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Grunngitt spørsmål fra Jim Hagen Warp (Ap) - Er det helseskadelig å 

bade og spise fisk fra Tyrifjorden pga miljøgift ?  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/19 Kommunestyret 06.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål fra Jim Hagen Warp (Ap) mottatt 31.05.19. 
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Arkivsaksnr.: 19/2016-3   Arkiv: 210  

 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 03.mai 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

73/19 Kommunestyret 06.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 03.05.19. tas til orientering. 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.05.19. 
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Arkivsaksnr.: 19/2160-4   Arkiv: 216  

 

Etablering av Viken Kommunerevisjon IKS  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

74/19 Kommunestyret 06.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommunen slutter seg til sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS og 

Buskerud Kommunerevisjon IKS til Viken kommunerevisjon IKS. 

2. Kommunestyret vedtar selskapsavtale av 14.04.2019 som gjelder fra stiftelse og frem til 

31. desember 2019.  

3. Kommunestyret vedtar selskapsavtale av 1.1.2020 som gjelder fra og med  

1. januar 2020.  

4. Kommunestyret velger representant med varamedlemmer til selskapets 

representantskap. Disse representantenes valgperiode vil vare frem til det nye 

kommunestyret er konstituert og har gjort nye valg av representanter høsten 2019. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune er i dag deleier i Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR). 

 

Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR) har ansvar for revisjon av Buskerud fylkeskommune, 

samt Drammen, Flesberg, Kongsberg, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Nore og Uvdal, 

Ringerike, Rollag, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker kommune.  

Follo distriktsrevisjon IKS (FDR) har i dag ansvar for revisjonen av Enebakk, Nesodden, Ski 

og Ås kommuner. 

Kommune- og regionreformen vil medføre endringer på eiersiden i begge selskapene.  

 

Prosessen 

Follo distriktsrevisjon IKS og BKR IKS inngikk 5.7.2018 en intensjonsavtale med sikte på 

sammenslåing av revisjonsenhetene senest 1.1.2020. Bakgrunnen for ønske om etablering av en 

større interkommunal revisjonsenhet er endringer i eksterne rammevilkår gjennom kommune- 

og regionreform, samtidig som selskapene opplever en økt etterspørsel etter spesialkompetanse 

og bredde i kommunerevisjonens tjenestetilbud. Formålet med utredningen har vært å etablere 

en større og sterkere faglig revisjonsenhet senest fra 1.1.2020. 

 
Det ble i 2018 gjennomført en utredning for sammenslåing av FDR og BKR. Utredningen ble 

avlagt 20. februar 2019. I løpet av utredningsfasen er det avholdt felles styremøte mellom 

styrene i de to selskapene, og flere møter i en prosjektgruppe bestående av de to daglige 

lederne og representanter fra de ansatte. Videre er det avholdt møte i en referansegruppe med 

deltakere fra selskapenes eiere. Selskapene har knyttet til seg bistand fra KS Bedrift som har 
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bistått med juridisk rådgivning i forbindelse med utredningen og utforming av ny 

selskapsavtale.  

 

Prosessen har vært redegjort for i representantskapsmøter i de to selskapene gjennom 2018. 

Utredningen ble presentert i representantskapene i mars, og forslaget til sammenslåing ble 

positivt mottatt av eierrepresentantene i begge selskapene. 

 
 
Konklusjon: 

Hovedkonklusjonene i utredningen er: 

 Buskerud Kommunerevisjon IKS videreføres og utvides med eiere 

fra dagens Follo distriktsrevisjon IKS. Selskapet endrer sitt navn til Viken 

kommunerevisjon IKS.  

 Eierfordelingen baseres på en modell hvor 1/4 av andelene fordeles 

likt på deltakerne, mens de resterende 3/4 fordeles etter 

fylkeskommunens/kommunenes driftsinntekter. 

 Bokført egenkapital i Follo distriktsrevisjon IKS og innskutt 

selskapskapital fra Buskerud Kommunerevisjon IKS blir innskutt egenkapital i Viken 

kommunerevisjon IKS. Det skytes ikke inn ytterligere kapital fra eierne. 

 Ved overføring av ansatte fra Follo distriktsrevisjon IKS til Viken 

kommunerevisjon IKS legges det til grunn at kapitel 16 i Arbeidsmiljøloven om 

virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse. 

 Dagens kontorstrukturer beholdes. Hovedkontor legges til 

Drammen, med avdelingskontorer i Follo og Hønefoss. 

 Begge revisjonsselskapene har i dag KLP som sin 

pensjonsleverandør. Dette foreslås videreført i Viken kommunerevisjon IKS. Dagens 

pensjonsforpliktelser videreføres inn i Viken kommunerevisjon IKS, og det er foreslått 

prinsipper for beregning av ansvar for selskapets pensjonsforpliktelser ved en eventuell 

uttreden. 

 

Det vises til vedlagte utredning for nærmere beskrivelse av bakgrunnen for forslaget.  

 
Endringer på eiersiden som følge av kommune- og regionreformen: 

 Ski kommune slår seg sammen med Oppegård kommune fra 1.1.2020, til Nordre Follo 

kommune. Den nye kommunen har vedtatt å konkurranseutsette revisjonstjenestene. 

 Sande kommune slår seg sammen med Holmestrand kommune fra 1.1.2020, og nye 

Holmestrand kommune har valgt Vestfold og Telemark revisjon IKS som revisor. 

 Nedre Eiker, Svelvik og Drammen kommuner slår seg sammen til nye Drammen 

kommune fra 1.1.2020. Kontrollutvalgene i de tre kommunen har innstilt BKR som 

revisor for nye Drammen kommune. Saken legges frem for fellesnemda som innstiller 

på valg av revisor til det nye bystyret. 

 Buskerud fylkeskommune slår seg sammen med fylkeskommunene i Akershus og 

Østfold til Viken fylkeskommune fra 1.1.2020. Fellesnemda i Viken fylkeskommune har 

vedtatt en revisjonsordning med egen ansatt revisjon, men fylkestinget i Buskerud 

besluttet i april å ikke si opp sitt eierforhold i BKR. Buskerud fylkeskommune er derfor 

videreført som eier i selskapsavtalene. 

 Flå kommune har vedtatt BKR som ny revisor fra 1.1.2020. 
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Det er ønskelig at Viken kommunerevisjon IKS skal være operativt fra 1.1.2020. For at det 

skal være mulig, må endringer i selskapet registreres i 2019. Selskapsavtaler/endring i 

selskapsavtaler for IKS må vedtas av kommunestyret/fylkestinget selv. Dette gir noen 

utfordringer på grunn av fylkes- og kommunesammenslåinger. For det første er ikke 

kommunestyre/fylkesting i de nye kommunene/fylkeskommunen konstituert før mot slutten av 

2019. For det andre må selskapsavtalen endres per 1.1.2020 mht angivelse av deltakere og 

ansvarsdel som følge av kommunesammenslåinger. 

 

Med utgangspunkt i dette og av forenklingshensyn legges det derfor fram to selskapsavtaler til 

vedtak samtidig, en som gjelder fra stiftelse og fram til 31. desember 2019 og en som trer i 

kraft samtidig med at sammenslåingen iverksettes 1. januar 2020: 

 

En selskapsavtale som gjelder fra stiftelse og frem til 31. desember 2019. Den viser 

eierskapet basert på kommune- og fylkesstruktur og med kommunenummer som 

gjelder i 2019.  

 

En selskapsavtale som skal gjelde fra og med 1. januar 2020. Den viser eierskapet 

basert på kommune- og fylkesstruktur og med kommunenummer som gjelder fra og 

med 2020.  

Det er ikke nødvendig med formelt vedtak om å velge Viken kommunerevisjon IKS som 

revisor for kommunen, da oppdragene i de sammenslåtte selskapene videreføres i det nye 

selskapet, jf. revisjonsforskriften § 18 første ledd. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på at BKR har sett seg om etter nye samarbeidspartere og anser at det 

er en styrke for kvalitetet på leveransene at BKR har ett stort faglig miljø. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets § 10. Ved behov for 

grupperom, bestilles dette av gruppeledere 

 

TEMAMØTE/DAGSORDEN: 

14:30 - 15:30 Oppmøte Benterud skole, fotografering og retur til rådhuset. 

15:30 - 16:00  Pause. 

16:00 - 16: 05 Opprop og møteinnkalling 

16:05 - 16:30  Orientering -  Viken Kommunerevisjon. 

16:35 - 17:10   Orientering Ullerål- og Hønefoss skole.  

17:10 - 17:20   Pause. 

17:20                Saksliste. 

 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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21/19 19/2380     

  Grunngitt spørsmål fra Mons Ivar Mjelde (Ap) -  Praktisering eller 

politisk vedtak om minste størrelse på SFO tilbud i kommunen  

  

 

22/19 19/1781     

  Interpellasjon fra Elsa Lill Piltingsrud Strange (H) - Kommunens 

forpliktelser iselskaper/organisasjoner  

  

 

23/19 19/1753     

  Interpellasjon fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) - Utearealer for elever ved 

Ullerål skole  

  



 

24/19 19/2381     

  Interpellasjon fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) - kommunens oppfølging 

av henvendelser med initiativ fra lag,foreninger og organisasjoner 

  

 

25/19 19/2410     

  Interpellasjon fra Knut Aril Melbøe (MDG) - gang- og sykkelbroer 

knyttet til trafikkavvikling og kostnader  

  

 

26/19 19/2431     

  Interpellasjon fra Parvis Salimi (SV) - Rettigheter for utenlandske 

damer /menn  

  

 

3/19 19/2426     

  Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

06.06.2019  

  

 

56/19 19/1439     

  Månedsrapport økonomi februar 2019    

 

57/19 19/1847     

  Økonomirapport mars 2019    

 

58/19 19/2074     

  Prognose 1. tertial 2019    

 

59/19 19/1916     

  Regnskap og årsrapport 2018 for Ringerike kommune    

 

60/19 19/2058     

  Søknad om bruk av midler fra kraft- og hjemfallsfond til prosjekt på 

smart bruk av spillvarme og grønn næringsutvikling  

  

 

61/19 19/2070     

  Skoleveis tiltak Nye Ullerål skole    

 

62/19 19/2144     

  14017 - Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé - Grunnerverv    

 

63/19 16/4592     

  Orienteringssak - Follummoen - avklaring private grunneiere    

 

64/19 19/654     

  Behandling av klager på vedtak 27/19 om fastsetting av støygrenser 

for KV Hønefoss AS sitt datasenter  

  

 

65/19 17/3556     

  Nes i Ådal - Etappe 2 avklaring mht saneringsform    

 



66/19 17/1379     

  Uttalelser, innsigelser og merknader til høring og offentlig ettersyn 

Orienteringssak - 431 Områderegulering Hønefoss 

  

 

67/19 19/800     

  Høring - Trygge rammer for fosterhjem    

 

68/19 19/2378     

  Redegjørelse for rutiner ved klagehåndtering herunder hvilke tiltak 

som er iverksatt for å unngå slik behandling i fremtiden  

  

 

69/19 18/3329     

  Delegeringsreglementet    

 

70/19 17/4687     

  Kommunale vigsler - vigselsmyndighet    

 

71/19 19/797     

  Uttalelse - Discovery Intenational School AS    

 

72/19 17/2851     

  UNGDATA 2017 - FORSLAG TIL TILTAK    

 

 

 

Ringerike kommune, 29.05.2019 

Kjell B. Hansen 

ordfører 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  21/19 

Side 4 av 75   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/2380-2   Arkiv: A22 &29  

 

Grunngitt spørsmål fra Mons Ivar Mjelde (Ap) -  Praktisering eller 

politisk vedtak om minste størrelse på SFO tilbud i kommunen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/19 Kommunestyret 06.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål fra Mons Ivar Mjelde (Ap) mottatt 23.05.19. 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  22/19 

Side 5 av 75   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/1781-2   Arkiv: 073  

 

Interpellasjon fra Elsa Lill Piltingsrud Strange (H) - Kommunens 

forpliktelser iselskaper/organisasjoner  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/19 Kommunestyret 02.05.2019 

22/19 Kommunestyret 06.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fra Elsa Lill Strande Piltingsrud (H) 

Emne: Kommunens forpliktelser i selskaper/organisasjoner 

 

Innledning 

Interpellasjonen er innlevert i tråd med reglement for kommunestyret § 9. Ordføreren gir et 

foreløpig svar i kommunestyrets møte den 2. mai 2019. 

 

Ordførerens svar 

Ordføreren viser til at interpellantens spørsmål er viktige og omfattende. Fristen for til å 

fremstille tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon var mandag 30.04.19. Det foreligger ikke et slikt 

dokument, men rådmannen har opplyst at det trengs noe tid.  Ordføreren har derfor valgt å 

ikke konkret besvare spørsmålene i dagens møte. 

 

Avslutning 

Ordføreren vil fremlegge konkret svar i kommunestyrets juni møte. Imidlertid åpner ordfører 

for at rådmannen kan gi en muntlige orientering eventuelt i notats form i dagens møte. Det 

betinger at kommunestyret og rådmannen finner dette hensiktsmessig/nødvendig.  Uansett vil 

ordførerens skriftlige svar foreligge i KS juni. 

