Støy er en kompleks helsebelastning, der så vel objektive 

som subjektive registreringer er av betydning for belastningsgraden. Det er kjent at støy bl.a. 

påvirker hjerte-karsystemet, psykisk helse og velvære, påvirker søvn, reduserer konsentrasjon 

og bidrar til muskelspenninger og stressfølelse. Det vurderes i dag at særlig nattlig støy 

påvirker helsen negativt. Døgnkontinuerlig monoton støybelastning utfordrer muligheten for å 

ha tilgang til stille områder inne og ute. I vurdering av støy som helseutfordring kan WHOs 

utvidede helsebegrep benyttes: «Helse er ikke bare fravær av sykdom og svakhet, men en 

tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære.» 

 

Støy er den miljøfaktoren i samfunnet som flest mennesker er plaget av, og andel støyutsatte er 

økende. Mistrivsel og mangel på gode miljøforhold på grunn av støy utgjør en risikofaktor for 

sykdomsutvikling som man nasjonalt og internasjonalt ønsker å redusere. I en uttalelse 

helsemyndigheten har innhentet fra Folkehelseinstituttet fastslås det at: «Det er stor individuell 

variasjon i reaksjoner på støy, og inntil 10 % av befolkningen vil fortsatt kunne oppleve å være 

sterkt plaget ved de anbefalte støygrensene i regelverket».  

 

Kunnskap om sammenhenger mellom støyeksponering og andel i en befolkning som kan 

forventes å være sterkt plaget av støy ved ulike støynivåer danner utgangspunktet for 

anbefalingene i støyregelverket. Kunnskapsgrunnlaget om helsevirkninger av støy fra 

datasenter er mangelfull. For vindturbinstøy finnes noen dokumentasjon for helsevirkninger, 

selv om denne er svakere enn kunnskap om for eksempel veitrafikkstøy. WHO har gjennomført 

en metaanalyse av rådata fra fire studier av eksponerings – respons på støy fra vindmøller fra 

2000-2015 (Guski m.fl., 2017) Undersøkelsene viste at det er en systematisk sammenheng 

mellom lydnivået fra vindturbiner og plagegrad som begynner ved nivåer under Lden 40 dBA.  

 

Fakta innhentet om effekt og kostnader knyttet til eventuelle ytterligere støyreduserende tiltak 

KryptoVault AS har 31.01.2019 som svar på pålegg fra bygningsmyndigheten, oversendt en 

utredning fra Brekke & Strand Akustikk om mulige ytterligere støyreduserende tiltak og 

beregnet effekt av disse. Det er kartlagt fire nye støyreduserende tiltak, hvorav tre av disse 

anbefales som særlig aktuelle. Beregningene viser at det er mulig å oppnå godt merkbar 

reduksjon i støynivå hos naboer.  

 

Ut i fra støysonekart i fremlagte støyrapport kan det beregnes hvor mange boligeiendommer 

som er berørt av støy og virkningen av foreslåtte støydempingstiltak.  Støy fra virksomheten 

påvirker i alt 59 boligeiendommer i følge kommunens beregninger. I dag belastes 12 

boligeiendommer med støy over 40 dB og 47 boliger over 35 dB. Dersom de tre mest effektive 

anbefalte tiltakene gjennomføres vil 53 eiendommer som i dag har støybelastning over 35 dB få 

redusert støyen til under 35 dB. Støynivå utenfor nærmeste bolig er beregnet til 36 dB dersom 

disse tiltakene gjennomføres. Det er vist at det er mulig å eliminere innslag av rentone i 

støybildet.  
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Dersom alle de tre anbefalte tiltak (A, C og D) skulle blitt gjennomført, ville dette ifølge 

oversendte kostnadsanslag innhentet av KryptoVault fra StavKon AS koste drøyt fem millioner 

kroner eks. mva.  

 

Alternative løsninger 

Fastsetting av støygrenser etter §14 i folkehelseloven innebærer en avveining mellom nytten 

som oppnås i form av redusert helserisiko og ulempene vedtaket vil ha, inkludert for den det 

rettes mot og samfunnet for øvrig.  Gitt det rom for skjønn som ligger i denne vurderingen, 

presenterer rådmannen her to andre alternative vedtakspunkter som kan benyttes dersom 

kommunestyret ønsker å sette strengere krav til utendørs støy ved boliger nær KryptoVaults 

datasenter på Follum. Vedtakspunkt nummer 1a og b i rådmannens innstilling erstattes i så fall 

av ett av de to følgende alternative vedtakspunkter. Grunnen til at vedtakspunkt 1b i 

rådmannens innstilling anbefales fjernet ved valg av et av de strengere alternativer til grense for 

utendørs støy, er at et eget krav til grense for innendørs støy da vurderes som overflødig. 

 

Alternativ A: Støygrense ut fra føre-var prinsippet med vekt på reduksjon av helseulemper  

a. Grenser for støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med 

støyfølsomt bruksformål 

Virksomhetens bidrag til utendørs støy på uteoppholdsarealer og utenfor vinduer til 

rom med støyfølsomt bruksformål i omkringliggende boliger skal ikke overskride 

følgende grenser:  

Lden 40 dB.  

 

Støygrensen presiseres som følger: 

 

 

 

 

 

 

Konsekvens: 

I beregningen av en støygrense i enheten Lden ligger et straffetillegg på 5 dB på kveld og 10 dB 

på natt. Dette innebærer at for jevn, døgnkontinuerlig støy vil forskjellen mellom en støygrense 

satt som LAeq (gjennomsnitlig støy uten straffetillegg) og som Lden være på omtrent 6,4 dB.  

 

En støygrense på Lden 40 dB tilsvarer anbefalt støygrense i stille områder, nærfriluftsområder 

og bymark utenfor by/tettsted i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442/2016), tabell 2. Grensen er strengere enn kravene til utendørs støy i NS-8175:2012 som 

ble lagt til grunn for vedtak om støygrenser i Vaksdal, der ble det satt en nattlig støygrense på 

Lp,AF,max 35 dBA. En slik restriktiv støygrense vil legge til rette for, at få av de berørte 

naboeiendommer på Follum vil bli plaget av støy fra KryptoVault AS. Dette alternativet vil 

være i overensstemmelse med helsemyndigheten i Ringerike sin anbefaling av 30.01.2019 

(vedlagt). I helsemyndighetens vurdering er det lagt særlig vekt på å redusere helserisiko 

forbundet til nattlig støy, lavfrekvent støy med innslag av rentone, og behov for stille 

uteområder på boligeiendommene i lyset av sammenfallende støy.  

 

Kravet er strengt og gitt at datasenteret har jevn, døgnkontinuerlig drift vil nattgrensen på 

LpA8h 30dBA måtte forventes å være den førende for datasenterets drift. Dersom 

KryptoVault skal kunne overholde dette kravet, må ytterligere tiltak utover de Brekke og 

Dag (kl. 07-19) 

LpA12h  

Kveld (kl. 19-23) 

LpA4h 

  

Natt (kl. 23-07) 

LpA8h 

  

40 dB(A) 35 dB(A) 30 dB(A) 
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Strand AS har utredet i sin rapport av 31.01.19 utredes og gjennomføres. Kostnaden knyttet til 

slike eventuelle ytterligere tiltak er ikke kjent.  

 

Alternativ B: Støygrense på nivå med anbefalt støygrense for vindkraft nær støyfølsom 

bebyggelse i T-1442:2016 

b. Grenser for støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med 

støyfølsomt bruksformål 

Virksomhetens bidrag til utendørs støy på uteoppholdsarealer og utenfor vinduer til 

rom med støyfølsom bruksformål i omkringliggende boliger skal ikke overskride 

følgende grenser:  

Lden 45 dB.  

 

Konsekvens 

I beregningen av en støygrense i enheten Lden ligger et straffetillegg på 5 dB på kveld og 10 dB 

på natt. Lden 45 dB er for jevn, døgnkontinuerlig støy tilnærmet lik LpAeq24h 38,6 dB.  

 

En støygrense på Lden 45 dB tilsvarer anbefalt støygrense for etablering av vindturbiner nær 

støyfølsom bebyggelse i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016), 

tabell 3. Begrunnelsen for en slik støygrense vil eventulet være de likhetstrekk det er mellom 

egenskapene til støyen fra vindturbiner og støyen fra datasenteret til KryptoVault på Follum, 

bl.a. når det gjelder døgnkontinuitet, monotoni og høy andel lavfrekvent støy. En støy på om 

lag 38 dB er fortsatt godt hørbar og det må forventes at en del av de berørte naboeiendommer 

på Follum vil oppfatte den som plagsom. Grensen er likevel godt under anbefalte grenser i T-

1442:2016 for bl.a. industri og veitrafikk. Kravet innebærer en noe høyere støygrense enn det 

krav som er satt av Vaksdal kommune for KryptoVault AS sitt anlegg i Dale, der foranket i 

NS- 8175:2012 (tabell 5, klasse C; LpAFmax  35 dB, 40 dB og 45 dB på henv. natt, kveld og 

dag).  
 

Kravet er fortsatt relativt strengt, men dersom KryptoVault gjennomfører de tiltak Brekke og 

Strand AS har utredet i sin rapport av 31.01.19 vil antakelig kravet kunne overholdes for 

samtlige naboer. Det må imidlertid i denne sammenheng påpekes at beregningene i rapporten 

innebærer en usikkerhet på 3-5 dB. Et kostnadsanslag innhentet av KryptoVault viser at 

gjennomføring av de tre anbefalte tiltak (A, C og D) vil koste drøyt fem millioner kroner eks. 

mva.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Denne saken vurderes å være av prinsipiell karakter og vedtaket med hjemmel i 

folkehelseloven må derfor fastsettes av kommunestyret. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anser nå at forholdene knyttet til støy fra KryptoVault sitt datasenteret på Follum 

som tilstrekkelig belyst og utredet til at grunnlaget for å fastsette vedtak med hjemmel i lov om 

folkehelsearbeid (Folkehelseloven) er til stede, jf. § 14. Retting: 

«Kommunen kan pålegge forhold ved en eiendom eller virksomhet i kommunen rettet hvis 

forholdet direkte eller indirekte kan ha negativ innvirkning på helsen eller er i strid med 

bestemmelser gitt i medhold av dette kapittel. Retting kan bare kreves dersom ulempene ved å 

foreta rettingen står i rimelig forhold til de helsemessige hensyn som tilsier at forholdet 

rettes.» 
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Det følger av forarbeidene til folkehelseloven at for å kunne gi pålegg om retting etter § 14 er 

det to vilkår som sammen må være oppfylt; det må foreligge forhold som direkte eller indirekte 

kan ha negativ innvirkning på helsen og det må være forholdsmessighet mellom helsegevinsten 

og de øvrige konsekvensene av vedtaket.  

 

Når det gjelder vilkåret om helserisiko er dette en helsefaglig vurdering hvor forholdet må 

påvirke helsen negativt og gå ut over dagliglivets alminnelige helserisiko. Folkehelseloven § 14 

gir uttrykk for et føre-var-prinsipp og har sammenheng med folkehelselovens formål om å 

beskytte mot faktorer som har negativ innvirkning på helsen.  

 

Vilkåret om forholdsmessighet er et uttrykk for at det ved enhver utøvelse av offentlig 

myndighet skal foretas en avveining mellom motstridende hensyn. Kommunen kan derfor ikke 

fatte ethvert rettingsvedtak basert på helsemessige hensyn alene. Det må også ses på hvilke 

konsekvenser vedtaket vil ha for den det rettes mot og samfunnet for øvrig. Nytten av 

beskyttelsestiltak må derfor vurderes opp mot kostnadene ved slike tiltak. Hensynet til 

folkehelse må altså veies mot næringslivs- og samfunnsutviklingsinteresser. Rådmannen anser 

derfor vurdering av relevant støygrense for KryptoVault As sin virksomhet til å være en 

prinsipiell sak, der myndigheten til vedtak etter folkehelseloven tilfaller kommunestyret. 

  

I fastsettelse av krav til virksomhetens støybelastning til omgivelsene har rådmannen vektlagt 

de skjerpende forhold knyttet til støyens karakter med rentone og høy andel lavfrekvent støy, 

samt at området har sammenfallende støykilder, jf. også helsemyndighetens anbefaling av 30. 

januar 2019. Samtidig er det tatt med i vurderingen at dette er et område som er regulert til 

industri og det er sett hen til støykrav fastsatt for annen slik virksomhet i kommunen.  

 

Videre har rådmannen notert seg den klargjøring Ringerike kommune fikk i november 2018 fra 

Miljødirektoratet om at de anser støy fra vifter ved datasentre for å være "industri" etter 

forurensningsforskriften kap. 5 og tilhørende bruk av T-1442. Denne vurderingen fra 

Miljødirektoratet er ikke bindende for Ringerike kommune sin behandling av denne saken etter 

folkehelseloven, men er likevel et moment som rådmannen har sett hen til i sin vurdering. 

 

Rådmannen har på bakgrunn av en avveining mellom helsegevinst for naboer i området og 

øvrige samfunnshensyn besluttet å anbefale kommunestyret å ta utgangspunkt i anbefalt 

støygrense på natt for industri med helkontinuerlig drift i tabell 3 i T-1442 Retningslinjer for 

behandling av støy i arealplanleggingen. Denne grensen er på Lnight 45dB, dvs. at 

gjennomsnittlig støy i nattetimene ikke skal overstige 45 dB. Bakgrunnen for å ta utgangspunkt 

i nattgrensen er at det fremgår av støyrapporten fra Brekke og Strand at støyen er jevn og 

døgnkontinuerlig. Rådmannen finner imidlertid grunnlag for å skjerpe denne grenseverdien med 

5dB slik det åpnes for i T-1442. Denne innskjerpingen begrunnes i støyens karakter (monoton 

og heldøgnkontinuerlig med bredt frekvensområde, herunder lavfrekvent støy og innslag av 

rentonestøy). Virksomhetens beliggenhet og belastningen knyttet til sammenfallende støy fra 

veitrafikk er også vektlagt som skjerpende.  

 

Rådmannen har videre notert seg at Brekke og Strand AS i sin rapport av 31.01.19 har utredet 

mulige ytterligere støyreduserende tiltak som er beregnet å kunne sikre at dette kravet kan 

overholdes for samtlige naboer. Kostnadsanslaget KryptoVault har innhentet for eventuell 

gjennomføring av de tre mest effektive tiltakene viser videre at kostnaden knyttet til 

gjennomføringen av disse ligger på drøyt fem millioner kroner eks. mva. Dersom de anbefalte 

tiltakene gjennomføres, vil 53 eiendommer som i dag har støybelastning over 35 dB få redusert 
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støyen til under 35 dB. Støynivå utenfor nærmeste bolig er beregnet til 36 dB dersom disse 

tiltakene gjennomføres. Det er vist at det er mulig å eliminere innslag av rentone i støybildet.  

Rådmannen vurderer ut fra dette at kravet om forholdsmessighet mellom helsegevinsten og 

øvrige konsekvenser av å fastsette en støygrense på LpAekv24h 40 dB er oppfylt.  

 

Støy kan gi grunnlag for betydelige helseplager og redusert livskvalitet. Det vil være stor 

variasjon i støybelastningen avhengig av lokale forhold. Det gir behov og grunnlag for 

skjønnsmessige lokale vurderinger i tillegg til konkrete støyberegninger og retningslinjer.  

Rådmannen innser at det er stor individuell variasjon i reaksjoner på støy, og at inntil 10 % av 

befolkningen fortsatt vil kunne oppleve å være sterkt plaget også av støy som er innen 

nasjonalt anbefalte støygrenser. For å sikre de nærmeste naboene gode innendørs forhold, 

anbefaler derfor rådmannen å supplere grensene for utendørs støy med krav til innendørs 

støynivå i oppholds- og soverom. Dette er bakgrunnen for forslaget om et tilleggskrav om at 

tiltakshaver skal sikre at innendørs lydnivå i oppholdsrom og soverom i de nærmeste boliger 

skal overholde grenseverdiene i NS 8175:2012, tabell 4, klasse C. Dette innebærer et krav om 

at gjennomsnittlig støy i oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder ikke skal overskride 

Lp,A,24h 30 dB, samtidig som det nattetid (kl. 23-07) også settes en maksgrense på Lp,AF, max 45 

dB i soverom.  Dette er i tråd med anbefalinger helsemyndigheten har mottatt fra 

Folkehelseinstituttet om at gjennomsnittlig støynivå i soverom bør ikke overstige 30 dBA for å 

hindre søvnforstyrrelser. 

 

Vedlegg 

*Kommuneoverlegens uttalelse til støy fra KryptoVault's datasenter på Follum av 30.01.19 

*Brekke og Strand Akustikk; utredning av støytiltak ved KryptoVault Hønefoss av 31.01.19 

*StavKon AS; Kostnadsoverslag støytiltak 04.02.19_Tilbud på lyddemping ihht. ACU 03 

*KryptoVault og Brekke og Strand Akustikk; Brev om støysonekart til Miljørettet Helsevern 

av 20.12.18 

 

 Ringerike kommune, 27.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Bente Elsrud Anfinnsen 
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Støy fra datasenter KryptoVault AS, Follum 

Helsemyndighetens anbefaling om støyreduksjon. 

  

Beskrivelse   

Helsemyndigheten mottok 28.06.2018 klage som en bekymringsmelding fra naboer til 

KryptoVault AS’s dataanlegg på Follum. Meldingen omhandlet døgnkontinuerlig støyplager. 

Støyplagene ble forverret på natten. Bekymring omhandlet helsefare på kort og lang sikt.  

 

Helsemyndigheten var på det tidspunktet ikke kjent med etableringen av virksomheten og fikk 

opplyst fra Byggesakskontoret at det ikke var gitt tillatelse til drift av datasenteret. 

Kommuneoverlegen og fagansvarlig miljørettet helsevern befarte bedriften og området 

03.07.2018 og målte frittfelts støynivåer på mellom 46 og 60 dBA1 ved de nærmeste boligene 

i Hofsfossveien nr. 74, 76 og 78. Støyen fra datasenteret var godt hørbar i boligområder rundt 

i syd og vest samt i Rabbaveien øst for datasenteret. I dialog med virksomheten fikk vi 

opplyst, at støyutfordringen var kjent og at de jobbet aktivt med støydempende tiltak for å 

redusere støynivået. De forventet effekt av tiltakene og planla å utføre støymålinger innen 

20.08.2018.   

 

Helsemyndigheten gjennomførte varslet tilsyn på bedriften 28.08.2018. Støykildene ble 

opplyst å være vifter for luftkjøling på containere med datamaskiner. Containerne er plassert 

innendørs med utlufting over tak og gjennom åpen østfasade.  

Norconsult AS fremla 03.09.2018 «Rapport fra måling av støy fra datasentralen til 

eksisterende bebyggelse» av 31.08.2018. Støyrapporten viste at det fortsatt ble målt for høye 

støynivåer ved boligene i forhold til retningslinjen for industristøy (T-1442/2016), og 

virksomheten opplyste at de fortsatt jobbet med støyreduserende tiltak med mål om å oppnå 

ytterligere reduksjon av støyen. Det ble i vurderingene anført at virksomheten tok hensyn til 

sammenfallende støy fra nærliggende vei og jernbane. 

 

Med henvisning til Folkehelselovens § 12 og Forskrift om miljørettet helsevern § 13 om 

virksomhetens opplysningsplikt, anmodet Kommuneoverlegen 19.10.2018 om at KryptoVault 

AS innen 18.12.2018 fremla støysonekart for dagens og fremtidig planlagt drift på 

datasenteret.  KryptoVault AS engasjerte Brekke & Strand Akustikk AS for å gjennomføre 

støysonekartleggingen.   

 

Fylkesmannen varslet 29.10.2018 vedtak med pålegg om støykartlegging innen 31.12.2018. 

De vil vurdere om virksomheten må innhente tillatelse fra Fylkesmannen i henhold til 

Forurensnings-lovens bestemmelser. Fylkesmannen avventer uttalelsen fra helsemyndigheten, 

samt en avklaring fra sentrale myndigheter om mulig konsesjonsplikt for datasentre.   

 

                                                
1 dBA omhandler det lydfrekvensområdet som det menneskelige øret oppfatter.    
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Daglig leder for KryptoVault AS, Kjetil Hove Pedersen opplyste 16.11.2018 at den støy som 

anlegget produserer er konstant, uavhengig av når på døgnet eller hvilken dag det er, samt at 

ingen målepunkter i boligområdene oversteg 45 dB. Videre at støyen kan oppleves forskjellig 

avhengig av eksterne faktorer som vær og vind, varierende bakgrunnsstøy o.l.. 

 

Støysonekartlegging ved Brekke & Strand Akustikk AS 

Støyrapporten ble mottatt 20.12.2018.  Brekke & Stand Akustikk AS opplyser i rapporten at 

støyberegninger og –soneinndelinger er utført som anmodet av helsemyndigheten 19.10.2018. 

De opplyser i rapporten at datasenteret har døgnkontinuerlig drift med jevnt lydnivå. Det 

foreligger støysonekart for både dBA og dBC2. Rapporten tar utgangspunkt i Retningslinjer 

for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442/2016 industristøy og støynivået: Lnight 45 

dBA.  