 

Ringerike 2. mai 2019 

 

Kjell B Hansen 

ordfører 

 

 

  

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Elsa Lill P. Strande mottatt 15.04.19 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  23/19 

Side 6 av 75   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/1753-2   Arkiv: A29  

 

Interpellasjon fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) - Utearealer for elever ved 

Ullerål skole  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/19 Kommunestyret 02.05.2019 

23/19 Kommunestyret 06.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret er glade for at tennishallen gjenoppbygges raskt, men legger til grunn at det 

ikke skal være noen form for byggeaktivitet som går på bekostning av skoleelevenes bruk av 

ute-areal. Kommunestyret forventer også at hele ute-arealet er klart for barna til skolestart 

2019/20. 

 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fra Mons-Ivar Mjelde (AP) 

Emne: Utearealer for elever ved Ullerål Skole 

 

Innledning 

Interpellasjonen er innlevert i tråd med reglement for kommunestyret § 9. Ordføreren gir 

foreløpig svar i kommunestyrets møte 2. mai 2019. 

 

Ordførerens svar 

Ordføreren har innenfor gjeldende frister ikke mottatt underlagsdokumenter som er 

tilstrekkelig til å gi et tilfredsstillende svar til interpellanten.  Konkret skriftlig svar blir fremlagt 

i kommunestyrets møte i juni 2019. 

Imidlertid åpnet ordfører for at rådmannen kan redegjøre muntlig eventuelt i form av et notat i 

dagens møte.   Det vil da være opptil kommunestyret og rådmannen å ta stilling til om dette er 

hensiktsmessig eller ønskelig.  Uansett vil ordførerens formelle og skriftlige svar fremlegges i 

kommunestyrets juni møte.   

 

Ringerike 2. mai 2019 

Kjell B Hansen 

ordfører 

 

 

 Vedlegg 

Interpellasjon fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) mottatt 12.04.19. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  24/19 

Side 7 av 75   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/2381-2   Arkiv: C22  

 

Interpellasjon fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) - kommunens oppfølging av 

henvendelser med initiativ fra lag, foreninger og organisasjoner 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/19 Kommunestyret 06.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) mottatt 23.05.19. 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  25/19 

Side 8 av 75   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/2410-2   Arkiv: Q21  

 

Interpellasjon fra Knut Aril Melbøe (MDG) - gang- og sykkelbroer 

knyttet til trafikkavvikling og kostnader  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/19 Kommunestyret 06.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Knut Aril Melbøe (MDG) mottatt 278.05.19. 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  26/19 

Side 9 av 75   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/2431-2   Arkiv: X48 &07  

 

Interpellasjon fra Parvis Salimi (SV) - Rettigheter for utenlandske 

damer /menn  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/19 Kommunestyret 06.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Parviz Salimi (SV) mottatt 28.05.19. 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  3/19 

Side 10 av 75   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/2426-1   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

06.06.2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/19 Kommunestyret 06.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsaker tas til orientering. 

 

 

REFERATSAKER 
 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/1439-2   Arkiv: 210  

 

Månedsrapport økonomi februar 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

52/19 Formannskapet 21.05.2019 

56/19 Kommunestyret 06.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Økonomirapport februar 2019 tas til orientering. 

 

Det gjøres følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet:  

 
a) Flytte budsjett for tilskudd til Reiselivssamarbeidet Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv 

fra sektor Avsetninger til sektor Administrasjon, Strategi- og utviklingsenheten: 

147000.721006.325 kr 583 000 kredit 

147000.110200.325 kr 583 000 debet 

b) Flytte budsjett for Holtenutvalgets tiltak Matchbox fra Formannskapets 

disposisjonskonto til sektor Helse og omsorg: 

149000.712000.242 kr 1 500 000 (kredit) 

127000.470000.242.4266 kr 1 500 000 (debet) 

 

c) Flytte budsjett for Holtenutvalgets tiltak «Ungdomsplassen - Ungdommens hus» fra 

Formannskapets disposisjonskonto til sektor Spesielle tiltak barn og unge:  

149000.712000.243 kr 1 500 000 (kredit) 

127000.330101.243.4211 kr 1 500 000 (debet) 

 

 

  

 

Sammendrag 

Årsprognosen for Ringerike kommune indikerer nå et negativt avvik på 17,6 mill kroner ved 

årets slutt, i forhold til budsjett 2019.  

 

Det forventes et samlet merforbruk på 14,8 mill kroner på to sektorer - Spesielle tiltak barn og 

unge og Helse og omsorg. Dette skyldes en økning i tildelte tjenester og et høyt sykefravær. 

Resterende avvik på 3 mill kroner, skyldes lavere inntekter på eiendomsskatt. Årsaken er 

bortfall av skatt på verk og bruk samt lave skattegrunnlag for kraft-eiedommene. 
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Innledning / bakgrunn 

Økonomirapport februar 2019 som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 28. februar og for 

øvrig kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2019. 

 

Det er ønskelig å foreta tre budsjettjusteringer i driftsbudsjettet for enklere budsjettoppfølging.  

 

Tilskudd til Reiselivssamarbeidet Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv: 

Ringerike kommune er deltaker i reiselivssamarbeidet Gjøvikregionen Hadeland Ringerike 

Reiseliv. Deltakeravgift har hittil vært regnskapsført på rammeområde 7, Avsetninger, men 

siden kommunen nå har ansatt en næringssjef er det mer naturlig at denne budsjettposten 

legges til Strategi- og utviklingsavdelingen. Korreksjonen er mellom to rammeområder og har 

ingen resultateffekt for kommunen. 

 

Holtenutvalgets tiltak «Ungdomsplassen – Ungdommens hus» - budsjettjusteres fra 

Formannskapets disposisjonskonto til Spesielle tiltak barn og unge, Barnevernstiltak: 

Ungdomsplassen er utviklet ut i fra et kartlagt behov både i nasjonale undersøkelser, rapporten 

fra Holten-utvalget og lokal ungdom. Ungdomsplassen åpnet 9. april og er ett prosjekt som 

skal testes i 2019. Ungdomsplassen er ment for ungdom i alderen 13 til 23 år, og er lokalisert i 

Hønefoss sentrum, Søndre torv 2.  

 

Ringerike kommune skal være mer tilgjengelig for unge og dette skal være en uformell 

møteplass. Det skal være en dør inn for å få kontakt med kommunale tjenester og en dør inn til 

en trygg voksen å prate med. Tilbud i ungdomsplassen i tillegg til drop-in vil være veiviseren - 

veiledning med hensikt å hjelpe ungdommen til rett sted, foreldremøter, events, kurs og 

individuelle samtaler. På ungdomsplassen kan ungdom treffe ungdomskontakten, NAV og 

andre ansatte i tjenestene. 

Tiltaket er åpent to ettermiddager fra kl. 16-20 og en dag fra kl.12-16. 

 

Summen som er satt av Ungdomsplassen er planlagt brukt til husleie, innkjøp av digitale 

verktøy, inventar, frikjøp prosjektleder samt renhold. 

 

Holtenutvalgets tiltak Matchbox – budsjettjusteres fra Formannskapets disposisjonskonto til 

Helse og omsorg, NAV: 

Matchbox-tiltaket startet opp for fullt i november 2018. Formålet var å gi 

sosialhjelpsmottakere tilbud om en arbeidsrettet aktivitet som kunne styrke mulighetene for 

overgang til arbeid og selvforsørgelse. Tiltaket er i praksis benyttet for unge under 30 for å 

møte kommunens forpliktelse til å tilby et aktivitetstilbud til de i aldersgruppen som mottar 

sosialhjelp. Matchbox tiltaket har en ramme på 15 plasser, men Menova har tilbudt seg å 

gjennomføre prøveperioden med 20 plasser. Kommunen betaler kr. 250 000,- pr. måned til 

Menova for gjennomføring av tiltaket. 

 

Formannskapets disposisjonskonto: 

Budsjettet er på 7 mill. kroner. Av dette er 1,5 mill. kroner satt av til «Ungdomsplassen - 

Ungdommens hus» og tiltak til sosialhjelpsmottakere – Holtenutvalget 1,5 mill. kroner. Det 

foreslås at det gjøres en budsjettjustering, slik at midlene til disse to tiltakene flyttes til 

henholdsvis sektorene Spesielle tiltak for barn og unge, og til Helse og omsorg.  
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Det er per 28. februar brukt 150 000 kroner til Hardraade Vikingeskipforening og 56 408 

kroner til kjøp av KF Delegeringsreglement, Kirkens SOS 60 566 kroner og Gatejuristen 

80 000 kroner, totalt 346 974 kroner, som gir rest 3,653 mill. kroner. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Årets budsjett er vedtatt med et forventet «overskudd» (mulig avsetning til disposisjonfond) på 

35,4 mill kroner. Sett i forhold til kommunens totale inntekter, utgjør dette 1,37 %. 

Prognosen som nå foreligger indikerer et «overskudd» på 17,8 mill kroner og utgjør 0,69%. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Prognosen ble fremlagt for Formannskapet til orientering 27/3-2019. 

 

Rådmannens vurdering 

Driftsbudsjettet for 2019 er meget krevende og for å oppnå budsjettert avsetning til 

disposisjonsfond må vi ha meget god økonomistyring, og gode tiltak må iverksettes når vi 

oppdager avvik i forhold til budsjett. 

 

Avvikene som er rapportert fra sektorene, er innenfor områder som veldig mange andre norske 

kommuner også har utfordringer i forhold til å holde budsjett fordi vi ser at behovene er større 

enn planlagte ressurser.  

 

Rådmannen har stort fokus på å finne gode tiltak og gjennomføre disse for å redusere 

merforbruket som er meldt inn. 

 

 

 

Vedlegg 

Månedsrapport økonomi februar 2019 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/1847-1   Arkiv: 150  

 

Økonomirapport mars 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

53/19 Formannskapet 21.05.2019 

57/19 Kommunestyret 06.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Økonomirapport mars 2019 tas til orientering. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Økonomirapport mars 2019 som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 31. mars og for øvrig 

kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2019. 

 

Sammendrag 

Årsprognosen for Ringerike kommune indikerer nå et merforbruk på 15,3 mill kroner, i forhold 

til budsjett 2019. Årets budsjett ble vedtatt med 35,5 mill kroner i forventet overskudd, til 

avsetning på disposisjonsfond. Prognosen som nå foreligger indikerer et overskudd på 20,2 

mill kroner. Sett i forhold til kommunens totale inntekter, er dette 0,9 %. 

 
Det er i hovedsak to sektorer som har utfordringer med å holde budsjett. 

Helse og omsorg har utfordringer knyttet til hjemmetjenester, integrerte tjenester og PBA 

(brukerstyrt personlig assistent). Det meldes om merforbruk knyttet til økonomisk sosialhjelp 

til unge under 30 år. Det er igangsatt ulike tiltak, nærmere beskrevet vedlagte Månedsrapport 

mars 2019. 

Spesielle tiltak barn og unge, har utfordringer i forhold til økte vedtakstimer til avlastning.  

Det meldes nå om merforbruk knyttet til en økning i spesialpedagogiske tiltak til barn i 

barnehager. Rådmannen kommer tilbake til hovedutvalget med en analyse av utviklingen 

innenfor dette området. 

 

Sentale inntekter: I forbindelse med at UDI sa opp avtalen med Ringerike kommune for drift 

av helsetjenestene på Hvalsmoen mottak, ble det oppdaget at UDI ikke hadde utbetalt et avtalt 

tilskudd etter at avtalen ble inngått, utbetalingen har funnet sted i april 2019.  

Det forventes også økte konsesjonskraftinntekter og økt utbytte fra Ringerikskraft AS. 
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Ved en feil ble tiltak om redusjon av driften i enslige mindreårige flyktninger foretatt to ganger 

i budsjettprosessen for budsjett 2019. 

 

Formannskapets disposisjonskonto: 

Saldo per 28. februar 2019 er 3,653 mill. kroner.  

I FS-sak 28/19 om lydanlegg i kommunestyresalen ble det bevilget 272 314 kroner for å 

oppgradere dette. 

Rest per 30. mars er 3,381 mill. kroner. 

 

Antall årsverk pr. mars 2019 er 1 849 og antall ansatte er 2 287. 

I forhold til mars 2018, er det en økning i antallet årsverk og ansatte. I forhold til mars 2018, 

er det en økning i antallet årsverk og ansatte. Endringen er størst innenfor Helse og omsorg, 

hvor økning i hjemmestjenesten og overtagelse av barnebolig fra Spesielle tjenester utgjør 

størstedelen av økningen. Det er imidlertid færre personer i deltidsstillinger og færre personer 

som arbeider på timer/variabel lønn. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Prognosene ble presentert for Formannskapet 23. april, sak 19/1440. 

 

Rådmannens vurdering 

Driftsbudsjettet for 2019 er meget krevende og for å oppnå budsjettert avsetning til 

disposisjonsfond må vi ha meget god økonomistyring, og gode tiltak må iverksettes når vi 

oppdager avvik i forhold til budsjett. 

 

Avvikene som er rapportert fra sektorene, er innenfor områder som veldig mange andre norske 

kommuner også har utfordringer i forhold til å holde budsjett fordi vi ser at behovene er større 

enn planlagte ressurser.  