Det fremgår av støysonekartet 20.12.2018 at datasenteret vil påføre boligbebyggelsen et 

støynivå på opptil 43 dBA. Videre fremgår det at det er identifisert innslag av rentonestøy fra 

datasenteret (synliggjort i støysonekart med rentonestraff på 5 dBA i tråd med T-1442/2016), 

samt at det er dokument lavfrekvent lyd. 

 

Saksbehandling  

Helsemyndigheten har benyttet helsediplomati som metode i behandlingen av bekymrings-

meldingen fra naboene. Det er relevant metode i saker der partene viser forståelse for klagens 

innhold og bidrar konstruktivt til håndtering av klagen. Forvaltningslovens § 11 gir hjemmel 

for å bruke tid til saksbehandlingen i saker som vurderes å være av et visst omfang, 

kompleksitet og der flere forvaltningsorganer er involvert, så fremt ventetiden ikke vurderes å 

påføre partene unødig belastning. Helsemyndigheten har, med henvisning til bedriftens 

igangsatte tiltak sammen med sakens prinsipielle karakter, vurdert at det har vært relevant å 

bruke tid på å etablere et godt kunnskapsnivå før behandlingen av bekymringsmeldingen 

ferdigstilles. 

 

Det har i saken vært avholdt flere møter med deltakelse fra KryptoVault AS, Norconsult AS, 

naboer, Byggesakskontoret og helsemyndigheten med fokus på å øke kunnskapsnivået om 

virksomhetens art og omfang, samt øke kompetansen på denne typen støy.  

Helsemyndigheten har vært dialog med Miljødirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelse-

instituttet samt Fylkesmannen i Buskerud. Den 10.10.2018 arrangerte Ringerike kommune en 

fagdag om støy fra datasentre, med befaring på KryptoVault AS og hos de nærmeste naboene. 

Representanter fra Fylkesmannen i Buskerud og Folkehelseinstituttet deltok på fagdagen. 

 

Ringerike kommune har videre innhentet erfaringer fra en tilsvarende sak i Vaksdal 

kommune. Vaksdal kommune har lagt NS-8175:2012 til grunn for sitt vedtak og har med 

helsefaglig grunnlag satt nattlig støygrense på 35 dBA. Vedtaket er påklaget til Fylkesmannen 

i Hordaland. NS-8175 fastsetter grenseverdier for innendørs støy fra tekniske installasjoner: 

Tabell 5. Utendørs lydklasser for boliger. Utendørs lydnivå fra utendørs lydkilder», klasse C.  

                                                
2 dBC er lavfrekvent lyd (bass lyd)  
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I følge NS-8175:2012, skal lydnivå på utendørs uteoppholdsareal og utenfor vindu fra teknisk 

installasjoner i samme bygning eller i andre bygninger ikke overstige: Lp,AF,max
3

 35 dB natt, 40 

dB kveld og 45 dB dag. Lydnivå på uteoppholdsareal fra andre utendørs lydkilder er satt til 

nedre grense for «gul» sone i T-1442/2016. Nedre grense i gul sone for industri med 

helkontinuerlig jevn drift, er 45 dB natt. 

 

Byggesakskontoret ga 16.01.2019 rammetillatelse til et nytt datasenter på Viul. Det vises til 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningens sak 5/19 i møte 14.01.2019. Operatøren der 

har prediktert et forventet maksimalt støynivå som følge av aktiviteten på 39 dB (LpAeq, 24h)4. 

 

Ringerike kommune ved Rådmannen har, med henvisning til sakens prinsipielle karakter, 

vektlagt at bekymringsmeldingen fra naboer til KryptoVault AS ikke skal behandles 

selvstendig av helsemyndigheten. Det vektlegges en tverretatlig behandling av saken av de 

relevante myndigheter i kommunen. Helsemyndighetens anbefaling er en del av denne 

behandlingen. 

 

Vurdering  

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. 

Støy er en miljøfaktor som kan gi helseskade eller vesentlig helsemessig ulempe for folk.  

Datasentre og støy fra disse er ikke belyst i eksisterende regelverk, og det er ikke egne 

helseforskrifter for støy. Det fremgår av forskrift om miljørettet helsevern, § 3 at helsehensyn 

så langt som mulig skal sikres, vektlegges og tydeliggjøres gjennom ordinær planlegging og 

godkjenning.  

KryptoVault AS har etablert et datasenter innenfor «Områdereguleringsplan 343 Follum». 

Områdereguleringsplanen har ikke bestemmelser om støy. Det fremgår av forskrift om 

miljørettet helsevern, kapittel 3 at støy er blant de miljøfaktorer som skal hensynstas ved valg 

av beliggenhet av nye virksomheter. Det er et krav at virksomheten skal planlegges, bygges, 

tilrettelegges, drives og avvikles slik den ikke medfører fare for helseskade eller vesentlig 

helsemessig ulempe. Det påhviler den ansvarlige for virksomheten å utføre de nødvendige 

beskyttelsestiltak for å forebygge, hindre eller motvirke fare for helseskade eller helsemessig 

ulempe (forskrift for miljørettet helsevern § 7 og § 9). Spesielt for støy fremgår det av § 9, a: 

Ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og 

vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig 

nivå.  

Helsemyndigheten anerkjenner støyrapporten datert 19.12.2018 fra Brekke & Strand Akustikk 

AS. I samråd med Miljødirektoratet, Fylkesmannen og Byggesakskontoret vurderer vi i tråd 

med Brekke & Strand Akustikk AS at støykilden hos KryptoVault AS Follum faller innenfor 

T-1442/2016 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen. KryptoVault AS har 

                                                
3 Lp,AF,max  er det aritmetiske gjennomsnittet av A-veid maksimalt lydtrykknivå (dBA). 

 
4 LpA,24h er A-veid tidsmidlet lydtrykknivå for et døgn. 
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opplyst at årsaken til støybelastningene i omgivelsene er kjøleviftene, som skal forhindre 

overoppheting av datamaskinene.  

Helsemyndigheten vurderer med utgangspunkt i støyrapporten fra Brekke & Strand Akustikk 

AS og i Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442/2016 at, følgende 

forhold må hensynstas i vurdering av støygrense for KryptoVault AS’s virksomhet: 

 

Støy med rentone 

Brekke & Strand Akustikk AS har identifisert område med innslag av rentone og har i 

støyrapporten vist støysoner med 5 dB rentonestraff. Vi er enig med Brekke & Strand AS i at 

skjerping av tillatt støynivå som følge av rentone er relevant og at anbefalingene i T-1442 kan 

anvendes som utgangspunkt.  

 

Av Retningslinjen fremgår det at dersom «lyden i eller ved bebyggelse med støyfølsom 

bruksformål inneholder tydelige innslag av impulslyd eller rentoner, bør støygrensene i 

kapittel 4.2 skjerpes med 5 dB. Skjerpingen bør gjøres gjeldende for driftssituasjoner der 

impulslyd og/eller rentoner er et karakterisk trekk ved driften.»  I aktuelle sak vektlegges 

innslag av rentonestøy som skjerpende for fastsettelse av støygrense. 

 

Sammenfallende støy. 

Naboene i syd og vest bor i et område med sammenfallende støy. Støy fra Hofsfossveien, 

aktiviteter på jernbanene og støy fra E16 er godt hørbar. Flere av boligene ligger i gul 

støysonene (gjennomsnittlig støynivå over 55 dBA) fra Hofsfossveien, men utenfor 

støysonene knyttet til E16. En tredje kjent støykilde i området er støy fra jernbanen. 

Helsemyndigheten kjenner ikke til at det er utviklet støysonekart for aktiviteter på jernbanen. 

Etableringen av KryptoVault AS’s virksomhet er en additiv støykilde. Samtidig har 

etableringen medført at flere av de berørte boliger ikke lenger har en stille side.  

 

Retningslinjens prinsipper er at alle boenheter skal ha en stille side og tilgang til et støymessig 

tilfredsstillende uteoppholdsareal. I et område hvor gul eller rød sone for flere kilder 

overlapper, vil den totale støybelastningen være større enn nivået fra den enkelte kilde.  

Retningslinje (T-1442/2016) gir anledning til å stille 3 dBA strengere støygrenser for nye 

områder med støyfølsom bruksformål i gul støysone. I aktuelle sak vektlegges omfanget av 

sammenfallende støy som skjerpende for fastsettelse av støygrense.  

 

Lavfrekvent støy 

Støyen har innslag av lavfrekvent støy (dBC). Ved våre frittfelts målinger i området har 

samtidige dBA og dBC målinger vist at dBC i snitt er mellom 10 og 12 høyere enn dBA. 

Funnene bekreftes i naboenes og Brekke og Strand Akustikk AS’s målinger. Det fremkommer 

av støysonekartet at innslaget av lav frekvent støy er dominerende blant de nærmest liggende 

boliger.  

Det er i retningslinjer for støy ikke fastsatt grenseverdier med utgangspunkt i dBC. 

Retningslinjene retter seg mot støy målt som dBA, hvilket gjenspeiler den lyden mennesket 

kan høre. Det er kjent at lavfrekvent støy er vanskeligere å dempe og håndtere som støykilde. 
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Tiltak mot lavfrekvent støy fra denne type installasjoner kan eksempelvis være valg av vifte 

type, innbygging av vifter, støydempende materiell (tyngre materiale). Det vises til § 9 a) i 

Forskrift for miljørettet helsevern, der det anføres at virksomheter ved etablering og bruk av 

støykilder skal tilstrebe lavest mulig støynivå. I aktuelle sak vektlegges innslaget av 

lavfrekvent støy som skjerpende for fastsettelse av støygrense. 

 

Støyens karakter 

Helsemyndighetens erfaring med støy fra datasenter, er at støyen kommer fra kjølevifter 

knyttet til containere med datamaskiner. Den fremstår som monoton, er døgnkontinuerlig med 

et bredt frekvensområde og med innslag av rentonestøy. Støyen kan sammenlignes 

«fossebrus» eller støy fra vindmøller.  

Retningslinjen T-1442/2016 gir anledning til å sette en straff på 5 dB for støykilden som har 

rentone, men har ikke egne vurderinger i forhold til det støybildet som er vist ved aktuelle 

datasenter: monoton, døgnkontinuerlig og med bredt frekvensområde. I aktuelle sak 

vektlegges støyens karakter som skjerpende i fastsettelse av støygrense 

Nattlig støy er en særlig utfordring. Helsemyndigheten vektlegger at støynivået innendørs i 

oppholds- og soverom må være lavest mulig. Forholdet poengteres for denne støykilden, da 

det er dokumentert et betydelig innslag av lavfrekvent støy. Det vises i T-1442/2016 til NS 

8175: Lydklasser for boliger. Innendørs lydnivå fra utendørs kilder, tabell 4- Lydklasser for 

boliger. Innendørs lydnivå fra utendørs kilder.  Det gis anbefaling om Lp,A,T
5

 30 dB i 

oppholds- og soverom (klasse C). Dette er i tråd med anbefalinger utfra helsehensyn, gitt av 

Folkehelseinstituttet v/ Gunn Marit Aasvang (jan.2019): gjennomsnittlig støynivå i soverom 

bør ikke overstige 30 dBA for å hindre søvnforstyrrelser. Anbefalingene til innendørs 

støynivå er ikke istedenfor anbefalingene til utendørsnivåer i T-1442/2016, men er et 

supplement for å sikre gode innendørs forhold. Det er først og fremst viktig å sørge for at 

utendørsnivåene er tilfredsstillende, også for å sikre gode innendørs lydforhold, med 

muligheter for å åpne vinduer og ventiler. Det vurderes at vindu på gløtt og lufteventil 

reduserer den utendørs støyen med 10-15 dBA. 

Helsemessige vurderinger 

I Helsemyndighetens vurdering og anbefaling til støygrense legges «føre var prinsippet» til 

grunn for myndighetsutøvelsen. Det innebærer at man ikke skal vente til at helseutfall har 

inntruffet før myndighetsutøvelsen iverksettes. Det retter seg ikke minst mot situasjoner, der 

kunnskapsgrunnlaget ikke er dekkende, samtidig med en eksisterende og erkjent bekymring 

for negative helseeffekter. Støy er en kompleks helsebelastning, der så vel objektive som 

subjektive registreringer er av betydning for belastningsgraden.  Det er kjent at støy bl.a. 

påvirker hjerte-karsystemet, psykisk helse og velvære, påvirker søvn, reduserer konsentrasjon 

og bidrar til muskelspenninger og stressfølelse. Støyens potensiale for helseskade avgjøres 

både av det faktiske lydnivå og av den reelle eksponeringstiden. Det vurderes i dag at særlig 

nattlig støy påvirker helsen negativt. 

                                                
5 Lp,A,T er A-veid tidsmidlet lydtrykknivå. 
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Forskning som omhandler støy og helseskader, er mest omfattende for veitrafikk støy. 

Helsemyndigheten kjenner ikke til at det foreligger spesifikke, nasjonale kunnskaper om 

helseeffektene på kort og lang sikt den type støy som er aktuell i denne sak. Det foreligger i 

dag ikke nasjonale retningslinjer for støy fra datasentre. Det er et generelt krav at 

virksomheten skal tilrettelegges slik, at den med sitt virke belaster omgivelsene minst mulig. 

Ny retningslinje for støy WHO 

Verdens Helseorganisasjon (WHO) publiserte i 2018 ny skjerpede retningslinje for støy.  

WHO anbefaler at gjennomsnittlig støynivå fra trafikk ikke bør overstige Lden
6 53 dB utenfor 

bolig, mens støynivå på natten ikke bør overstige Lnight 45 dB. Folkehelseinstituttet anfører på 

(24.10.2018) at: «Helsevirkninger som er inkludert i vurderingen er: Søvnforstyrrelser, 

støyplage, kognitiv svekkelse, det vil si svekkelse av språk og læring, hjerte- og karsykdom, 

psykisk helse og trivsel/velvære, hørselssvekkelse og tinnitus, samt virkninger på foster.»  

 

Helsemyndighetens anbefaling 

Helsemyndigheten finner grunnlag for å skjerpe grenseverdien for støy slik det åpnes for i T-

1442/2016 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen.  Det begrunnes i 

støyens karakter (monoton og heldøgnkontinuerlig med bredt frekvensområde, herunder 

lavfrekvent støy og innslag av rentonestøy). Virksomhetens beliggenhet og belastningen 

knyttet til sammenfallende støy er vektlagt som skjerpende. 

Det fremgår av støyrapporten fra Brekke og Strand at støyen er monoton og døgnkontinuerlig. 

Det tas derfor utgangspunkt i nivået Lnight 45 dBA. 

Helsemyndighetens anbefaling er at det settes krav om 5 dBA reduksjon av støynivået med 

utgangspunkt i nivået for nattlig støy, Lnight 45 dBA, jf. T-1442/2016 Retningslinjer for 

behandling av støy i arealplanleggingen.   

Det innebærer at grenseverdien for støy fra kjølevifter i KryptoVault AS’s dataanlegg på 

Follum ikke bør overskride Lden 40 dBA i områder som berøres av støy fra virksomheten 

Helsemyndigheten anbefaler videre at det settes krav til at KryptoVault AS sikrer at 

støynivået i soverom og i oppholdsrom ikke overstiger Lp,A,T 30 dBA (NS 8175:2012, tabell 

4), slik det er mulig å ventilere gjennom luftekanal og vindu på gløtt. 

Det anbefales vektlagt at virksomheten til enhver tid har ansvaret for å tilrettelegge sin 

virksomhet slik, at den med sitt virke belaster omgivelsene minst mulig. Det er et 

forskriftsfestet krav at virksomheten skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles 

slik den ikke medfører fare for helseskade eller vesentlig helsemessig ulempe. Det påhviler 

den ansvarlige for virksomheten å utføre de nødvendige beskyttelsestiltak for å forebygge, 

hindre eller motvirke fare for helseskade eller helsemessig ulempe. 

 

 

                                                
6 Lden er dag-kveld-natt lydnivå (day, evening, night)    
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Uttalelse 

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern anbefaler krav om 5 dBA reduksjon av støynivået 

med utgangspunkt i nivået Lnight 45 dBA. Det er i tråd med redegjørelsen fra KryptoVault As 

og Brekke & Strand Akustikk AS, jf. T-1442/2016 Retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanleggingen, Industri med helkontinuerlig drift, gul sone (tabell 3). Det er likeledes i 

tråd med det støynivå som er lagt til grunn for tillatelse gitt av Ringerike kommune i 

desember 2018 for tilsvarende virksomhet på Viul. 

Støyen i utendørsarealer skal ikke overskride Lden 40 dBA i områder med støyfølsom 

bebyggelse som berøres av støy fra virksomheten.  

Støynivået i soverom og oppholdsrom, i berørte eiendommer skal ikke overstige Lp,A,T 30 

dBA 

Det er en forutsetning at virksomheten til enhver tid tilrettelegges slik at den belaster 

nærmiljøet minst mulig, herunder skal det til enhver tid tilstrebes lavest mulig støynivå. For 

KryptoVault AS retter dette seg spesielt mot reduksjon av lavfrekvent støy. 

 

Hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)  

Forskrift om miljørettet helsevern  

 

Det vises til: 

Regjeringens Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 

Norsk Standard NS 8175:2012. Lydforhold i bygninger Lydklasser for ulike bygningstyper. 
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StavKon AS,
Postboks 514 SENTRUM, 4003 STAVANGER
Telefon 92049477, mail; post@sigbjorn.no

KryptoVault AS

Vedr; Overslag på arbeider i hall Vest og Sør på Follum

Basert på rapport AKU 03 utarbeidet av Brekke & Strand har vi lagret et overs lag på beskrevne tiltak i
hall Vest og Sør.

I hall Sør, vegg mot øst er d e t beskrevet tiltak som vi allere de har gitt et overslag på (hengebaffler
m.v.)

Overs lag av 17.01.19 NOK. 2 873 000 , -

Hall Sør, vegg mot vest ihht. pkt. 5.1.4 innvendige arbe i der på vegg.

Ove rslag NOK. 8 30 000 , -

Hall Vest, vegg mot vest ihht. P kt. 5.2.3 kun innvendige arbeider på vegg

Overs lag NOK. 8 11 000 , -

Hall Ve st lyd feller som beskrevet f ig .19

200 stk. baff ler og innkassing i blikk, med 8 stk. enkle dører . 220 m²

Overslag NOK . 1 42 0 000 , -

Arbe ider utover dette er ikke medtatt.

A lle pris er er ekskl. m . v.a.

Stavanger 29. 01.19

Med vennlig hilsen

S. Førre, sign.
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R AP P O R T
KryptoVault Hønefoss
Støytiltak

Kunde: KV Hønefoss AS v/ Renaldas Gladikas

Sammendrag:

Det er gitt forslag til støyreduserende tiltak for dominerende støykilder hvor det ikke er gjort tiltak
allerede.

Forventet støyreduksjon er vist i støysonekart og i mer detalj ved fem adresser. Beregningene viser at
det er mulig å oppnå godt merkbar reduksjon i støynivå hos naboer.

Aktuelle tiltak er:

Tiltak A: Lyddempere på luftinntak mot øst, hall Syd
Tiltak C: Lyddempere på luftinntak containere, hall Vest
Tiltak D: Økt lydisolasjon fasade vest, hall Syd

Støynivå hos naboer tilfredsstiller grense for industristøy i T 1442 selv uten støyreduserende tiltak.
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1 Bakgrunn
Det er etablert nytt datasenter for dataprosessering i eksisterende lagerhaller på Follum, Hønefoss.
Brekke & Strand Akustikk er engasjert av KV Hønefoss v/ Renaldas Gladikas for å utarbeide tiltak støy
hos naboer ved drift av datasentralen.

Denne rapporten presenterer forslag til støytiltak og forventet virkning hos naboer.

Det er tidligere gjort støymålinger hos naboer og laget støysonekart for situasjon uten støytiltak. Dette
er rapportert i:

AKU01 Rev2 181219 KryptoVault Hønefoss Utendørs støy til naboer, datert 19. desember 2018
AKU02 Rev1 R 181207 KryptoVault Hønefoss Støymålinger hos naboer, datert 7. desember 2018

Brekke & Strand har søkt om ansvarsrett for prosjektet, j.fr. plan og bygningsloven (PBL).

2 Situasjonsbeskrivelse
Sentralen består av to haller plassert i et eksisterende industriområde med kort avstand til boliger, se
figur 1. En oversikt over utstyret i hallene er gitt i tabell 1. Støykildene er i hovedsak viftestøy for
kjøling av datautstyr.

Tabell 1 Teknisk data hall Vest og hall Syd

Hall Utstyr Antall

Vest Container med 240 minere.
Integrerte tilluft og avtrekksvifter

40 stk.
Vifter er on off.

Syd POD1
POD2
POD3

Avtrekksvifter POD1+2
Avtrekksvifter POD3

2 880 minere
5 760 minere
2 304 minere

Frekvensregulert, maks 30 Hz
Frekvensregulert, maks 30 Hz

Figur 1 Oversiktskart (kart.1881.no)

Hall vest

Hall syd
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3 Myndighetskrav

Det er Ringerike kommune som er planmyndighet i området. Kommunen har foreløpig ikke fastsatt
grenseverdier til utendørs støy hos naboer. Som utgangspunkt for støyvurderingene har derfor
retningslinje T 1442/2016 blitt lagt til grunn inntil myndighetskravene foreligger.