 

Økte inntekter fra avsluttet avtale med UDI, økt utbytte fra Ringerikskraft AS og økte 

kraftkonsesjonsinntekter gir oss ett noe bedre handlingsrom. 

 

Rådmannen har stort fokus på å finne gode tiltak og gjennomføre disse for å redusere 

merforbruket som er meldt inn. 
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Vedlegg 

Månedsrapport økonomi mars 2019 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/2074-1   Arkiv: 210  

 

Prognose 1. tertial 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

54/19 Formannskapet 21.05.2019 

58/19 Kommunestyret 06.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Presentasjonen av økonomisk prognose per 1. tertial (30.04.19) 2019 tas til orientering. 

 

2. Rådmannen legger frem en vurdering og en tiltakspakke på avvikene som har kommet 

frem i prognosen. Formannskapet ønsker oversikten fremlagt på Strategi konferansen. 

 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

 

Presentasjon – økonomisk prognose per 1. tertial 2019 

 

 Ringerike kommune, 09.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/1916-1   Arkiv: 210  

 

Regnskap og årsrapport 2018 for Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

55/19 Formannskapet 21.05.2019 

59/19 Kommunestyret 06.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2018 godkjennes.  

2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 14 848 393  

avsettes slik:  

a. kr 15 548 623til disposisjonsfond, kr 3 550 884 til å opprettholde realkapitalen i 

Fossefondet, kr -4 251 114 til bufferfond i Fossefondet  

b. Fossefondets realkapitalfond og bufferfond korrigeres slik: kr 11 121 785 som 

feilaktig ble ført til realverdi i 2018 flyttes til bufferfond. 

c. Avvik i fjorårets disponering med kr. 914.256 har redusert disposisjonsfondet. 

3. Det negative fondet på oppmåling akkumulert fra 2012 til 2017: saldo på de 

fremførbare underskuddene til og med 2018 nedskrives til kr 0. 

4. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2018 godkjennes.   

5. Rådmannens årsberetning for 2018 godkjennes.  

6. Rådmannens årsrapport for 2018 tas til orientering. 

7. Årsbudsjett for 2019 justeres i tråd med vedtak i punkt 2 og 3. 

 

 

  

Sammendrag 

Budsjettert avsetning til disposisjonsfond er ført i regnskapet med kr 23,6 mill. kroner 

Driftsregnskapet for 2018 legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 14,848 

mill. kroner. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.  

 

Rådmannen mener at det fremlagte årsregnskapet sammen med årsberetningen gir et 

tilfredsstillende og dekkende bilde på den samlede aktivitet i 2018. Det regnskapsmessige 

mindreforbruket er foreslått avsatt til disposisjonsfond.  

 

Innledning / bakgrunn 

I henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning fastsatt av Kommunal- og  

regionaldepartementet 15.12.2000 med hjemmel i Lov av 25.9.1992 nr. 107 om kommuner  

og fylkeskommuner § 48 nr. 6 heter det bl.a.: Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av 

kommunestyret og fylkestinget senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.  
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Regnskapsforskriften stiller krav til at rådmannen skal utarbeide en årsberetning.  

Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom året, og skal omtale viktige 

hendelser samt gi en vurdering av kommunens økonomiske stilling og virksomhet.  

 

Rådmannen utarbeider en årsrapport som i tillegg til årsregnskap og årsberetning redegjør for 

oppnådde resultater, analyser og vurderinger av kommunens tjenesteproduksjon. I 

årsrapporten er det en enkel KOSTRA-analyse med noen økonomiske nøkkeltall som viser 

kommunens utvikling de siste årene. Det vil i august bli lagt fram en egen sak med utvidet 

KOSTRA-analyse og presentasjon av endelige tall for Kommunebarometeret som grunnlag for 

budsjettbehandlingen for 2020. 

Årsrapporten for 2018 er publisert på kommunens hjemmeside i ett annet format som ett 

supplement til vedlagte årsrapport. 

 

Det er framlagt egen årsrapport for finansområdet for 2018. 

 

Beskrivelse av saken 

Regnskapet for 2018 viser et netto driftsresultat (overskudd) etter finansposter på 29,968 

millioner kroner. Det er overført 20,8 millioner kroner til investeringsregnskapet. Etter 

overføring til investeringsregnskapet, avsetninger og bruk av avsetninger ble det et 

regnskapsmessig mindreforbruk i 2018 på 14,848 millioner kroner.  

 

Året 2018 viser et økonomisk resultat for Ringerike kommune som er vesentlig dårligere enn 

for de to foregående årene. Det har vært et år hvor usikre momenter som pensjonsutgifter og 

skatteutjevning har slått positivt ut i forhold til både budsjett og prognose, men hvor det har 

vært nødvendig å kompensere sektorene som leverer tjenester for økte kostnader i forbindelse 

med større behov i tjenestene.  

Det er gjort avsetning på 6,6 mill. kroner for å kunne dekke Ringeriksbadet IKS sitt krav fra 

Skatteetaten for tilbakebetaling av MVA-kompensasjon. 

Fossefondet fikk i 2018 negativ avkastning på kr 700 000 etter å ha hatt positiv avkastning 

fram til september 2018, men ble sterkt påvirket av stor uro i internasjonale finansmarkeder de 

siste tre månedene i 2018. 

 

Kommunens balanseførte premieavvik (utsatte pensjonskostnader) inkludert arbeidsgiveravgift 

har i 2018 vært på 162 millioner kroner.  

Driftsinntektene økte med 4,5 % i 2018, mens driftsutgiftene ble økt med 6 %. 

 

Økonomiske forhold 

Økonomisk hovedfokus de siste årene for Ringerike kommune har vært å skape rom for de 

nødvendige investeringene i infrastruktur som må gjennomføres. Driften har økt som en 

konskevens av økte behov i befolkningen. Det er likevel stort fokus på å holde budsjetter i 

tjenestene. Handlefriheten har økt ved at kommunen nå har ett disposisjonsfond på 187,9 

millioner kroner. Det utgjør 7,9 % av driftsinntektene i 2018. Det anbefales at kommunen har 

ett disposisjonsfond på 10% av driftsinntektene, for Ringerike kommune vil det utgjøre opp 

mot 235 millioner kroner. 

 

Avkastningen til Fossefondet ble i 2018 negativ, og i henhold til finansreglementets punkt 4.3 

skal fondets realverdi verdi søkes opprettholdt. Dette gjøres i praksis ved å redusere 
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Fossefondets bufferfond slik at realkapitalen opprettholdes.  «Fossefondet - realkapital» er 

klassifisert som disposisjonsfond i driftsregnskapet. 

 

Nedskriving negativt selvkostfond oppmåling 

Ringerike kommune har fremført underskudd på selvkostområdet oppmåling med saldo pr 

31.12.18 på kr 2 961 033. 

 

Fra retningslinjene for beregning av selvkost (H-3/14) er generasjonsprinsippet beskrevet som 

at «En generasjon brukere skal ikke subsidiere eller bli subsidiert av neste generasjon. 

Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av 

tjenesten.». Å øke gebyrene opp til selvkostnivå ville synes som en urimelig høy økning og det 

har ikke vært vilje til å øke gebyrene til dette nivået for å oppnå full kostnadsdekning for 

oppmålingstjenesten. Med dette til grunn vil det være urimelig at  

 

 morgendagens brukere skal betale ekstra for gårsdagens lave gebyrer  

 underskudd som følge av tidligere års «feilberegning» skal motregnes av kommende 

overskudd. 

 

Konsekvensen av å nedskrive de fremførbare underskuddene har ingen direkte påvirkning på 

kommunens resultat ettersom tapene er tatt tidligere år og de fremførbare underskuddene 

således kun har representert et potensial for fremtidig inndekning av tap. Konsekvensen for 

innbyggere/søkere er at fremtidige gebyrer vil være uten et påslag for inndekning av tidligere 

underskudd. 

 

I høringsnotat om nye forskrifter til økonomibestemmelsene i kommuneloven (fra april 2019) 

er det foreslått at underskudd for selvkosttjenestene etter plan- og bygningsloven, 

eierseksjoneringsloven og matrikkellova ikke kan fremføres når det ikke er midler på 

selvkostfondet.  

 

Med begrunnelse i at det negative fondet på oppmåling er akkumulert fra 2012 til 2017 med 

for lave gebyrer anbefales det at saldo på de fremførbare underskuddene til og med 2018 

nedskrives til kr 0. 

 

Rådmannens vurdering 

Til tross for at 2018 har vært et år med sterkt fokus på økonomistyring, ser vi at det er 

krevende å holde budsjettrammene i tjenestene.  

 

I arbeidet med Ringerike kommunes investeringsprogram kom det klart fram at 2019 og 2020 

vil bli svært krevende år økonomisk for å ta høyde for økte finanskostnader i forbindelse med 

investeringer. Vi ser også at det oppstår utgifter som kommunen må dekke som ikke kan 

forutsees i budsjettprosessen. Vi anser likevel at vi har god økonomistyring, og har fleksibilitet 

til å ta slike uforutsigbare hendelser. 

 

Rådmannen vil understreke viktigheten av å fortsatt arbeide for å skape et økonomisk 

handlingsrom som gjør Ringerike kommune i stand til å takle uforutsette økonomiske 

svingninger både på inntekts- og utgiftssiden, samt økte finanskostnader i forbindelse med 

investeringsprogrammet. 
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Vedlegg 

1. Regnskap 2018 

2. Årsberetning 2018 

3. Revisjonsberetning regnskap 2018 

4. Kontrollutvalgets uttalelse regnskap 2018 

5. Årsrapport 2018 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 
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Arkivsaksnr.: 19/2058-2   Arkiv: U01  

 

Søknad om bruk av midler fra kraft- og hjemfallsfond til prosjekt på 

smart bruk av spillvarme og grønn næringsutvikling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

57/19 Formannskapet 21.05.2019 

60/19 Kommunestyret 06.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet bevilger inntil 150 000 kroner til prosjektet «Smart bruk av spillvarme og 

grønn næringsutvikling» fra sine næringsfond som har bakgrunn i inntekter fra årsavgifter på 

vannkraftkonsesjoner og reguleringstillatelser, samt hjemfall (kraftfond og hjemfallsfond). 

Bevilgningen gis med forbehold om egeninnsats også fra Ringerikskraft, Vardar Varme, 

Treklyngen Holding AS, samt at Ringerikskraft bidrar med tilsvarende økonomisk bidrag som 

kommunen.  

 

 

  

Sammendrag 

Rådmannen anbefaler at formannskapet bevilger inntil 150 000 kroner til et 

forprosjektet/konseptutredning på smart bruk av spillvarme og grønn næringsutvikling. 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Ringerikskraft, Vardar Varme, Treklyngen Holding 

AS og næringsaktører som er aktuelle produsenter og brukere av overskuddsvarme. Målet er å 

bidra til smart bruk av overskuddsvarme fra eksisterende og nye datasentre i Ringerike og 

samtidig få til ny grønn næringsutvikling som kan utnytte denne.  

 

Den eventuelle bevilgningen fra formannskapet foreslås benyttet som del av et spleiselag hvor 

alle samarbeidsaktørene bidrar med egeninnsats i form av timer og/eller økonomisk bidrag og 

som muliggjør søknad om støtte til prosjektet fra enten Buskerud fylkeskommune eller Enova. 

Samarbeidserklæringer med Ringerikskraft, Vardar Varme, Treklyngen Holding AS er allerede 

undertegnet. Konseptutredningen skal gi en prioritering av hvilke konsepter og kombinasjoner 

av næringsaktører og –samarbeid som bør prioriteres å jobbes videre med ut fra kriterier om 

smart energibruk, klimagevinst, lønnsomhet og forretningsmodellens robusthet. Det er et 

selvstendig mål med utredningen at aktuelle eksisterende og mulige nye aktører gjennom 

prosessen får etablert en felles plattform og utgangspunkt for videre satsing.  
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Innledning / bakgrunn 

Follummoen og Nedre Kilemoen på Ringerike er et attraktivt område for etablering av 

datasentre. Et datasenter er allerede etablert og det er konkret kontakt med ytterligere 

datasenteraktører som vurderer å etablere seg i området. 

 

Datasentre er en voksende, kraftkrevende industri både i Norge og internasjonalt. I et 

klimaperspektiv er det positivt at datasentre etableres i land med høy andel fornybar 

kraftproduksjon. Samtidig har datasentere svært høyt strømforbruk og produserer potensielt 

store mengder overskuddsvarme. Skal vi nå lavutslippssamfunnet må vi utnytte både energi, 

materialer og andre ressurser mest mulig effektivt. Utnytting av overskuddsvarme til annen 

næring er derfor viktig både i et klimaperspektiv og for økt verdiskapning i Ringerike og 

Buskerud. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har tatt initiativ til et prosjekt i samarbeid med Ringerikskraft, Vardar 

Varme, Treklyngen Holding AS og næringsaktører som er aktuelle produsenter og brukere av 

overskuddsvarme. Målet er å bidra til smart bruk av spillvarme fra eksisterende og nye 

datasentre i Ringerike og samtidig få til ny grønn næringsutvikling som kan utnytte denne.  
 