3.1 Retningslinje T 1442/2016

Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T 1442/2016 skal legges til grunn
ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan og bygningsloven. Aktuelle
grenseverdier er gjennomgått i vedlegg 3.

3.2 Kommuneoverlegen

I epost 19. oktober 2018 gir kommuneoverlegen følgende anmodning angående støyutredning for
datasenteret:

Støyutredningen må utføres av nøytral støyfaglig kompetanse.
Støyens karakter, frekvensområder og utbredelse må beskrives.
Støysonekart for eksisterende datasenter og prognoser, for planlagte fremtidig datasenter, må
omfatte grenser for 35, 40, 45, 50 og 55 dB og målt som både dBA og dBC.

Det er ikke angitt hvilken måleparameter som gjelder for grensene angitt i punkt 3. Det imidlertid
rimelig å forutsette at dette gjelder ekvivalent lydnivå på natt eller for hele døgnet, henholdsvis Leq,24h

og Lnight. Datasenteret har døgnkontinuerlig drift, slik at ekvivalent døgn og nattnivå vil være likt.

De angitte grensene på 35 55 dB må forutsettes å gjelde A veid nivå. For C veide nivåer er det ikke
relevant å se på grenser så lave som 35 dB. Det vises ikke C veide lydnivå for vurderingen av
støytiltakene.

3.3 Fylkesmannen
I vedtak fra 26. november 2018 gir Fylkesmannen følgende pålegg:

«Vedtakets pålegg innebærer at Kryptovault AS skal utføre støykartlegging, herunder støyvurdering og
støymåling fra sitt datalagringsanlegg på Follum i Ringerike kommune. Det skal benyttes en uavhengig
kompetent tredjepart for utføring av støykartleggingen. Alle virksomhetens støykilder skal være
inkludert (også eventuelle fremtidige nye støykilder), og alle sider av bygget skal måles. Støy ved alle
døgnets tider skal utredes. Vurderingen må inneholde støysonekart, beskrivelse av type støy samt en
konsekvensutredning av støyen virksomhetens datalagringssenter representerer for omgivelsene.»
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4 Støykilder
Støykildene som er kartlagt er gitt i tabell 2.

Tabell 2 Støykilder

Hall Støykilde Kommentar

Syd Luftinntak mot øst
Avkast mot øst
Avkast mot syd
Fasade mot vest

Allerede montert lyddempere.
Allerede montert lyddempere.

Vest Luftinntak mot øst
Avkast på tak
Fasade mot vest

Allerede montert lyddempere.

For å redusere støyen hos naboene må det gjennomføres tiltak på kildene med størst støybidrag i de
ulike mottakerpunktene. Om en kilde dempes så mye at den ikke lenger gir vesentlig bidrag vil ikke
ytterligere støyreduksjon ha noen hensikt. Øvrige kilder må da vurderes i neste omgang.

Det er luftinntakene mot øst og fasadene mot vest som generelt er kraftigste kilder. Deretter kommer
avkastene på tak i hall Vest og mot øst i hall Syd. Avkast mot syd i hall Syd gir neglisjerbare støybidrag.

5 Forslag til tiltak
I det følgende angis forslag til støytiltak for de ulike støykildene. Antakelser og forutsetninger som er
lagt til for utarbeidelse av tiltakene er også angitt.

5.1 Hall Syd

5.1.1 Luftinntak mot øst
Det foreslås lyddempere med 300 mm/155 172 mm baffeltykkelse/luftspalt avhengig av akse, se
skisser i vedlegg 4. Demperne dekker åpningene mot kald sone. Det er lagt inn tettfelt med dør for
enkel adkomst til de kalde sonene. Detaljert beskrivelse med skisser er gitt i vedlegget. Vedlegget angir
også forutsetninger og antakelser som lagt til grunn.
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5.1.2 Avkast mot øst

Det er allerede montert lyddempere på avkastet. Mottatt skisse for demperne er vist i figur 2.
Demperne har 200mm/100mm baffeltykkelse/luftspalt.

Skissen viser at det mer enn en halv luftspalt mellom ytterste bafler og lyddempervegg. Dette gir
lekkasje og begrenser virkningen av demperen. Et mulig tiltak for å forbedre dempernes virkning kan
være å tette spalten mellom dempervegg og ytterste baffel, eventuelt å direktemontere baffel med
halv baffelbredde på dempervegg. Det er stor usikkerhet knyttet til estimert virkning at et slikt tiltak,
og det er derfor ikke gjort beregninger for dette.

Figur 2 Lyddempere hall Syd avkast mot øst

5.1.3 Avkast mot syd

Det er allerede montert lyddempere på avkastet. I tillegg er viftehastigheten låst til 30 Hz. Tidligere
målinger og beregninger viser at avkastet mot syd gir neglisjerbart støybidrag til naboene.
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5.1.4 Fasade mot vest hall Syd

Anbefalt tiltak er gitt i tabell 3. Den angir også eksisterende konstruksjon som er lagt til grunn ved
utarbeidelsen av tiltaket.

Tabell 3 Tiltak fasade vest hall Syd

Element

Eksisterende konstruksjon 1, 6 mm korrugerte aluminiumsplate r
150 mm hulrom
18 mm OSB plate
50 mm mineralullabsorbent

Innvendig tiltak på
eksisterende konstruksjon

250 mm utforing fra OSB, fortrinnsvis frittstående
Mineralull i hulrom
3 lag gips
50 mm mineralullabsorbent

5.2 Hall Vest

Det er viftene i containerne som er støykilde i hall Vest. Støyen fra avtrekksviftene kommer ut via
avkast på tak, mens støyen fra tilluftsviftene kommer ut via inntaksrister mot øst og gjennom fasade
mot vest.

5.2.1 Inntaksvifter hall Vest

Dersom det monteres lyddempere på inntakssiden av containerne vil man redusere støynivået inne i
hallen, og dermed også støy fra inntaksrister mot øst og fra fasade mot vest.

Containerne står i rekker på 4 og 6 og blåser ut i felles avkastsjakter over tak. Det foreslås en løsning
hvor det bygges baffeldempere i felles plenum foran inntaksviftene ved hver containerrekke.
Demperne har 300 mm/190 mm baffeltykkelse/luftspalt. Det er gangsone i plenumet for tilgang til
containerne.

Detaljert beskrivelse med skisser er gitt i vedlegg 5. Vedlegget angir også forutsetninger og antakelser
som lagt til grunn.

5.2.2 Avkast, hall Vest
Det er allerede montert lyddempere i avkastsjaktene i hall Vest. Demperne er opplyst å ha
200 mm/200 mm baffeltykkelse/luftspalt.
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5.2.3 Fasade mot vest, hall Vest

Dersom det monteres lyddempere på luftinntakene til containerne i hall Vest forventes dette å gi god
reduksjon av innvendig lydnivå i hallen, slik at lydgjennomgang gjennom fasade mot vest ikke krever
særskilte tiltak. Det er likevel sett på et mulig tiltak på fasaden. Dette anses som et reservetiltak.

Foreslått mulig tiltak er gitt i tabell 4. Den angir også eksisterende konstruksjon som er lagt til grunn
ved utarbeidelsen av tiltaket.

Tabell 4 Tiltak fasade vest hall Vest

Element

Eksisterende konstruksjon 1,6 mm korrugerte aluminiumsplate r
150 mm hulrom
18 mm OSB plate
50 mm mineralullabsorbent

Innvendig tiltak på
eksisterende konstruksjon

250 mm utforing fra OSB, fortrinnsvis frittstående
Mineralull i hulrom
3 lag gips
50 mm mineralullabsorbent

6 Virkning av tiltak
For å vurdere virkningen av de foreslått tiltakene er det gjort punktberegninger ved adressene
Hofsfossveien 54B, 72B og 74 og ved Rabbaveien 57 og 57B.

Det er også laget støysonekart for Lnight med soneinndeling etter T 1442 og etter anmodning fra
kommuneoverlegen for de ulike tiltakene. Disse er vist i vedlegg 2.

Beregningene er gjort med samtidig drift for hall Vest og hall Syd. Støysonene er beregnet 1,5 m over
terreng, som angitt i T 1442.

Benevning av de beregnede tiltakene beskrevet i kapittel 5 er gitt i tabell 5.

Tabell 5 Benevning av beregnede tiltak

Tiltak

A Luftinntak mot øst, hall Syd

B Fasade vest, hall Vest

C Luftinntak containere, hall Vest

D Fasade vest, hall Syd
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6.1 Punktberegninger

I det følgende er det presentert forventet virkning av de anbefalte støytiltakene. Beregnet totalt
støynivå før og etter tiltak er gitt i tabell 6. Tabellen angir også målte bakgrunnsstøynivåer på natt uten
anlegget i drift.

Beregnede frekvensspektra er vist i vedlegg 1.

Det er generelt en del usikkerhet knyttet beregnet støynivå etter tiltak. Det er ikke inkludert sikkerhet i
de oppgitte støynivåene etter tiltak. Typisk usikkerhet er i størrelsesorden 3 5 dB.

Tabell 6 Beregnet støynivå hos nabo, Lp,A,T, før og etter tiltak. Frittfelt verdier. Nivåene inkluderer ikke
beregningsusikkerhet.

Adresse Uten
drift**

Før tiltak Tiltak A Tiltak B Tiltak C Tiltak D Tiltak
A+C+D

Hofsfossveien 54B 35 dB 41 dB 39 dB 41 dB 39 dB 41 dB 33 dB

Hofsfossveien 72B 28 dB 40 dB 40 dB 39 dB 40 dB 36 dB 33 dB

Hofsfossveien 74 32 dB 45 dB* 45 dB* 36 dB 36 dB 44 dB* 36 dB

Rabbaveien 57 31 dB 37 dB 32 dB 37 dB 36 dB 37 dB 29 dB

Rabbaveien 57B 20 dB 40 dB* 30 dB 40* 40 dB* 40 dB* 28 dB

* Inkludert 5 dB rentonestraff
** Målte nivåer, tidligere rapportert i  AKU02 Rev1 R 181207 KryptoVault Hønefoss Støymålinger hos naboer

7 Vurdering
Beregninger viser at det kan oppnås godt merkbar reduksjon i støynivå dersom det gjøres tiltak på
luftinntak mot øst i hall Syd, luftinntak på containere i hall Vest og på fasade mot vest i hall Syd. Det er
allerede gjort tiltak på avkast mot øst og mot syd i hall Syd og avkast på tak i hall Vest. For avkastene er
det ikke sett på ytterligere tiltak.

Det er sett på tiltak på fasade mot vest i hall Vest, men om det gjøres tiltak direkte på luftinntakene til
containerne i hallen vil dette også redusere avstrålt støy fra denne fasaden. Fasadetiltaket anses derfor
som et mulig reservetiltak.
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Vedlegg 1: Frekvensspektra punktberegninger
Beregnede frekvensspektra for de ulike tiltakssituasjonene er vist i figur 3. Nivåene inkluderer ikke
beregningsusikkerhet. Typisk usikkerhet er i størrelsesorden 3 5 dB.

Hofsfossveien 54B Hofsfossveien 72B

Hofsfossveien 74 Rabbaveien 57

Rabbaveien 57B

Figur 3 Beregnet støynivå hos nabo, Lp,A,T, før og etter tiltak. Frittfelt verdier. Nivåene inkluderer ikke
beregningsusikkerhet.
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Vedlegg 2: Støysonekart
I det følgende vises beregnede støysonekart for de seks situasjonene gitt i tabell 6. Det er gitt kart med
støysoner etter T 1442 og med soneinndeling anmodet av kommuneoverlegen. Endringer i støynivå
som følge av tiltakene kommer best frem i kart med soneinndelingen anmodet av kommuneoverlegen.
Dette skyldes at støynivået allerede tilfredsstiller grenseverdien i T 1442 før tiltak.

T 1442, Lnight

Beregnede støysoner før tiltak viser at støynivå tilfredsstiller grenseverdi etter T 1442 hos alle naboer
uten at det gjøres støyreduserende tiltak.

Figur 4 Beregnet A veid ekvivalent støynivå på natt, Lnight. uten tiltak. Beregningshøyde 1,5 m over terreng. Støysoner etter
T 1442.
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Beregnede støysoner viser at støynivå tilfredsstiller grenseverdi etter T 1442 hos alle naboer med tiltak
på luftinntak mot øst i hall Syd.

Figur 5 Beregnet A veid ekvivalent støynivå på natt, Lnight. med tiltak A. Beregningshøyde 1,5 m over terreng. Støysoner
etter T 1442.
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Beregnede støysoner viser at støynivå tilfredsstiller grenseverdi etter T 1442 hos alle naboer med tiltak
på fasade mot vest i hall Vest.

Figur 6 Beregnet A veid ekvivalent støynivå på natt, Lnight. med tiltak B. Beregningshøyde 1,5 m over terreng. Støysoner
etter T 1442.
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Beregnede støysoner viser at støynivå tilfredsstiller grenseverdi etter T 1442 hos alle naboer med tiltak
på luftinntak på containerne i hall Vest.

Figur7 Beregnet A veid ekvivalent støynivå på natt, Lnight. med tiltak C. Beregningshøyde 1,5 m over terreng. Støysoner
etter T 1442.
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Beregnede støysoner før tiltak viser at støynivå tilfredsstiller grenseverdi etter T 1442 hos alle naboer
med tiltak på fasade vest i hall Syd.

Figur 8 Beregnet A veid ekvivalent støynivå på natt, Lnight. med tiltak D. Beregningshøyde 1,5 m over terreng. Støysoner
etter T 1442.
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Beregnede støysoner før tiltak viser at støynivå tilfredsstiller grenseverdi etter T 1442 hos alle naboer
med tiltak på luftinntak møt øst i hall Syd, luftinntak på containerne i hall Vest og på fasade mot vest i
hall Syd.

Figur 9 Beregnet A veid ekvivalent støynivå på natt, Lnight. med tiltak A, C og D. Beregningshøyde 1,5 m over terreng.
Støysoner etter T 1442.
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Soneinndeling etter kommuneoverlegen, Lnight

For situasjon uten tiltak ligger flere naboer i sonen 40 45 dB. Det er også noen i sonen 35 40 dB.

Figur 10 Beregnet A veid ekvivalent støynivå på natt, Lnight. uten tiltak. Beregningshøyde 1,5 m over terreng. Støysoner
etter anmodning fra kommuneoverlege.
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Ved tiltak på luftinntak mot øst i hall Syd er det en vesentlig reduksjon i støyutbredelsen mot øst og
mot syd.

Figur 11 Beregnet A veid ekvivalent støynivå på natt, Lnight. med tiltak A. Beregningshøyde 1,5 m over terreng. Støysoner
etter anmodning fra kommuneoverlege.



KryptoVault Hønefoss
Støytiltak

Rapportnr: AKU 03 Revisjon: 0 31. januar 2019 Side: 19 av 32

Ved tiltak på fasade mot vest i hall Vest er det en merkbar reduksjon i støyutbredelsen mot naboer
vest for hallen. For naboer som ligger nærmere hall Syd er det mindre virkning av tiltaket.

Figur 12 Beregnet A veid ekvivalent støynivå på natt, Lnight. med tiltak B. Beregningshøyde 1,5 m over terreng. Støysoner
etter anmodning fra kommuneoverlege.
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Ved tiltak på luftinntakene på containerne i hall Vest oppnås det reduksjon i støynivå mot vest og mot
øst. For naboer mot vest som ligger nærmere hall Syd er det mindre virkning av tiltaket.

Figur 13 Beregnet A veid ekvivalent støynivå på natt, Lnight. med tiltak C. Beregningshøyde 1,5 m over terreng. Støysoner
etter anmodning fra kommuneoverlege.
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Ved tiltak på fasade vest i hall Syd oppnås det en reduksjon i støynivå hos naboer vest for hallen. For
naboer som ligger nærmere hall Vest er det mindre virkning av tiltaket.

Figur 14 Beregnet A veid ekvivalent støynivå på natt, Lnight. med tiltak D. Beregningshøyde 1,5 m over terreng. Støysoner
etter anmodning fra kommuneoverlege.
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Ved tiltak på luftinntak mot øst i hall Syd, luftinntak på containerne i hall Vest og på fasade vest i hall
Syd oppnås det en vesentlig reduksjon i støynivået til omkringliggende områder. Øst for anlegget er
beregnet nivå lavere enn 35 dB ved naboer. Det er en vesentlig reduksjon for naboer mot vest, spesielt
de som ligger nærmest hall Syd. Mot syd er også støybelastningen redusert.

Figur 15 Beregnet A veid ekvivalent støynivå på natt, Lnight. med tiltak A, C og D. Beregningshøyde 1,5 m over terreng.
Støysoner etter anmodning fra kommuneoverlege.
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Vedlegg 3: Utdrag fra Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging, T 1442/2016

Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T 1442 skal legges til grunn ved
arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter Plan og bygningsloven. Det er Ringerike
kommune som er planmyndighet i området. Kommunen har foreløpig ikke fastsatt grenseverdier til
utendørs støy hos naboer. Som utgangspunkt for støyvurderingene legges derfor retningslinje
T 1442/2016 til grunn inntil myndighetskravene foreligger.

Benevnelser for lydnivå:

Lden A veiet ekvivalent lydnivå for dag kveld natt (day evening night) med 5 dB / 10 dB ekstra
tillegg på kveld/natt.

Lekv,24 Døgnekvivalentnivået uttrykker det gjennomsnittlige lydtrykk over 24 timer.

For å tilfredsstille retningslinjens krav til støy på utendørs oppholdsareal og utenfor vinduer for bolig
må grenseverdier i tabell 7 oppfylles.

Tabell 7 – Grenseverdier for støy, på utendørs oppholdsarealer og utenfor vinduer, innfallende lydtrykknivå.

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal og
utenfor vinduer til rom med støyfølsom
bruksformål

Støynivå utenfor soverom, natt kl. 23 – 07

Industri med
helkontinuerlig
drift

Uten impulslyd:
Lden 55 dB

Med impulslyd:
Lden 50 dB

Lnight 45 dB

LAFmax60 dB

Videre er følgende presiseringer til grenseverdiene angitt i T 1442:

Grenseverdiene for støynivå utenfor rom med bebyggelse med støyfølsom bruksformål gjelder i
den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte bo /oppholdsenhet.
Grenseverdiene for uteoppholdsareal må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i kap.6.
Beregningshøyden for uteoppholdsareal skal være minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt
over balkong eller terrassegulv.
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt.
For industri, havner og terminaler med impulslyd (jfr. definisjon i kap.6) skal de strengere
grenseverdiene legges til grunn når denne type lyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10
hendelser pr. time. Alternativt kan impulslydkorreksjon beregnes ut fra metode gitt i ISO
1996 1:2003 og Nordtest metode NT ACOU 112. De strengeste grenseverdiene bør også brukes
for støy med tydelig rentonekarakter hos mottaker.
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Vedlegg 4: Lyddempere luftinntak hall Syd
Det må monteres lyddemperbafler i åpningene mot kald sone for å dempe støy fra inntaksrister mot
øst.

Baflene dekker hele åpningen og har et dør/veggfelt nederst for enkel adkomst til rommet bak.
Baffelveggen bygges opp av lyddemperbafler med dim 1200x2400x300 i 3 høyder. Den fjerde høyden
har bafler med høyde 1200mm. Total høyde 8400 mm. Høyde på åpningen er oppgitt til å være
8525 mm. Åpningen på toppen må lukkes med frontplate og en plate på toppen av baflene.

Forslag til oppbygging er vist i figur 16 figur 18. Det er stålsøyler med ulike senteravstander i
åpningsarealet hvor demperne skal monteres. Det er derfor forskjellige luftspalter avhengig av hvilke
akser demperen går mellom.