I det aktuelle området Follummoen og Nedre Kilemoen i Ringerike er det et 

lovende potensiale for samarbeid med en rekke etablerte og mulige nye næringsaktører innen 

bl.a. varme, treforedling, bionæringer og matproduksjon. Dialog med aktuelle aktører er 

allerede etablert. For å finne en felles retning og en god organisering av videre samarbeid er det 

imidlertid behov for å en grundigere utredning av ulike konsepter for energi- og 

næringssamarbeid. Ringerike kommune, Ringerikskraft, Vardar Varme og Treklyngen Holding 

AS ønsker derfor å sammen bidra inn i og får gjennomført en konseptutredning/forstudie om 

smart spillvarmebruk og grønn næringsutvikling.  

 

Utredningen skal gi en prioritering av hvilke konsepter og kombinasjoner av næringsaktører og 

–samarbeid som det bør jobbes videre med ut fra kriterier om smart energibruk, klimagevinst, 

lønnsomhet og forretningsmodellens robusthet. For de mest aktuelle 

samarbeidskonstellasjonene skal mulig organisering, juridiske avtaler og forretningsmodell 

utredes med et mål om å gi lønnsomhet for alle involverte, mulighet for oppskalering og 

robusthet for endringer i aktørbildet. Det er også et selvstendig mål med utredningen at 

aktuelle eksisterende og mulige nye aktører gjennom prosessen får etablert en felles plattform 

og utgangspunkt for videre satsing. Næringsaktører som er aktuelle produsenter og brukere av 

overskuddsvarme vil bli invitert inn i arbeidsgrupper. Aktører det allerede er etablert kontakt 

med inkluderer aktuelle datasenteraktører, Varma, Elstøen Gartneri, JOR Greentech, Røyse 

Bærpresseri AS, NTNU, Menova og Pan Innovasjon. Men som del av prosjektet vil også flere 

aktuelle nærings- og forskningsaktører bli kontaktet. 

 

Det finnes aktuelle programmer hvor det kan søkes støtte til denne typen utredninger både hos 

Buskerud fylkeskommune og Enova, men støttesum er begge steder begrenset oppad til 50 

prosent av godkjente kostnader. Egenandel i prosjektet kan være både arbeidsinnsats og 

egenkapital. Alle de fire hovedsamarbeidspartene har allerede forpliktet seg til å bidra inn i et 

slikt prosjekt med egeninnsats og samarbeidserklæringer er undertegnet. Kommunen og 

Ringerikskraft har forpliktet seg til å bidra med 150 timer hver og Vardar Varme og 

Treklyngen Holding AS med 70 timer hver. Videre har Ringerikskraft også sagt seg villig til å 
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bidra med økonomisk prosjektstøtte på 150 000 kroner under forutsetning av at Ringerike 

kommune bidrar med tilsvarende. Prosjektgruppa er foreslått sammensatt som følger:   

 Prosjektleder Bente Elsrud Anfinnsen; klima- og miljøsjef Ringerike kommune 

 Prosjektmedlem Kjetil Bockmann, daglig leder Vardar Varme AS 

 Prosjektmedlem Rolf Jarle Aaberg, daglig leder Treklyngen AS 

 Prosjektmedlem Pelle Gangeskar, sjef næringsutvikling Oslo Data Center Location 

 Prosjektmedlem Harriet Slaaen, næringssjef i Ringerike kommune 

 

Med nevnte bidrag fra samarbeidspartnerne vil vi kunne søke støtte fra Buskerud 

fylkeskommune eller Enova på et sted mellom 700 000 kroner og 1 million kroner slik at 

utredningen kan få et totalt budsjett på 1,5-2 millioner kroner (avhengig av tildelt støttesum).  

 

For å muliggjøre et slikt spleiselag, og dermed en utredning som kan ta arbeidet med smart 

bruk av spillvarme fra datasenter og grønne næringssynergier videre, foreslår rådmannen at 

formannskapet bevilger inntil 150 000 kroner til prosjektet fra sine næringsfond som har 

bakgrunn i inntekter fra årsavgifter på vannkraftkonsesjoner og reguleringstillatelser, samt 

hjemfall (kraftfond og hjemfallsfond). Se nærmere omtale av fondene under «økonomiske 

forhold». 

 

Med forbehold om politisk vedtak om kommunalt økonomisk bidrag, er allerede søknad om 

støtte sendt Buskerud fylkeskommune. Denne følger vedlagt. Svar på søknaden forventes 

medio mai. Avhengig av utfallet av denne søknaden vil prosjektgruppen vurdere å søke støtte 

fra Enova under programmet «Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i 

bygg, områder og energisystem» (frist 1. juni). 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Ringeriksregionens næringspolitiske strategi er vedtatt i alle tre kommunestyrene i regionen. 

Kapittel 4.4 redegjør for satsning på kraftkrevende, grønn industri og utvikling av 

næringsmuligheter som relaterer seg til denne, kapittel 4.5 vektlegger satsningen på innovasjon 

og fremtidsrettet næringsutvikling og kapittel 3.4 viser til regionens muligheter til å ta del i det 

grønne skiftet. 

 

Videre er prosjektet i tråd med mål i gjeldende kommuneplans samfunnsdel om at Ringerike 

skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybar energi og reduksjon av 

utslipp. Videre ble formannskapet orientert om prosjektet ifm. sak om forankring av prosess 

for Ringerikes arbeid med klima- og energiplanlegging fremover den 20. mars (sak 7/19). 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen anbefaler at formannskapet bevilger inntil 150 000 kroner til prosjektet fra sine 

næringsfond som har bakgrunn i inntekter fra årsavgifter på vannkraftkonsesjoner og 

reguleringstillatelser, samt hjemfall (kraftfond og hjemfallsfond). Det står i vedtektene til begge 

fondene at de fortrinnsvis skal anvendes til næringsformål. Fondene kan også benyttes til 

kommunale tiltak, herunder verne- og miljøtiltak langs vassdragene.  Støtteformer det åpnes 

for inkluderer både tilskudd (fra avkastningen) og lån. Rådmannen vurderer at å bevilge midler 

til en utredning om smart bruk av spillvarme med mål om å også oppnå ny grønn 

næringsutvikling er i tråd med fondenes formål. Samlet beholdning per 31.12.18 på de to 

fondene var kroner 21 459 575. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som svært positivt at Ringerikskraft, Vardar Varme og Treklyngen Holding 

AS ønsker å samarbeide med hverandre og kommunen om en konseptutredning/forprosjekt 

innen grønn næringsutvikling. Tilsvarende er det positivt med interessen en lang rekke 

næringsaktører som er aktuelle produsenter og brukere av overskuddsvarme har vist. Å 

etablere en felles plattform, utgangspunkt og prioriteringer kan være avgjørende for videre 

satsing fra aktørene, hvilke krav og prioriteringer kommunen gir og for å åpne muligheter til å 

oppnå videre finansiering fra andre program/støtteordninger i senere faser. Rådmannen 

vurderer derfor at å bidra med egeninnsats på anslagsvis 150 timer og i tillegg bevilge 150 000 

kroner i økonomsik bidrag vil være en viktig investering i både fremtidig næringsutvikling, 

arbeidsplasser og smartere bruk av overskuddsvarme fra datasenter.  

 

 

Vedlegg 

 Søknad om støtte til utredning om smart bruk av spillvarme og grønn næringsutvikling 

sendt Buskerud fylkeskommune 5. mai 2019. 

 Undertegnede samarbeidserklæringer fra Ringerikskraft, Vardar Varme og Treklyngen 

Holding AS 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Bente Elsrud Anfinnsen 
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Arkivsaksnr.: 19/2070-1   Arkiv: A20  

 

Skoleveis tiltak Nye Ullerål skole  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

61/19 Kommunestyret 06.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. For å øke sikkerheten på skoleveien til Ullerål skole gjennomføres de tiltak som er 

prioriterte i saksframlegget (tiltak 1-10).  

2. Tiltakene gjennomføres innenfor vedtatt økonomisk ramme for utbygging av Ullerål 

skole, samt gjennom allerede budsjetterte tiltak i Parkgata og Hovsmarkveien. 

3. Tiltak i henhold til rekkefølgebestemmelse §§ 2.3.1-.2.3.4 i 271 Områderegulering 

Øvre Hønengata øst gjennomføres parallelt. 

Ytterligere tiltak innefor trafikksikkerhet vurderes som en del av samarbeidsprosess knyttet til 

skolegrenser. Dersom ytterligere tiltak anbefales – fremlegges dette som egen sak for 

Kommunestyret. 

 

  

 

Sammendrag 

Denne saken viser foreslåtte infrastrukturtiltak i Hønefoss Nord som utløses av skolebygget. 

Det er foreslått 10 tiltak som gjennomføres før Nye Ullerål skole åpner. Kalkylen for tiltakene 

er 9 millioner kroner som dekkes innenfor vedtatt økonomisk ramme for Ullerål skole. I tillegg 

blir flere tiltak gjennomført innefor ordinært investeringsprogram. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok i K-sak 86/18 å bygge ut Ullerål skole med en økonomisk ramme som 

også inkluderte skolevei/infrastruktur.  

I saken het det at en «Skoleveisanalyse med «rekkefølgebestemmelser» vil angi 

infrastrukturtiltak som utløses av skoleprosjektet. Disse er ikke kostnadsberegnet. Rådmannen 

vil derfor fremme egen sak om finansiering av infrastruktur som utløses av skolebygget.»  

 

I prosjekteringsfasen ble det i forbindelse med ny reguleringsplan for Ullerål og Hov skoler 

foretatt en trafikkanalyse som tok for seg trafikksituasjonen nær skolene.  

Det ble også satt i gang arbeid med en utvidet skoleveisanalyse som skulle ta for seg skolevei 

også for fremtidige elever ved nye Ullerål skole. 
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Ringerike kommune og Cowi AS gjennomførte et åpent møte med medvirkning fra skoler, 

FAU og naboer/ foreldre våren 2018. Dette resulterte i en liste med punkter som Cowi tok 

med seg inn i arbeidet med skoleveisutredningen.  

 

På bakgrunn av dette ble det levert en utredning der man tok for seg alle elevveier frem til 

skolen, og ut fra dette satte Cowi opp en uprioritert liste med tiltak (se vedlegg 2) Senere er 

listen priset av Cowi til en total kostnad på 125 millioner inkl. mva.  

 

Dette er både kortsiktige tiltak som er foreslått å gjennomføres nå, og langsiktige tiltak som 

bør vurderes inn i arbeidet med kommuneplan og kommunedelplaner. Det vil i samme prosess 

tilrettelegges for gjennomføring av rekkefølgekrav satt i ny Områderegulering for Øvre 

Hønengata øst. 30.10.2018 ble det holdt et informasjonsmøte for skolene og FAU ved 

Hønefoss og Ullerål skoler der man la frem Cowis uprioriterte liste og prosjektets tiltaksliste. 

Møtereferat vedlagt saken (Vedlegg 5).  

 

Tiltakslisten er gjennomgått og vurdert, og rådmannen har foreslått å prioritere10 tiltak som 

gjennomføres. Oversikt inkludert økonomisk kalkyle for disse tiltakene følger som vedlegg 3 i 

saken. 

 

Noen av tiltakene som er forslått er lysregulerte fotgjengerkryssinger i Hønegata. Kommunen 

har engasjert Rambøll as som bistand til kontakt mot Statens vegvesen og Vegdirektoratet for 

å få disse godkjent. Denne prosessen er startet. Hele Hønengata fra Nordre torg til krysset mot 

Jevnaker er regulert. Denne reguleringsplanen angir hvordan Hønegata skal være med 

kjørebaner, fortauer og sykkelbane. Hønengata er ferdig bygd til krysset Krokenveien / 

Hønengata. Denne planen må man forholde seg til i det videre arbeidet. 

 

I reguleringsplanen for Benterud skole ble alle trafikksikkerhetstiltakene definert i 

rekkefølgebestemmelsene. Dette fordi Statens vegvesen hadde innsigelse til reguleringsplanen 

som omfattet både skolen og boligområdet «elveparken».   Tiltakene ble definert og godkjent 

av Statens vegvesen før 2.gangs behandling av reguleringsplanen 2.mars 2017. 

 

For reguleringsplanen for Ullerål skole ga Statens vegvesen ingen innsigelse til 

reguleringsplanen. De tiltakene som foreslås gjennomført går i hovedsak lengre enn 

Vegdirektoratets krav til sikker skolevei og veitrafikklovens uttalelser om «trygg skolevei». 

 

Det er skrevet kontrakt om gjennomføring av fortauer i Hovsmarkveien og Hov alle. Dette 

gjennomføres i 2019 og er en del av trygg skolevei tiltak og krav i reguleringsplan for 

etablering av Hov omsorgsenter. 

 

I Parkgata, som er en paralellgate til Hønengata, skal kommunen rehabiltere / nyetablering av 

vann og avløpsledninger og gata skal reetableres slik at den vil fremstå som trafikksikker for 

myke trafikanter. Dette vil utføres i 2019/2020. Prosessen med dette er igangsatt. 
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Beskrivelse av saken 

1. Lysregulert kryssing av Ådalsveien nord for Hønengaten. Elever nord og øst for 

hhv Hvalsmoveien (E16) og Ådalsveien (E16) har ingen «hjelp» for kryssing av vei mot 

skolen. Kryssing forgår uten sikring, «på eget ansvar».  

2. Lysregulere eksisterende gangfelt i Hønengaten nord for Hovsmarkveien. Bedrer 

sikkerheten for alle elever fra Hvalsmoområdet.  

3. Lysregulere eksisterende gangfelt/overgang syd for jernbane ved kryss 

Hønengaten- Asbjørnsensgate. Bedrer sikkerhet for alle elever fra østsiden av 

Hønengaten syd, nord for eksisterende lyskryss Hønengaten-Vesterngaten.  

4. Flytte gangfelt i Hovsmarkveien og Hov Allé 5 meter lenger vekk fra Hønengaten. 

Bedrer oversikten for biler i krysset og derved sikkerheten for alle gående og syklende i 

gangfeltene.  

5. Tiltak fra lysregulert gangfelt ved Hønen Allé inn til skolen. Omfatter enkle tiltak 

som adskillelse av bil og elev samt stengning av Elling M Solheims vei i forlengelse av 

fortau i Klinikkveien.  

6. Opphøyde gangfelt i Hovsmarkveien på sydsiden. Ved kryssing av Olav Duuns vei, 

Elling M. Solheims vei og Flattumveien.  

 

7. 7.Tydeliggjøre adskillelse av biler og myke trafikanter nord for jernbanen i 

Hønengaten. Bedre oversiktlighet og derved også sikkerhet for myke trafikanter.  

8. Tydeliggjøre vikeplikt i Slettåkerveien og veiforløp v Kiwi i Flattumveien. Bedre 

oversiktlighet og derved også sikkerhet for myke trafikanter.  

9. Utbedre sti mellom Krokenveien og Flattumveien. Stien brukes av mange 

skoleelever og bør opprustes.  

10. Trafikksikkerhetstiltak i Parkgata. Øyeblikkelige tiltak vil være å enveisregulere 

Parkgata slik at utålmodige bilister ikke kan kjøre inn Grensegata for å «lure» køen inn 

mot sentrum.  

 

Til info nevnes at Parkgata i 2019 vil bli gjenstand for en større oppgradering av vann og 

avløpsnett. Hele gata vil måtte graves opp. Ved istandsetting vil man se på ulike løsninger 

for å ivareta myke trafikanter, det være seg gatetun, fortau o.lign.  

 

Det er også medtatt et tiltak nr. 11 i vedlegget. Tiltaket er en del av «Sak 433, 

Reguleringsplan for Ullerål og Hov skoler.», som ble vedtatt i 22.05.2018, og gjelder gang- 

sykkelvei på nordsiden av Hovsmarkveien. Tiltaket bør vurderes og evt. legges inn i 

prosjektkostnad Hov ungdomsskole, da dette er et tiltak som ikke gagner 

trafikksikkerheten for Ullerål skoles elever.  

I stedet for å benytte gangfelt ved Hønengaten for å komme over til fortau på sydsiden av 

Hovsmarkveien, vil elevene da med stor sannsynlighet krysse Hovsmarkveien utenfor 

gangfelt på sin vei opp mot Ullerål skole. 
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Forholdet til overordnede planer 

 

De 11 punktene baserer seg på Cowi sine anbefalinger (Cowi 01.06.18, s.69)  

Statens vegvesen har i sine kommentarer til prosjektet anbefalt å ikke bygge ut krysset 

Hønengaten-Hovsmarkveien for økt biltrafikk. Dette punktet fra Cowi er derfor ikke med i de 

11 punktene ovenfor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det legges ikke opp til økt tilrettelegging for biltrafikk inn mot skolen. Ringerike 

kommunestyre har tidligere vedtatt planer for sykkelbyen Hønefoss og det er en holdning for at 

det skal legges til rette for at både unge og voksne skal bevege seg mer enn nå. Derfor bør man 

ikke legge forholdene bedre til rette for biltrafikk helt inn til skolen, så sant dette ikke bidrar til 

å sikre myke trafikanter. Man kan ikke se at det er tilfelle her. Det finnes gode muligheter for å 

sette av elever sydfra i Hønengaten nord for jernbaneundergangen. De har da adkomst til 

skolen uten å krysse Hønengaten ved å benytte sidegatene syd for skolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Sak 61/19 

 

 Side 30 av 75   

 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

«Ny Ullerål barneskole vedtas bygget innenfor et budsjett på 341 Mill Nok inkl. mva. slik som 

vedlagte forprosjekt viser. Dette inkluderer riving av eksisterende skole med unntak av 

«2013»-bygget og inkluderer skolevei/infrastruktur.» (K-sak 86/18)  

Kommunestyret vedtok i 2014 at «Ullerål skole bygges raskt ut for å få kapasitet til ca. 600 

elever. Det bygges idrettshall/flerbrukshall på egnet tomt i området Hov/Ullerål». 

 

 

Trafikksikkerhetstiltak for Ullerål skole sett opp mot rekkefølgebestemmelser i 271 

Områderegulering for Øvre Hønengata øst  

I nylig vedtatte Omårderegulering for Øvre Hønengata øst er det lagt inn rekkefølgekrav som 

skal ivareta trafikksikkerhet ved kryssing og ferdesel ved Fv. 35 Hønengata.  

Det vil være hensiktsmessig å kjøre samme prosess for tiltak i og langs Hønengata i 

skoleveistiltak sammen med tiltak tilknyttet rekkefølgebestemmelser i Områderegulering Øvre 

Hønengata øst.  

Dette gjelder spesielt tiltak i punkt:  

 7 (tydeliggjøre adskillelse av biler og  

myke trafikanter nord for jernbanen i  

Hønengata), punkt 7 samsvarer med  

rekkefølgebestemmelsene i 271.  

 Delvis 8 (Tydeliggjøre vikeplikt i  

Slettåkerveien og veiforløp v Kiwi i  

Flattumveien) i henhold til  

skoleveisutredning.  

 

Statens vegvesen har forespeilet at konkrete tiltak innenfor planen vil bli bestemt i en 

gjennomføringsavtale.  

Reguleringsplan for FV. 35 vil kreve følgende tiltak (i tråd med rekkefølgebestemmelse i 

områdereguleringen §§ 2.3.1-2.3.4):  

• Stenging av avkjørsler  

• Tydeliggjøring med rabatter (o.l.)  

mellom myke trafikanter og  

kjøreveg, se tjukk svart strek på  

illustrasjon  

• Busstopp i kjørebane  

• Opphøyd kryssing med fotgjengerstyrt lysregulering ved KIWI/Krokenveien.  

• Belysning, spesielt ved kryssinger  

• Tydliggjøring av kjørebane i kryss  

• Nedsatt fartsgrense til 40 km/t (søkes separat)  

 

Viser til illustrasjon som viser hvilke tiltak reguleringsplan for Fv. Hønengata krever. Tiltakene 

bør løses i samme gjennomføringsavtale med SVV (tilknyttet skolevegsutredning og 

områderegulering), med kostnadsfordeling der tiltakshaver tar sin andel for tiltakene i tråd med 

rekkefølgebestemmelsene i 271.  
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Økonomiske forhold 

Det er pr i dag en sunn økonomi i hovedprosjekt Ullerål skole og idrettshall.  

Anbefalte tiltak som er forslått mener rådmannen vil kunne håndteres innenfor vedtatt ramme 

og tidsplan uten kutt i skoleprosjektets omfang. Prosjektene i Parkgata og fortau i 

Hovsmarkveien gjennomføres i tråd med investeringsprogram for VA-anlegg. 

 

 
 

Rådmannens vurdering 

Rådmannens vurdering er at de foreslåtte tiltak vil gi bedret trygghet for elever langs 

skoleveien til nye Ullerål skole. Det ligger an til at tiltakene kan gjennomføres innenfor tidsplan 

i forhold til overflytting av elever fra Hønefoss skole.  

 

I Rapporten fra Cowi foreslås det mange tiltak som vil bedre sikkerheten til og fra Ullerål 

skole. Alle tiltakene her er totalt kostnadsberegnet til kr 125 mill. Av de prioriterte tiltakene er 

det kun to som nå ikke gjennomføres: 

- Etablering av ny undergang under jernbanen vest for Hønengata. Tiltaket er anbefalt 

utredet videre av COWI, og det vil administrasjonen gjennomføre. Det vil også bli satt i 

verk prosess mot Bane Nor for å se på mulig samarbeid med dem knyttet til fjerning av 

planoverganger, der det også er muligheter for medfinansiering. Tiltaket vil også bli sett 

i sammenheng med en helhetlig plan for Hønefoss nord, som planlegges for oppstart i 

2020.  

- Lysregulering av Hovsmarksveien- Hønengata. Tiltaket gjennomføres ikke, rådmannen 

følger Vegvesenets anbefaling på dette punktet. 
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Rekkefølgekrav tilknyttet 271 Områderegulering for Øvre Hønengata øst bør gjennomføres 

parallelt med skoleveistiltak tilknyttet Ullerål skole. Tiltakene tas med inn i avklaring om 

gjennomføring med Statens vegvesen og andre berørte parter.  

 

Rådmannen har derfor gått igjennom rapporten og vurdert det slik at de 10 tiltakene som 

forslås gjennomføres ved utbyggingen av ny Ullerål skole. Disse vil gi en økt sikkerhet langs 

skoleveien også i forhold til dagens situasjon for elevene ved skolene. De mer langsiktige tiltak 

som rapporten peker på vurderes inn i arbeidet med kommuneplan og kommunedelplaner.  

 

 

 

Vedlegg  

Vedlegg 1 – 10001 Ullerål skole, Trafikkanalyse Hønefoss nord  

Vedlegg 2 – Skoleveiutredning Ullerål og Hov skoler, 2018.06.01  

Vedlegg 3 – Prosjekter som griper inn i skolevei til nye Ullerål  

Vedlegg 4 – Kart over foreslåtte tiltak  

Vedlegg 5 – Møtereferat fra møtet med skoler og FAU. 

 

 Ringerike kommune, 08.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Jostein Nybråten 
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Arkivsaksnr.: 19/2144-1   Arkiv: 611  

 

14017 - Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé - Grunnerverv  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

60/19 Formannskapet 21.05.2019 

62/19 Kommunestyret 06.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Løsningen for grunnervervet i forbindelse med prosjektet «Infrastruktur 

Hovsmarkveien og Hov Allé» godkjennes/tas til etterretning. 

2. Foreløpig erstatninger til grunneiere på totalt kr. 345 550,- dekkes av prosjekt 14017 – 

Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé. 

 

 

  

Beskrivelse av saken  

I forbindelse med den nye barneskolen på Ullerål og nytt omsorgssenter på Hov øst/vest er det i 

«reguleringsbestemmelser 0605_433 detaljregulering Ullerål og Hov skoler» og 

«Reguleringsbestemmelser 0605_419 Detaljregulering for Hov omsorgsboliger» stilt krav til 

opparbeidelse av tosidig fortau langs Hovsmarkveien og ensidig fortau langs nordsiden av Hov 

Allé. For å få plass til disse fortauene krever det at Ringerike kommune erverver grunn fra følgende 

4 eiendommer langs disse veiene:  

1. Gnr 87 bnr 112 i Hønengata 85: 23 m²  

2. Gnr 87 bnr 134 i Hovsmarkveien 2: 29 m²  

3. Gnr 87 bnr 125 i Hovsmarkveien 4: 137 m²  

4. Gnr 87 bnr 124 i Hovsmarkveien 6: 186 m²  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kravet til opparbeidelse av fortau er beskrevet i reguleringsbestemmelsene til detaljregulering 

0605_433 detaljregulering Ullerål og Hov skoler og 0605_419 Detaljregulering for Hov 

omsorgsboliger. 
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Økonomiske forhold 

1. Gnr 87 bnr 112 i Hønengata 85: 23 m² grunn a kr 1250,- = kr 28 750,- 

2. Gnr 87 bnr 134 i Hovsmarkveien 2: 29 m² grunn a kr 900,- = kr 26 100,- 

3. Gnr 87 bnr 125 i Hovsmarkveien 4: 137 m² grunn a kr 900,- = kr 123 300,- 

4. Gnr 87 bnr 124 i Hovsmarkveien 6: 186 m² grunn a kr 900,- = kr 167 400,- 

Totalt: 345 550,00 

 

Kjøpsprisene er fastsatt med bakgrunn i Råtomtetakst utført av Takstmann MNTF Einar 

Hurum den 2. april 2019 for privateiendommene i Hovsmarkveien, og MNTF Rune 

Kristoffersen den 2. april 2019 for næringseiendommen i Hønengata 85. 

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

inngåtte avtaler i Ringerike kommune. 

Avtalene er inngått mellom de berørte grunneiere og Ringerike kommune. 

Foreløpig erstatning til de berørte grunneierne utgjør samlet kr 345 550,00. Endelig beløp vil 

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

 
Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener løsningen av grunnervervet til ovennevnte fortau er en god løsning for 

kommunen. Enhetsprisene og øvrig erstatning er akseptable. 

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

har vist vilje til å komme til løsninger i minnelighet. 