Antall bafler:

1200x2400x300 187 stk

1200x2400x150 3 stk

1200x1200x300 27 stk

1200x1200x150 1 stk

Beregnet trykkfall gjennom rister og lyddempere:

Inntakssiden 49 56 Pa

Avkastsiden 300 Pa

Veggrister inntak:

Oversikt bafler til inntakslyddempere

Baffel, lxhxt
Akse 5 8
Antall Dør og veggfelt Antall Baffel, lxhxt

Akse 10 13
Antall

Dør og
veggfelt Antall

Rad 1 1200x2400x300 24 1502x2400 1 1200x2400x300 25 1474x2400 1
1200x2400x150 1

Rad 2 1200x2400x300 27 1200x2400x300 28
1200x2400x150 1

Rad 3 1200x2400x300 27 1200x2400x300 28
1200x2400x150 1

Rad 4 1200x1200x300 27 1200x2400x300 28
1200x1200x150 1

Tot antall 1200x2400x300 78
1200x2400x150 3
1200x1200x300 27
1200x1200x150 1

Air inlet Grill For pod 1 2 3 4
Bredde m 65
Høyde m 6,3
Areal m2 409,5
Mengde m3/h Basert på viftedata 2129500

m3/s 591,5
Hastighet, front m/s 1,4
Koeffisient 6,7
Trykkfall Pa 8
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Lyddemper inntak:

Inntaksiden POD 1 2  P O D  2 3
Luftmengde m3/h 959040 1036800

m3/s 266,4 288
Baffeldemper inntak POD
Bredde 1 m 12,898
Bredde 2 m 12,942

Høyde (8528mm) m 8,400 8,400
Areal m2 108,3 108,7
Hastighet front m/s 2,46 2,6
Fritt areal 0,35 0,35
Koeffisient 30/15 1,3 1,3
Trykkfall Pa 38 45

Tot trykkfall Inntakssiden uten dørfelt Pa 47 53

Air flow Pod 1  P o d  2  P o d  3

Pr miner 180 m3/h
Antall miners 2448 5760 2880
LwA pr minor 83 dBA LwA 117 121 118

Tot airflow m3/h 440640 1036800 518400
m3/h sum pod 2+3 1555200
m3/s 122,4 432

Fans type BPH 70 M  B P H  100 SP BPH 100 SP
no stk 5 tot 35
type BPH 100P
no stk 10

Flow pr fan m3/h 35251,2 44434,3
m3/s 9,8 12,3

Exhaust side
Attenuator 20/5 1500 20/10 3000
Total bredde m 24 65
Høyde m 2,4 1,4
Areal Korr for rammeverk 0,95 54,72 86,45
Hastighet front m/s 2,5 5,3
Antall bafler 95 158

Modu l 253 411
Netto hastighet m/s 12,5 15,8
Koeffisient 1,74 1,62
Trykkfall Pa 162 242

Rist Bredde m Uten rist 65
Høyde m 1,85
Areal m2 120,25
Hastighet m/s 3,8
Koeffisient 6,7
Trykkfall Pa 58

Tot trykkfall Exhaustsiden Pa 162 300
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Akseinndeling for angivelse av baffelplassering er vist i figur 16. Skisse av lyddemperne er vist i figur 17
og figur 18.

Figur 16 Akseinndeling åpninger kalde soner
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Figur 17 Skisse lyddemper kald sone mellom POD1 og 2
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Figur 18 Skisse lyddemper kald sone mellom POD2 og 3
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Vedlegg 5: Lyddempere luftinntak hall Vest
Hver container har 6 inntaksvifter og 6 avtrekksvifter. Avtrekksvifter går til lukket sjakt med
avkastrister på takarker. Inntaksvifter får luft fra hallvolumet, med 200 m2 åpning i fasade mot øst.

Viftetype:

Multifan VAD63ACM
q 13900 m3/h
dp 150 Pa
n= 1480 rpm
Motor 1,4 kW

Sjakt 3 4/1 Sjakt 3 4/2 Sjakt 9 10/1 Sjakt 9 10/2
Antall containere 8 12 8 12
Vifter pr container 6 inn, 6 u t  6  6  6  6
Air flow pr vifte m3/h 13900 13900 13900 13900
Pr container m3/h 83400 83400 83400 83400

m3/s 23,2 23,2 23,2 23,2
Tot airflow Avkastsjakt m3/h 667200 1000800 667200 1000800

m3/s 185,3 278,0 185,3 278,0

Exhaust side
Sjakt Total lengde m 10,4 15,7 10,4 15,7

Bredde m 3 3 3 3
Areal m2 31,2 47,1 31,2 47,1
Hastighet m/s 5,9 5,9 5,9 5,9

Lyddemper
Attenuator Baffel 200 200 200 200

Luftspalt 200 200 200 200
Lengd baffel 1500 1500 1500 1500

Trykkfall 0,7 59 59 59 59

Air inlet Container
B r e d d e  m  2 , 4 4  2 , 4 4  2 , 4 4  2 , 4 4
Høyde m 2,6 2,6 2,6 2,6
Areal m3 6,3 6,344 6,344 6,344
F r o n t h a s t i g h e t  m / s  3 , 6 5  3 , 6 5  3 , 6 5  3 , 6 5
LD med 5 moduler M= 488 488 488 488
LD 30/19 1500
Hastighet m/s 9,6 9,6 9,6 9,6
Trykkfall 1,1 61 61 61 61
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Alt 2  Ø k e  lyddemperhøyden til 3 , 0  3 , 0  3 , 0  3 , 0
Areal m3 7,3 7,3 7,3 7,3
F r o n t h a s t i g h e t  m / s  3 , 1 6  3 , 1 6  3 , 1 6  3 , 1 6
LD med 5 moduler M= 488 488 488 488
LD 30/19 1500
H a s t i g h e t  m / s  8 , 3  8 , 3  8 , 3  8 , 3
Trykkfall 1,1 46 46 46 46

Tilleggstrykkfall
Trykkfall pga nær vegg 0,35 15 15 15 15

Antall baffler 1 side 40 60 40 60
Begge sider 80 120 80 120

Totalt stk 400
Dimensjon 1500*3000*300
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Vertikalsnitt for forslag til oppbygging av lyddemperløsning er vist i figur 19. Oppbygging av baffelen er
vist i figur 20.

Figur 19 Skisse lyddemperløsning luftinntak containere
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Figur 20 Skisse baffeloppdeling lyddemperløsning luftinntak containere
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1 Bakgrunn
Det er etablert nytt datasenter for dataprosessering i eksisterende lagerhaller på Follum, Hønefoss.
Brekke & Strand Akustikk er engasjert av KV Hønefoss v/ Renaldas Gladikas for å beregne støy til
naboer ved drift av datasentralen.

Beregningene er basert på målinger natt til 28. november 2018 , rapportert i «AKU02 Rev1 R 181207
KryptoVault Hønefoss – Støymålinger hos naboer» , datert 7. desember 2018.

Brekke & Strand Akustikk har erklært ansvarsrett PRO for utendørs støy til naboer.

2 Situasjonsbeskrivelse
Sen tralen består av to haller plassert i et eksisterende industriområde med kort avstand til boliger, se
figur 1 . En oversikt over utstyret i hallene er gitt i tabell 1 . Støykildene er i hovedsak viftestøy for
kjøling av datautstyr.

Tabell 1 Teknisk data hall Vest og hall Syd

Hall Utstyr Antall

Vest Container med 240 minere.
Integrerte tilluft - og avtrekksvifter

40 stk.
Vifter er on - off.

Syd POD1
POD2
POD3

Avtrekksvifter POD1+2
Avtrekksvifter POD3

2 880 minere
5 760 minere
2 304 minere

Frekvensregulert, maks 30 Hz
Frekvensregulert, maks 30 Hz

Figur 1 Oversiktskart (kart.1881.no)

Hall vest

Hall syd
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3 Myndighetskrav
Det er Ringerike kommune som er planmyndighet i området. Kommunen har foreløpig ikke fastsatt
grenseverdier til utendørs støy hos naboer. Som utgangspunkt for støyvurderingene legges derfor
retningslinje T - 1442/2016 til grunn inntil myndighetskravene foreligger.

3.1 Retningslinje T - 1442/2016
Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T - 1442 /2016 skal legges til grunn
ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan - og bygningsloven. Aktuelle
grenseverdier er gjennomgått i vedlegg 2 .

3.2 Kommuneoverlegen
I epost 19. oktober 2018 gir k ommuneoverlegen følgende anmodning angående støyutredni ng for
datasenteret:

1. Støyutredningen må utføres av nøytral støyfaglig kompetanse.
2. Støyens karakter, frekvensområder og utbredelse må beskrives.
3. Støysonekart for eksisterende datasenter og prognoser, for planlagte fremtidig datasenter, må

omfatte grenser for 35, 40, 45, 50 og 55 dB og målt som både dBA og dBC.

Det er ikke angitt hvilken måleparameter som gjelder for grensene angitt i punkt 3. Det i midlertid
rimelig å forutsette at dette gjelder ekvivalent lydnivå på natt eller for hele døgnet, henholdsvis Leq,24h

og Lnight. Data senteret har døgnkontinuerlig drift, slik at ekvivalent døgn - og nattnivå vil være likt.

De angitte grensene på 35 - 55 dB må forutsettes å gjelde A - veid nivå. For C - veide nivåer er det ikke
relevant å se på grenser så lave som 35 dB. Tidligere ble det i norsk standard for lydforhold i bygninger,
NS 8175:2008, angitt grenseverdi for både A - veid og C - veid lydnivå i oppholds - og s overom fra tekniske
installasjoner. Grenseverdien for C - veid lydnivå var da 17 dB høyere enn for A - veid nivå. I gjeldende
utgave av denne standarden, NS 8175:2012, er det ikke lenger stilt krav til C - veid lydnivå pga . praktiske
utfordringer ved behandling av C - veid nivå.

I utgangspunktet anbefaler vi at det ikke brukes C - veid nivå for støyvurdering hos naboer til
datasenteret. Det er likevel vist ettersom det er forespurt, men basert på historisk bruk av C - veide
nivåer er grensene for støysoner satt til 50 , 55, 60, 65 og 70 dB C .

4 Støysonek art
I det følgende presenteres støysonekart for dagens drift (kun hall Vest) og for fremtidig drift (hall Vest
og hall Syd). Beskrivelse av beregningsmetode og beregningsforutsetninger er vist i vedlegg .

Etter T - 1442 er d et vist støysonekart med grenseverdi for Lnight. Med helkontinuerlig drift er grensen
for Lnight strengere enn for Lden. Det er derfor kun vist støysonekart for den strengeste parameteren
(Lnight) . For områder hvor det er identifisert rentone i støyen er d et også vist lokalt støysonekart i egen
figur , hvor beregnet nivå er tillagt 5 dB rentonestraff. For Hof sfossveien 74 skyldes rentonen vifter i
hall Vest. Det er derfor kun vist støysonekart med rentonestraff for drift av hall Vest alene.

Det er også vist støysonekart etter kommuneoverlegens anmodning .

Støysonene er ber egnet 1,5 meter over terreng, som angitt i T - 1442.
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4.1 Dagens situasjon – Hall Vest i drift

4.1.1 T - 1442 , Lnight

Ekvivalent støynivå på natt for dagens situasjon (kun hall Vest i drift) . Det er i ngen naboer med
støynivå over grenseverdi etter T - 1442.

Figur 2 Beregnet A - veid ekvivalent støynivå på natt, Lnight. Hall Vest i drift. Ber egningshøyde 1,5 m over terreng. Støysoner
etter T - 1442.
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Ekvivalent støynivå på natt inkluder t 5 dB rentonestraff for dagens situasjon (kun hall Vest i drift ) i
område hvor støyen har rentonekarakter. Rentonen skyldes vifter i hall Vest. Ingen naboer med
støynivå over grenseverdi etter T - 1442.

Hofsfossveien 70 - 74

Figur 3 Beregnet A - veid ekvivalent støynivå på natt, Lnight, inkl 5 dB rentonestraff. Hall Vest i drift. Beregningshøy de 1,5 m
over terreng. Støysoner etter T - 1442.
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4.2 Fremtidig situasjon – Hall Vest og hall Syd i drift

4.2.1 T - 1442 , Lnight

Ekvivalent støynivå på natt . Det er ingen naboer med støynivå over grenseverdi etter T - 1442.