 

Vedlegg 

Kjøpekontrakt gnr 87 bnr 134 Hovsmarkveien 2  

Kjøpekontrakt gnr 87 bnr 125 Hovsmarkveien 4 

Kjøpekontrakt gnr 87 bnr 124 Hovsmarkveien 6 

Kjøpekontrakt gnr 87 bnr 112 Hønengata 85 

Råtomtetakst Hovsmarkveien 

Råtomtetakst Hønengata 85 

Situasjonskart W301 for Hovsmarkveien  

Situasjonskart W001 for Hønengata 85 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Erik Josephson 
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Arkivsaksnr.: 16/4592-152   Arkiv: PLN 424  

 

Orienteringssak - Follummoen - avklaring private grunneiere  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

63/19 Kommunestyret 06.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering.  

 

  

 

Sammendrag 

 

Det vises til KS sak 151/18 – 424 Follummoen – avklaring private grunneiere. 

 

Vedtaket fra kommunestyret lød som følger:  

 

«Rådmannen gis fullmakt til å gå i dialg med private grunneiere på Follummoen om kjøp av 

eiendommene etter ekspropriansjonsrettslige prinsipper.  

 

En avtale om kjøp forutsetter kommunestyrets godkjenning. 

 

Kommunestyret holdes orientert om sakens utvikling» 

 

Rådmannen ønsker ved dette å orientere kommunestyret om utviklingen i saken.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Saken omhandler mulig innløsning av tre boligeiendommer og en tomt innenfor 

planavgrensningen til områderegulering Follummoen.  

 

De fire grunneierne har etter at vedtaket fra kommunestryet ble truffet engasjert en felles 

advokat som skal representere dem i forhandlingene med kommunen. Dette er advokat Odd 

Walther Moi, fra advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA. En av grunneierne hadde tidligere 

i prosessen fått bistand fra dette advokatfirmaet, og det var et ønske om at samme firma 

representerte grunneierne i den videre prosessen. I tråd med ekspropriasjonsrettslige prinsipper 

dekkes grunneiernes advokatutgifter av kommunen.  
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Partene ble enige om at følgende to takstmenn ble engasjert: Tore Kinnerød og Thomas 

Bergodd. De to takstmennene har utarbeidet separate takster for hver av de aktuelle 

eiendommene. Endelige takstrapporter forelå hhv 30. april og 5. mai.  

 

Rådmannen vil nå gå inn i forhandlinger med grunneierne om kjøp av eiendommene. Som det 

fremkommer av tidligere vedtak fra kommunestyret forutsetter en avtale om kjøp 

kommunestyrets godkjenning. 

 

Rådmannen har som mål å fremme en sak for kommunestyre i møtet 5. september hvor 

eventuelle fremforhandlede avtaler presenteres.  

 

Økonomiske forhold 

  

Takstrapportene gir en samlet takstverdi for alle de fire eiendommene på i overkant av 13 

millioner kroner. 

 

Det følger av ekspropriasjonsrettslige prinsipper at den som utsettes for ekspropriasjon har 

krav på erstatning basert på den vurdering som gir den høyeste erstatningen ut fra alternativene 

salgsverdi, bruksverdi eller utgifter til gjenkjøp, jf. vederlagsloven § 4. Hvis en grunneier har 

krav på gjenervervsverdi, skal normelt utgifter til reetablering i ny bolig tas med i regnestykket, 

som f.eks. dokumentavgiften til staten på 2,5 % og flyttekostnader. Dette vil bli avklart i 

forhandlingene med grunneierne.   

 

Som det fremkommer av tidligere sak fremmet for kommunestyret, vil kjøp av de aktuelle 

eiendommene innebære en betydelig kostnad for kommunen.  

 

Rådmannens vurdering 

 

I tråd med kommunestyrets vedtak i sak 18/151 vil rådmannen nå innlede forhandlinger med 

grunneierne og presentere en eventuell fremforhandlet avtale for kommunestyret i møtet den 5. 

september 2019. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Arkivsaksnr.: 19/654-33   Arkiv: K25  

 

Behandling av klager på vedtak 27/19 om fastsetting av støygrenser 

for KV Hønefoss AS sitt datasenter  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

64/19 Kommunestyret 06.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret kan ikke se at det har kommet frem vesentlig nye 

opplysninger og opprettholder vedtaket fattet i kommunestyret 07.03.19 i sak 

27/19. 

2. Kommunestyret gir ikke utsatt iverksetting etter forvaltningsloven §42 av 

vedtak om støygrenser fattet i sak 27/19.  

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 

  

 

Sammendrag 

KV Hønefoss AS og naboer har klaget på kommunestyrets vedtak om støygrenser 

som ble behandlet i møte 7. mars 2019 i sak 27/19. KV Hønefoss AS har bedt om 

utsatt iverksetting av kommunestyrets vedtak. Rådmannen anbefaler kommunestyret 

å ikke ta klagene til følge, men å oversende saken til Fylkesmannen i Oslo og Viken 

for endelig avgjørelse. Videre anbefaler rådmannen å ikke gi utsatt iverksetting av 

kommunestyrets vedtak, samt dermed heller ikke å utsette å fatte vedtak om retting 

til klagen er ferdig behandlet.  

 

Innledning/bakgrunn 

Kommunestyret fattet 7. mars 2019 i sak 27/19 vedtak om støygrenser for 

KryptoVault AS sitt datasenter i Follumveien 100, Gnr. 50, Bnr. 2 med hjemmel i 

folkehelseloven §14. Kommunestyret delegerte samtidig til rådmannen myndighet til 

å fatte pålegg om retting etter folkehelselovens § 14 i tråd med kommunestyrets 

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

Forhåndsvarsel om vedtak om retting av støyforhold, samt forhåndsvarsel om 

tvangsmulkt, ble sendt til KV Hønefoss AS 22. mars 2019. 27. mars 2019 godkjente 

kommunen midlertidige brukstillatelser med varighet til 22. juni 2019 til begge 

hallene til datasenteret, men med tilsvarende krav og frister knyttet til støyforholdene 

som i kommunestyrets vedtak og forhåndsvarselet om retting i henhold ti l 

folkehelseloven. Frist for innsending av dokumentasjon om støybelastningen i 
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omgivelsene og at denne ikke overstiger de grenser som ble fastsatt av 

kommunestyret er satt til 1. juni 2019.   

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen har mottatt tre separate klager fra naboer på kommunestyrets vedtak om 

støygrenser (sak 27/19), samt fra Advokatfirmaet Haavind AS på vegne av KV 

Hønefoss AS. Vedtaket som er påklaget fastsetter grenser for både utendørs og 

innendørs støy fra Kryptovault AS sitt datasenter på Follum.  

 

I uttalelse av 12. april 2019 til forhåndsvarsel om vedtak om retting av støyforhold 

ber KV Hønefoss AS om at kommunen utsetter å fatte vedtak om retting til klagen er 

ferdig behandlet og støygrensene endelig fastsatt. Kommunestyret må derfor også ta 

stilling til om det vil gi utsatt iverksetting av sitt vedtak om støygrenser, jfr. 

forvaltningsloven §42 

 

Klage fra KV Hønefoss AS 

Klagen går ut på at kommunens rettsanvendelse er feil og at KV Hønefoss AS mener 

at kommunen ikke har anledning til å fastsette støygrense strengere enn 45 dB. Det 

er i hovedsak fremmet fire punkter som grunnlag for klagen. I klagen argumenteres 

det for at: 

1. Kommunen har liten adgang til å fravike fastsatte støynormer. 

2. Støykravene fastsatt av kommunestyret ikke er i samsvar med retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016). 

3. NS 8175 ikke burde vært anvendt til å fastsette støynormer for den type 

virksomhet som KV Hønefoss AS driver 

4. Vedtaket er uforholdsmessig og vil vanskeliggjøre industridrift på Follum. 

  

Klage fra naboer 

Det er sendt inn tre separate klager fra naboer, klage er mottatt fra Trond Gulestø, 

Eirin Brudvik og Else Breines, fra Thomas Løvskogen og fra Bjørn Egil og Irene 

Solvang. Klagene er likelydende og refereres derfor under ett. Klagene går ut på at 

fastsatte støygrenser ikke tar tilstrekkelig hensyn til naboers behov for nattero og 

viser i hovedsak til følgende momenter: 

1. Tilstrekkelig støydemping er mulig å gjennomføre. 

2. Helseperspektivet tilsier skjerpet støygrense som følge av rentonestøy, 

sammenfallende støy, lavfrekvent støy, støyens karakter (monoton og 

døgnkontinuerlig), kjent helseskadelig virkning og føre-var-prinsippet. 

3. Vedtaket gir ingen innskjerpet støygrense kveld og natt.  

4. Innendørs grense for støy har ingen presisering om at støygrensen gjelder 

med åpen luftekanal og vindu på gløtt.  

 

Klage fra KV Hønefoss AS ble oversendt samtlige naboer i brev 08.05.19 med frist 

for kommentar 21.05.19 og klage fra naboer ble oversendt Kryptovault AS i brev 

08.05.19 med frist for kommentar 21.05.19.  

 

Follum eiendom og flere naboer har gitt kommentar til klagene. Kommentarene går 

ut på følgende: 
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Follum Eiendom: 

 

- Follum Eiendom støtter KV Hønefoss i vurderingen at forskrifter og 

retningslinjer angir at støygrensen for industri skal være 45 dB, og at 

kommunens vedtatte grenser ikke er i tråd med dette.  

- Follum Eiendom forstår det slik at støynivået fra KV Hønefoss er lavere enn 

45 dB ved alle boliger bortsett fra to eller tre boliger hvor støyen er noe over 

40 dB avhengig av vindretning. 

- Follum eiendom støtter prinsippet om at all virksomhet må generere minst 

mulig støy til omgivelsene. 

- Det er viktig at Ringerike kommune har forutsigbare rammevilkår for industri- 

og næringsutvikling og støygrenser må derfor bestemmes ut fra entydig 

juridisk grunnlag i nasjonale forskrifter og retningslinjer. 

 

Naboer: 

- Kommunen har ansvar for folkehelsearbeid, folkehelseloven kommer til 

anvendelse og kommunen ser ut til å ha adgang til å skjerpe støykravene. 

- Klage fra KV Hønefoss AS inneholder informasjon som avviker fra tidligere 

gitt informasjon om faktisk støynivå, utbredelse av rentonestøy og tidligere 

investeringer i støydemping. Dette må dokumenteres eller ses bort fra. 

- Det er ikke gjort en reell avveining av interesser ved fastsetting av støykrav, 

herunder verditap på private boliger, økt sykefravær som følge av forstyrret 

søvn og helseplager av støy og fremtidig effekt på barns helse som følge av 

støy. 

- Det er tatt med opplysning om rentonestøy i oversikt over støymålinger for to 

av boligene. Det er ikke det samme som at dette er hensyntatt i 

grensesettingen for støy. Flere boliger kan være rammet av rentonestøy og 

dette kan undersøkes ved å sjekke flere målepunkter. 

 

 

 

Alternative løsninger 

 

Alternativ 1 

Kommunestyret kan velge å ta klagen fra naboene til følge og oppheve sitt vedtak: 

1. Kommunestyret finner at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger, og 

opphever vedtaket fattet i politisk sak 27/19. 

2. Rådmannen bes om å fremme ny sak for kommunestyret med alternative 

forslag om mer restriktive støygrenser for KV Hønefoss sitt datasenter i 

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

 

Alternativ 2 

Kommunestyret kan velge å ta klagen fra KV Hønefoss AS helt eller delvis til følge 

og oppheve sitt vedtak: 

1. Kommunestyret finner at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger, og 

endrer vedtaket fattet i politisk sak 27/19. 

2. Rådmannen bes om å fremme ny sak for kommunestyret med alternative 

forslag om mer liberale støygrenser for KV Hønefoss sitt datasenter i 

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

Om kommunens adgang til å fravike fastsatte støynormer 

KV Hønefoss AS mener at kommunen i liten grad har adgang til å fravike fastsatte 

støynormer i fastsetting av støygrense etter folkehelseloven § 14. I klagen vises det 

til folkehelselovens forarbeider, Prop. 90 L (2010-2011) side 216 som angir at 

løsninger som avviker vesentlig fra krav eller normer gitt av helsemyndighetene eller 

helsebegrunnede krav eller normer gitt av andre myndigheter må kunne 

dokumentere og begrunne valget.  

 

Rådmannen viser til saksfremlegg i sak 27/19 og at kommunen etter folkehelseloven 

§ 14 kan pålegge retting av virksomhet som direkte eller indirekte kan ha negativ 

innvirkning på helsen eller er i strid med bestemmelser gitt i medhold av dette 

kapittel. Vilkårene for å kunne gi pålegg om retting er at det foreligger helserisiko og 

at det må være forholdsmessighet mellom helsegevinsten og de øvrige 

konsekvensene av vedtaket.  

 

Rådmannen er ikke enig i klagers forståelse av muligheten til å fravike fastsatte 

normer. Virksomheten har ansvar for å drive på en helsemessig forsvarlig måte jf. 

forskrift om miljørettet helsevern § 7 og det er i utgangspunktet opp til virksomheten 

å finne hensiktsmessige driftsmåter som ikke medfører fare for helseskade eller 

helsemessig ulempe. Videre følger det av forskrift om miljørettet helsevern § 9, 

bokstav a, at virksomheter skal drives på en måte som påfører omgivelsene minst 

mulig belastning når det gjelder støy. Støy og vibrasjoner skal ikke medføre 

helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå. Forarbeidene viser 

til virksomhetens ansvar for å finne hensiktsmessige løsninger som er innenfor 

regelverket og at det er virksomheten som må kunne dokumentere og begrunne 

valgene dersom løsningene i vesentlig grad avviker fra gjeldende krav eller normer. 