Ved Hofsfossveien 54B er luftinntak på østre fasade i hall Syd dominerende støykilde i
frekvensområdet f.o.m. 400 Hz. I frekvensområdet under 400 Hz er avkastene på østre fasade i hall Syd
dominerende.

Figur 4 Beregnet A - veid ekvivalent støynivå på natt, Lnight. Hall Vest og Syd i drift. Beregningshøyde 1,5 m over terreng.
Støysoner etter T - 1442.
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Ekvivalent støynivå på nat t inkludert 5 dB rentonestraff for fremtidig situasjon (kun hall Vest og Syd i
drift) i område mot øst hvor støyen har rentonekarakter. Rentonen skyldes vifter i hall Vest. Ingen
naboer med støynivå over grenseverdi etter T - 1442 .

For naboer mot vest er u tbredelse n av rentonestøy uendret fra dagens situasjon, vist i figur 3 . Rentone
500 Hz skyldes datavifter i hall Syd.

Rabbaveien 57 B og 71C

Figur 5 Beregnet A - veid ekvivalent støynivå på natt, Lnight, inkl 5 dB rentonestraff. Hall Vest og Syd i drift. Beregningsh øyde
1,5 m over terreng. Støysoner etter T - 1442.
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5 Punktberegninger
I tabell 2 er beregnede A - veide støynivåer sammenliknet med målte nivåer hos utvalgte naboer.
F rekvensspektra er sammenliknet i vedlegg 4 . Målingene er tidligere rapportert i « AKU02 Rev1 R
1812507 KryptoVault Hønefoss – Støymålinger hos naboer» .

Beregningene samsvarer godt med de målte støynivåene. Der det er store avvik mellom målinger og
beregnin g er skyldes dette i hovedsak at målingene i stor grad er dominert av bakgrunnsstø y.

Tabell 2 Sammenlikning av målt og beregnet støynivå hos naboer
Adresse Drift Beregnet Målt Kommentar
Hofsfossveien 54B Hall Vest

Hall Vest + Syd
38 dB
41 d B

37 dB
40 dB

1 dB forskjell.
1 dB forskjell.

Hofsfossveien 72B Hall Vest
Hall Vest + Syd

36 dB
40 dB

36 dB
39 dB

Ingen forskjell.
1 dB forskjell.

Hofsfossveien 74 Hall Vest
Hall Vest + Syd

44 dB*
45 dB*

43 dB*
43 dB*

1 dB forskjell.
2 dB forskjell.

Rabbaveien 57 Hall Vest
Hall Vest + Syd

30 dB
37 dB

36 dB
38 dB

6 dB forskjell. B akgrunns s tøynivå er dominerende .
1 dB forskjell.

Rabbaveien 57B Hall Vest
Hall Vest + Syd

26 dB
4 0 dB*

31 dB
42 dB*

5 dB forskjell. B akgrunnsstøynivå er dominerende .
2 dB forskjell.

* Inkludert 5 dB rentonestraff
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6 O ppsummer ing
De beregnede støynivåene samsvarer godt med tidligere utførte målinger.

Støysonekart for dagens drift (hall Vest alene ) og fremtidig drift (hall Vest og Syd) viser at støynivå hos
naboer tilfredsstiller grenseverdi etter T - 1442, også for nabo er hvor støyen ha r rentonekarakter.

Dominerende støykilde mot øst og mot syd er l uftinntak på østre fasade i hall Syd. Ved
Hofsfossveien 54B er luftinntakene dominerende i frekvensområdet f . o . m . 400 Hz . I frekvensområdet
under 400 Hz er avkastene på østre fasade i hall Sy d dominerende.

Ved Hofsfossveien 74 er det en rentone i 100 Hz 1/3 - oktavbåndet. Tonen genereres av viftene i hall
Vest og avstråles i hovedsak fra hallens fasade mot vest.

Om det skal gjøres tiltak mot støy til naboer burde rentonen fra viftene i hall Ves t og åpningene mot
øst i hall Syd prioriteres. Eventuelle tiltak må detaljeres.



KryptoVault Hønefoss

Utendørs støy til naboer

Rapportnr: AKU - 01 Revisjon: 2 19. desember 2018 Side: 11 av 18

Vedlegg 1: Støysonekart forespurt av kommuneoverlegen
I det følgende er det vist støysonekart for ekvivalent A - veid og C - veid lydnivå, hhv. Lnight og LC eq, etter
anmodning fra kommuneoverlegen. Det er gitt støysonekart for dagens situasjon (hall Vest) og
fremtidig situasjon (Hall Vest og Syd).

Dagens situasjon – H all Vest i drift

Soneinndeling etter kommuneoverlegen, Lnight

Figur 6 Beregnet A - veid ekvivalent støynivå på natt, Lnight. Hall Vest i drift. Beregningshøyde 1,5 m over terreng. For
vurdering etter anmodning fra k ommuneoverlege.
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Soneinndeling etter k ommuneoverlegen, LCeq

Figur 7 Beregnet C - veid ekvivalent støynivå på natt, LCeq. Hall Vest i drift. Beregningshøyde 1,5 m over terreng. For
vurdering etter anmodning fra kommuneoverlege.
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Fremtidig situasjon – H all Vest og hall Syd i drift

Soneinndeling etter k ommuneoverlegen, Lnight

Figur 8 Beregnet A - veid ekvivalent støynivå på natt, Lnight. Hall Vest og Syd i drift. Beregningshøyde 1,5 m over terreng. For
vurdering etter anmodning fra k ommuneoverlege.
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Soneinndeling etter k ommuneoverlegen, LCeq

Figur 9 Beregnet C - veid ekvivalent støynivå på natt, LCeq. Hall Vest og Syd i drift. Beregningshøyde 1,5 m over terreng. For
vurdering etter anmodning fra k ommuneoverlege.
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Vedlegg 2 : Utdrag fra Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging, T - 1442/201 6

Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T - 1442 skal legges til grunn ved
arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter Plan - og bygningsloven. Det er Ringerike
kommune som er planmyndighet i om rådet. Kommunen har foreløpig ikke fastsatt grenseverdier til
utendørs støy hos naboer. Som utgangspunkt for støyvurderingene legges derfor retningslinje
T - 1442/2016 til grunn inntil myndighetskravene foreligger.

Benevnelser for lydnivå:

Lden A - veiet ekvi valent lydnivå for dag - kveld - natt (day - evening - night) med 5 dB / 10 dB ekstra
tillegg på kveld/natt.

Lekv,24 Døgnekvivalentnivået uttrykker det gjennomsnittlige lydtrykk over 24 timer.

For å tilfredsstille retningslinjens krav til støy på utendørs oppholds areal og utenfor vinduer for bolig
må grenseverdier i tabell 3 oppfylles.

Tabell 3 – Grenseverdier for støy, på ute ndørs oppholdsarealer og utenfor vinduer , innfallende lydtrykknivå .

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal og
utenfor vinduer til rom med støyfølsom
bruksformål

Støynivå u tenfor soverom, natt kl. 23 – 07

Industri med
helkontinuerlig
drift

Uten impulslyd:
Lden 55 dB

Med impulslyd:
Lden 50 dB

Lnight 45 dB

LAFmax60 dB

Videre er følgende presiseringer til grenseverdiene angitt i T - 1442:

• Grenseverdiene for støynivå utenfor rom med bebyggelse med støyfølsom bruksformål gjelder
i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte bo - /oppholdsenhet.

• Grenseverdiene for uteoppholdsareal må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i kap.6.
Beregningshøyden for uteoppholdsareal skal være minimum 1,5 meter over terreng, eventuelt
over balkong - eller terrassegulv.

• Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt.
• For industri, havner og terminaler med impulslyd (jfr. definisjon i kap.6) skal de strengere

grenseverdiene legges til grunn når denne type lyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10
hendelser pr. time. Alternativt kan impulslydkorreksjon beregnes ut fra metode gitt i ISO
1996 - 1:2 003 og Nordtest - metode NT ACOU 112. De strengeste grenseverdiene bør også
brukes for støy med tydelig rentonekarakter hos mottaker.
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I retningslinjen er det definert grenseverdier for støysoner som gir f øringer for planlagt arealbruk.
Grenseverdiene er g itt i tabell 4 .

Tabell 4 – Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå .

Støykilde

Gul sone Rød sone

Utendørs støynivå Utendø rs støynivå i
nattp.
kl. 23 - 07

Utendørs
støynivå

Utendø rs
støynivå i nattp.
kl. 23 - 07

Industri med
helkontinuerlig
drift

Uten impulslyd:
Lden 55 dB

Med impulslyd:
Lden 50 dB

Lnight 45 dB

LAFmax60 dB

Uten impulslyd:
Lden 6 5 dB

Med impulslyd:
Lden 6 0 dB

Lnight 55 dB

LAFmax8 0 dB
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Vedlegg 3 : Beregningsmetode
Beregningene er gjort vha Nordisk beregningsmetode for industristøy i beregningsprogrammet
SoundPlan v7.3 . Beregningsmetoden tar hensyn til kildestyrke, avstand, skjerming og refleksjon,
markdemping og luftabsorpsjon. Beregningsmodellen legger til grunn svak medvind. Det er regnet
med 2 refleksjoner .

For vannoverflater og for hele fabrikkområdet er det benyttet hard mark i beregningene . Ved øvrige
områder er det angitt myk mark.

Beregningene er basert på målte kildenivåer for støykildene tilhørende datasenteret. Støykilder brukt i
beregningsmodell en er oppsummert i tabell 5 . Modellen av datasenteret brukt i beregningene er vist i
figur 10 .

Tabell 5 Støykilder i beregningsmodell
Hall Kilde Antall LwA
Vest Fasade mot vest 1 84 dB (rentone ved 100 Hz)
Vest Liten inntaksrist fasade øst 2 92 dB
Vest Stor inntaksrist fasade øst 2 95 dB
Vest Lite n avkast rist på tak 4 82 dB
Vest Stor avkast rist på tak 4 85 dB
Syd Fasade mot vest, sydlig del 1 79 dB
Syd Fasade mot vest, nordlig del 1 69 dB
Syd Inntaksrister fasade øst 1 10 0 dB (rentone ved 400 Hz )
Syd Avkastrister fasade øst 1 93 dB
Syd Avkast mot syd 1 66 dB

Hall Syd sett fra sørøst Hall syd sett fra sørvest

Hall Vest sett fra sørøst Hall Vest sett fra sørvest
Figur 10 Modell av datasenter brukt i beregninger
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Vedlegg 4: Sammenlikning målte og beregnede frekvensspektra
Tabell 6 Sammenlikning av frekvensspektra målt og beregnet støynivå hos naboer

Hall Vest Hall Vest + Syd
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