Helsefaglige normer vil likevel være relevant når det vurderes om et forhold "kan ha 

negativ innvirkning på helsen" og kan få betydning i vurderingen av 

forholdsmessighet.  

 

Rådmannen viser for øvrig til at kommunestyret i sin fastsettelse av støygrenser har 

tatt utgangspunkt i etablerte støynormer i retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (T-1442/2016) og Norsk Standard om Lydforhold i bygninger og 

lydklasser for ulike bygningstyper (NS 8175:2012). Anbefalingene om støygrenser i 

T-1442 og NS 8175:2012 er basert på en avveining mellom hensynet til helse og 

andre hensyn. Valget av støygrenser fastsatt av kommunestyret i sak 27/19 er videre 

begrunnet i saksfremlegget til saken. Rådmannen vurderer derfor at kommunestyrets 

vedtak av støygrenser er i tråd med føringene i folkehelselovens forarbeider, Prp. 90 

L (2010-2011). 

 

Fastsettelsen av grense for støynivå på uteoppholdsareal og vinduer til rom med 

støyfølsomt bruksformål og forholdet til T-1442  

I klagen fra KV Hønefoss AS fremholdes det at støykravene fastsatt av 

kommunestyret ikke er i samsvar med retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (T-1442/2016). Dette begrunnes blant annet med en henvisning til 

at retningslinjen også i kapittel om bygge- og anleggsstøy gir anbefalinger om at 
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støygrensene bør skjerpes med 5 dB dersom lyden har tydelig innslag av impulslyd 

eller rentoner. KV Hønefoss fremholder også at retningslinjens vilkår om tydelige 

innslag av rentoner ikke er oppfylt. 

Rådmannen redegjorde i sitt saksfremlegg til sak 27/19 om sitt utgangspunkt for å 

anbefale kommunestyret å sette grensen for utendørs støy til LpAekv24h 40 dB og 

henviser dette. Med henvisning til KV Hønefoss AS sin klage vil rådmannen 

imidlertid understreke at T-1442 kun er veiledende, ikke rettslig bindene for 

kommunestyrets vedtak etter folkehelseloven. Det samme gjelder Miljødirektoratets 

vurdering av at de anser støy fra vifter ved datasentre for å være "industri" etter 

forurensningsforskriften kapittel 5 og tilhørende bruk av T-1442. Kommunestyret har 

derfor rom for skjønn i sin vurdering etter folkehelseloven. Selv om kommunestyret i 

tråd med rådmannens anbefaling tok utgangspunkt i anbefalt støygrense på natt for 

industri med helkontinuerlig drift i tabell 3 i T-1442, fastsatte kommunestyret 

støygrenser etter en konkret avveining mellom helsegevinst for naboer i området og 

øvrige samfunnshensyn.  

 

KV Hønefoss AS forsøker i sin klage å trekke i tvil kommunestyrets adgang til sette 

en strengere støygrense enn støygrense for industri med helkontinuerlig drift på 

45dB. Rådmannen fastholder imidlertid sin anbefaling om innskjerping med 5dB. 

Denne innskjerpingen har en sammensatt begrunnelse hvor innslaget av 

rentonestøy kun er ett av momentene. Innskjerpingen begrunnes i flere forhold 

knyttet til støyens karakter (monoton og heldøgnkontinuerlig med bredt 

frekvensområde, herunder lavfrekvent støy og innslag av rentonestøy), samt 

belastningen knyttet til sammenfallende støy fra veitrafikk. Flere boliger i området 

mangler stille side grunnet støy også fra veitrafikk og dette er også et skjerpende 

moment. 

 

Rådmannens forslag og kommunestyrets vedtak om innskjerping har altså en 

sammensatt begrunnelse. Uavhengig av dette fastholder imidlertid rådmannen at 

støyens rentonekarakter er et av de skjerpende momentene også ved fastsetting av 

støygrenser for industri, ikke bare for bygg- og anleggsvirksomhet slik KV Hønefoss 

fremholder. Rådmannen viser i denne sammenheng til femte kulepunkt i kapittel 3.2 i 

T-1442 og kapittel 3.3.1 i retningslinjens veileder M- 128. Rådmannen vil også 

bemerke at selv om punktmålinger og –beregninger utført av Brekke og Strand kun 

oppgir rentone for to boliger, er ikke det det samme som at kun disse to boliger 

påvirkes av denne typen støy. Til sammenlikning kan det nevnes at selv om det er 

gjennomført punktmålinger ved kun fem boliger, viser støysonekart basert på Brekke 

og Stands beregninger at det er hele 53 eiendommer som påvirkes av en 

støybelastning over 35dB.  

 

Rådmannen vurderer at det ikke har fremkommet opplysninger i KV Hønefoss sin 

klage som endrer rådmannens anbefaling knyttet til fastsettelsen av grense for 

utendørs støynivå og vurderingen av veiledning gitt i T-1442.  

  

Fastsettelsen av grense for innendørs støy i sove- og oppholdsrom og forholdet til 

NS 8175 

KV Hønefoss fremholder i sin klage at NS 8175 ikke burde vært anvendt til å 

fastsette støynormer for den type virksomhet som KV Hønefoss AS driver. 
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Rådmannen henviser til sin vurdering av behovet for grenser også for innendørs 

støy i saksfremlegg til sak 27/19. På lik linje med veiledning i T-1442 gir heller ikke 

NS 8175:2012 juridisk bindende retningslinjer for kommunestyrets vedtak etter 

folkehelseloven, men den er svært relevant å se hen til ved vurdering av hva som er 

et rimelig krav til innendørs støy.  

Det er stor individuell variasjon i reaksjoner på støy, og inntil 10 % av befolkningen 

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

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

opprettholder rådmannen sin anbefaling om 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. I denne sammenheng viser rådmannen til at også T-

1442 viser til grenseverdier i NS 8175:2012, klasse C og at tabell 4 gir anbefalinger 

om innendørs lydnivå fra utendørs kilder uten å være begrenset til å gjelde støy fra 

bygningstekniske installasjoner. Videre samsvarer anbefalte grenseverdier i den 

aktuelle tabellen med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet om at gjennomsnittlig 

støynivå i soverom ikke bør overstige 30 dBA for å hindre søvnforstyrrelser.    

Rådmannen vurderer at det ikke har fremkommet opplysninger i KV Hønefoss sin 

klage som endrer rådmannens anbefaling knyttet til fastsettelsen av grense for 

innendørs støy i sove- og oppholdsrom og henvisning til NS 8175:2012, tabell 4, 

klasse C. 

 

Skjerpet støygrense og helseperspektivet 

Naboene viser i sin klage til kommunens helsemyndighet sin anbefaling av 30. 

januar 2019 og redegjørelsen for ulike aspekter ved støyen fra KV Hønefoss sitt 

datasenter som ut fra et helseperspektiv tilsier skjerpet støygrense. Hensynene 

naboene gjengir er rentonestøy, sammenfallende støy, lavfrekvent støy, støyens 

karakter (monoton og døgnkontinuerlig), kjent helseskadelig virkning og føre-var-

prinsippet. Naboene skriver i sin klage at de mener 5 dB skjerping av støygrensen er 

knapt, «særlig med tanke på nattlige støyplager og sårbare grupper». 

 

Rådmannen anerkjenner de skjerpende forholdene knyttet til støybildet fra 

datasenteret og viser til at det er disse hensynene som er bakgrunnen for 

anbefalingen om støygrenser gitt i saksfremlegg til sak 27/19. Rådmannen vurderer 

at det ikke har fremkommet opplysninger i naboene sin klage som endrer 

rådmannens anbefaling knyttet til fastsettelsen av støygrenser.   

 

Støykravenes forholdsmessighet 

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.  

Retting med hjemmel i folkehelseloven § 14 kan kun kreves dersom ulempene ved å 

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

forholdet rettes.  

 

KV Hønefoss AS argumenterer i sin klage for at støygrensene kommunestyret 

fastsatte i sak 27/19 er uforholdsmessig strenge og vil vanskeliggjøre industridrift på 
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Follum. De mener at sett i forhold til kostnaden ved å gjennomføre nødvendige tiltak 

er den støynorm kommunen har fastsatt uforholdsmessig. 

 

Naboene på sin side argumenterer i sin klage for at kostnad knyttet til nødvendige 

støyreduserende tiltak ikke er stor, «mens forstyrret nattesøvn over mange år, natt 

og dag, alle dager for små barn, syke, eldre og arbeidsfolk er en betydelig høyere 

pris å betale.» Videre viser de til sosiale kostnader ved sykemeldinger som kommer 

av manglende søvn og verditap på eiendommer.  

 

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. I den sammenheng vurderes det å være aktuelt å 

sammenligne med støygrenser for annen nåværende og fremtidig 

næringsvirksomhet i Ringerike. For eksempel kan det nevnes at Fylkesmannen i 

Buskerud har fastsatt støygrensen natterstid for Ringerikes Kornsilo til Lnight 45 dB og 

at kommunen har gitt datasenter på Viul dispensasjon fra plankrav med vilkår om at 

støy fra tiltaket ikke skal overstige LpAeq, 24h 39 dB. 

 

Rådmannen vurderer at det ikke har kommet fram nye forhold i klagene eller 

innhentede kommentarer til disse som endrer hans vurdering av at støygrensene 

fastsatt i sak 27/19 oppfyller folkehelselovens §14 sitt vilkår om forholdsmessighet. 

Rådmannen vil imidlertid gjøre oppmerksom på at et nytt moment for denne 

vurderingen er at Fylkesmannen i Vestland 6. mai 2019 stadfestet pålegg om retting 

av støyforhold knyttet til KryptoVault AS sitt datasenter i Vaksdal.  
Vedtaket i fra Vaksdal kommune fastsatte øvre tillate grenseverdier for støy til Lp af 

max 35 dB, 40 dB og 45 dB på henholdsvis natt, kveld og dag målt på 

uteoppholdsareal og utenfor vindu hos berørte naboer. Støygrensene fastsatt av 

Vaksdal kommune og stadfestet av Fylkesmannen i Vestland er altså en del 

strengere enn støygrensene fastsatt av Ringerike kommune i sak 27/19. I sin 

vurdering av påleggets forholdsmessighet opplyser Fylkesmannen i Vestland at 

Vaksdal kommune ba KV Dale AS om en redegjørelse om bl.a. kostnader for 

utbedring av støyproblemet. Det opplyses videre at KV Dale ikke sendte inn 

dokumentasjon av forventede kostnader tilknyttet oppfyllelse av pålegget. På dette 

grunnlag vurderer Fylkesmannen i Vestland at de ikke kan se at pålegget fra 

Vaksdal kommune er uforholdsmessig sett i forhold til den forventede helsegevinst 

hos berørte naboer.   

 

I Ringerike har KryptoVault AS etter pålegg fra Ringerike kommune fått utredet både 

kostnader og effekt av aktuelle støyreduserende tiltak. Dersom de tre mest aktuelle 

tiltak utredet av Brekke og Strand gjennomføres, ser det ut fra støysonekart ut som 

utendørs støynivåer vil komme under 40dB for alle omkringliggende 

boligeiendommer, muligens med unntak av én. 53 eiendommer som i dag har 

støybelastning over 35 dB vil antakelig få redusert støyen til under 35 dB. Dette 

innebærer imidlertid samtidig at seks boligeiendommer ventelig fortsatt vil ha 

støynivåer over 35dB, selv om alle disse tre tiltak gjennomføres. Det må i denne 
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sammenheng bemerkes at usikkerheten knyttet til denne typen støyberegninger 

typisk er 3-5 dB, slik at en virksomhet normalt bør etterstrebe en viss 

sikkerhetsmargin for å være sikker på å overholde støygrenser. Gjennomføring av 

de tre anbefalte tiltak koster ifølge oversendte kostnadsanslag innhentet av 

KryptoVault fra StavKon AS drøyt fem millioner kroner eks. mva. Hvor høye 

kostnader det ville innebære å sikre at utendørs støy for alle omkringliggende 

boliger er under 35 dB, tilsvarende støygrensen i Vaksdal, er ukjent.  

 

Rådmannen merker seg at naboene og KV Hønefoss AS ikke uventet har 

motstridende oppfatning av om støykravene fastsatt i sak 27/19 er hhv. 

uforholdsmessig strenge eller liberale. Rådmannen merker seg også at 

Fylkesmannen i Vestland har stadfestet en strengere støygrense for KryptoVault sitt 

datasenter i Vaksdal enn den støygrense som kommunestyret i Ringerike har 

fastsatt for datasenteret på Follum. Basert på den konkrete kunnskapen om effekt og 

kostnader knyttet til støyreduserende tiltak på KV Hønefoss sitt datasenter, 

opprettholder rådmannen sin vurdering av at å fastsette en støygrense på 40 dB 

oppfyller folkehelselovens §14 sitt vilkår om forholdsmessighet. Rådmannen 

oppfatter derimot at det er større tvil om hvorvidt en støygrense på 35 dB som i 

Vaksdal ville vært et forholdsmessig og rimelig krav til KryptoVault sitt datasenter her 

i Ringerike. Videre peker rådmannen på at virksomheten alltid har en plikt til å 

tilstrebe at støynivået ut fra datasenteret til enhver tid holdes så lavt som mulig, jf. 

brev med varsel om vedtak om pålegg om retting av støyforhold av 22. mars 2019. 

 

Andre kommentarer til klagene 

I tillegg til sin vurdering ovenfor av hovedmomentene i klagene, vil rådmannen 

kommentere følgende spørsmål og påstander fra klagene: 

 Naboene kommenterer i sin klage at det er benyttet ulike betegnelser i 

angivelse av anbefalt støygrense i helsemyndigheten i Ringerike sin 

anbefaling av 30. januar 2019 og i kommunestyrets vedtak i sak 27/19. Det er 

korrekt at betegnelsen Lden innebærer et straffetillegg på 5dB på kveld og 

10dB på natt. Betegnelsen LpAekv, som benyttes i rådmannens anbefaling og 

kommunestyrets vedtak, innebærer derimot gjennomsnittlig støy uten 

straffetillegg. Som forklart i saksfremlegget til sak 27/19 innebærer dette at for 

jevn, døgnkontinuerlig støy vil forskjellen mellom en støygrense satt som 

LpAekv (gjennomsnitlig støy uten straffetillegg) og som Lden være på omtrent 6,4 

dB.  

 

Hensynet til at støy om natten innebærer størst helsebelastning og at 

datasenteret har jevn, døgnkontinuerlig drift er imidlertid begrunnelsen for at 

rådmannen i sin anbefaling om støygrense har tatt utgangspunkt i 

nattgrensen og ikke daggrensen for industri med helkontinuerlig drift i T-1442.  

 

 Naboene viser til at helsemyndigheten i Ringerike anbefaler 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 at det er mulig å 

ventilere gjennom luftekanal og vindu på gløtt ». Naboene påpeker at 

presiseringen av at det skal være mulig å ventilerer gjennom luftekanal og 

vindu på gløtt ikke er tatt med i vedtaket om innendørs støygrense i sak 

27/19. Det er korrekt at denne presiseringen ikke tatt med i vedtaket. 
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Bakgrunnen for dette er at innendørs støynivå ihht. NS 8175:2012 og også 

forurensningsforskriften beregnes med lukkede ventiler og lukkede vinduer, jf. 

bl.a. forurensningsforskriften § 5-4. Selv om rådmannen har stor forståelse for 

ønsket om mulighet til åpent vindu, ville det å ta inn en slik presisering gi en 

støygrense som er vanskelig å håndheve og hvor det kan oppstå strid om 

f.eks. hvor mye åpent vinduet kan være. Derfor ser rådmannen en relativt 

restriktiv grense for utendørs støy og god håndheving av denne som mer 

hensiktsmessig for å bidra til reduserte støynivåer også med åpen luftekanal 

og vindu på gløtt. 

 

 KV Hønefoss AS skriver i sin klage at kommunen ved fastsettelsen av 

støyverdier ikke har hensyntatt at det allerede ved Brekke og Strands 

støymålinger er tillagt 5 dB i rentonestraff. Haavind skriver på vegne av KV 

Hønefoss at «et fratrekk på 5 dB innebærer at rentonen blir vektlagt to ganger 

(totalt 10dB), hvilket er usakelig og urimelig.» Rådmannen vil oppklare at det 

ikke er korrekt at rentonestraff trekkes fra to ganger. Ved målinger for å 

dokumentere overholdelse av støygrensene skal ikke rentonestraff på 5dB 

trekkes fra, gitt at rentonekarakteren er en del av begrunnelsen for 

innskjerping av grensen for utendørsstøy fra 45 til 40 dB. For øvrig viser 

rådmannen til omtale lenger opp i dette saksfremlegget om at støyens 

rentonekarakter kun er ett av flere momenter som denne innskjerpingen er 

begrunnet med.  

 

 

Utsatt iverksetting 

I uttalelse av 12. april 2019 til forhåndsvarsel om vedtak om retting av støyforhold 

ber KV Hønefoss AS om at kommunen utsetter å fatte vedtak om retting til klagen er 

ferdig behandlet og støygrensene endelig fastsatt. Kommunestyret må derfor også ta 

stilling til om det vil gi utsatt iverksetting av sitt vedtak om støygrenser, jfr. 

forvaltningsloven §42. Rådmannen anbefaler at kommunestyret ikke gir utsatt 

iverksetting av sitt vedtak om støygrenser i sak 27/19 og dermed at kommunen ved 

rådmannen heller ikke utsetter å fatte vedtak om retting til klagen er ferdig 

behandlet. Begrunnelsen for dette er hensynet til naboene som nå i snart et år har 

levd med usikkerhet om støygrenser og høye støynivåer. Kommunens mulighet til å 

håndheve støygrensene med sanksjoner ihht. folkehelseloven allerede kommende 

sommer, avhenger av at kommunestyrets vedtak i sak 27/19 ikke gis utsatt 

iverksetting.  

 

Videre vurderer rådmannen at det uansett utfall av klagebehandlingen hos 

Fylkesmannen i Oslo og Viken ikke er urimelig om KV Hønefoss pålegges å innrette 

seg etter støygrensene vedtatt av kommunestyret i sak 27/19. Dette begrunnes med 

den gode effekten det er belyst at utredede tiltak kan ha, usikkerheten i beregninger 

av støy, behovet for en sikkerhetsmargin og at KV Hønefoss AS uansett alltid har en 

plikt til å tilstrebe at støynivået ut fra datasenteret til enhver tid holdes så lavt som 

mulig.  

 

Beslutning om utsatt iverksetting er ikke bestemmende for partenes rettigheter eller 

plikter og er derfor ikke enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven.  
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Oppsummering 

Rådmannen vurderer at det ikke har kommet frem vesentlig nye opplysninger i 

klagene og anbefaler kommunestyret å opprettholde sitt vedtak fattet i 07.03.19 i sak 

27/19. Videre anbefaler rådmannen at kommunestyret av hensyn til naboene og 

framdrift i utbedring av støysituasjonen ikke gir utsatt iverksetting etter 

forvaltningsloven §42 av sitt vedtak om støygrenser fattet i sak 27/19. Avslutningsvis 

anbefaler rådmannen at saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for 

endelig avgjørelse. 

 

 

Utskrift sendes 

KV Hønefoss AS ved KryptoVault AS 

Naboer 

Fylkesmannen i Oslo og Viken. 

 

 

Vedlegg 

- Saksprotokoll og saksframlegg fra påklagd vedtak (sak 27/19) 

- Forhåndsvarsel om vedtak om retting av støyforhold, samt forhåndsvarsel om 

tvangsmulkt, sendt til KV Hønefoss AS 22. mars 2019. 

- Uttalelse fra KV Hønefoss AS til forhåndsvarsel om vedtak om retting av støyforhold 

av 12. april 2019  

- De fire innkomne klager fra naboer og KV Hønefoss AS 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Bente Elsrud Anfinnsen 
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Arkivsaksnr.: 17/3556-33   Arkiv: PROS 15014  

 

Nes i Ådal - Etappe 2 avklaring mht saneringsform  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

65/19 Kommunestyret 06.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune legger hovedledning med trykkavløp i områdene Østsidevegen, 

vestsiden inkl. bebyggelse på begge sider av E16, samt bebyggelse sør for Veikroa. 

Videre sendes det ut pålegg om tilknytning til de husstander som ligger i naturlig 

nærhet til den offentlige ledningen. 

  

2. Det bevilges 3 mill utover dagens ramme på 12,5 mill, til Nes etappe 2, 

prosjektnummer 15014.  

  

3. Rådmannen får fullmakt til å gå i dialog for å oppnå en avtale med bedriftene 

Valdresporten og TCG om offentlig tilkobling. Fremforhandlet avtale skal godkjennes 

politisk. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

1. Kommunen må gjøre tiltak for å rydde opp i avløpssituasjonen på Nes, for å oppfylle 

loven og legge til rette for økt utbygging. 

2. Kommunen har gjort forsøk på å få til en løsning, såkalt «Spleiselagsløsning», som 

totalt sett ville vært rimeligere og sannsynligvis bedre for hver enkelt grunneier. Denne 

ble forkastet pga for lav oppslutning fra grunneiere. 

3. Rådmannen anbefaler derfor følgende: 

Kommunen legger fram hovedledninger med trykk og sender ut pålegg til 

enkelthusstander om å koble seg på.  

4. Valdresporten og TCG ønsker å koble seg til offentlig vann og avløp. Hvis disse skal 

kobles på må det legges hovedledning for vann og avløp til dette området. Dette vil 

være et eget prosjekt med egen bevilgning.  
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Beskrivelse av saken 

 

Dagens situasjon 

På Nes er det pr i dag betydelig forurensing fra private avløpsanlegg til Begna og Sperillen. 

Årsaken er at anleggene er for gamle og/eller fungerer for dårlig. Samtidig er ønske om økt 

utbygging på Nes. Derfor er det viktig å rydde opp i denne forurensningssituasjonen og legge 

til rette for økt utbygging. I henhold til forurensingsloven har kommunen plikt til å rydde opp i 

avløpet i dette området.  

 

Dette kan løses på ulike måter.  

 

Spleiselagsløsning: 

Kommunen har lagt fram et alternativ som gir en lik fordeling av kostnadene for hver enkelt 

grunneier, uavhengig av avstanden til hovedledningene. Dette mener rådmannen totalt sett ville 

gitt den beste løsningen for hele Nes. Løsningen innebærer at kommunen tar regien for hele 

prosjektet, inkludert stikkledninger. I dette alternativet vil kommunen også påta seg eierskap 

for større del av vann og avløpsledningene enn normalt, for å oppnå en best mulig pris (man 

slipper da mva for en del av ledningen). Kommunen mener dette totalt sett sannsynligvis vil 

være det rimeligste og beste alternativet. Men enkelte grunneiere vil kunne komme rimeligere 

og andre dyrere ut av det, enn ved å utføre dette privat. 

  

Kommunens tilbud; Spleiselagsløsning 

I. Total kostnad for hver enkelt: 125 000, alle betaler likt uavhengig av avstand til 

offentlig ledning. Denne kostnaden gjelder fra hovedledning til der ny 

villapumpe plasseres. Evt innvendig arbeid er ikke inkludert.  

II. Hver enkelt må ha sin private villa pumpestasjon, kommunen står for felles 

innkjøp. 

III. I dette tilfellet vil den kommunale hovedledningen gå helt fram til 

pumpestasjonen for å få en rimeligere løsning for grunneieren, da slipper de mva 

for denne delen av ledningen. Normalt stopper hovedledningen ute ved 

avgreiningen mot huset.  

IV. Dette alternativet ville kostet kommunen totalt ca. 18 mill, dvs 3 mill mer enn 

den foreslåtte løsningen på 15 mill. 

 

Dersom kommunen skulle velge spleiselagsprosjektet måtte vi hatt opptil 90 % oppslutning, 

samt politisk godkjenning. Imidlertid mener mange grunneiere at de kan få dette rimeligere i 

egen regi. I tillegg er det stor motstand mot villapumper. Vi oppfatter at dette er årsaken til at 

oppslutning ble for liten. Løsningen ble fremmet fordi kommunen mener at dette ville ha 

hjulpet mange grunneiere og gitt en totalt bedre løsning. 

 

Prosessen som er gjennomført til nå: 

Det er gjennomført 3 informasjonsmøter og skrevet flere informasjonsbrev til de berørte på 

Nes. I tillegg er det lagt ut informasjon på kommunens hjemmeside om prosjektet og referat fra 

møtene.  

I disse informasjonsmøtene så har det blitt informert om: 

- Hvilke områder som vil bli omfattet av saneringen (se vedlegg 1)  

- Ca. trase og kostnadskalkyle for de ulike alternativene som er vurdert.  

- Informasjon om de ulike løsningene, hva trykkavløp er og informasjon om villapumper.  
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- Informasjon fra forurensningsmyndigheten i kommunen om de private anleggene (Se 

vedlegg 2) 

- Informasjon fra skatt og avgifts kontoret om hvilke støtteordninger som finnes. 

 

Det er videre sendt ut et brev til hver enkelt med et konkret tilbud på kostnaden for 

stikkledning på 125 000 for selve stikkledningen, se vedlagt brev, vedlegg 3. Tilkoblingsavgift 

kommer i tillegg. 

 

Det er engasjert rådgivende firma for prosjektering og sammen med kommunen er det vurdert 

flere alternativer og løsninger vedrørende trasevalg og hvilke eiendommer som er 

kostnadseffektive å koble på avløp.  

 

I tillegg ble det opprettet en kontaktgruppe, bestående av 3 grunneiere, som har hatt 3 møter 

med kommunen og prosjekterende. Her er framgangsmåte og ulike løsninger diskutert. 

Kommunen fikk inntrykk av at det var stor motstand mot løsningen med villapumper, samt 

kostnader pr grunneier. Derfor valgte vi å foreslå denne såkalte «spleiselagsløsningen», som vi 

mener skal gi grunneierne mange fordeler og langt enklere prosess mot en lovlig avløpsløsning. 

Kommunen har leid inn en konsulent som har spesielt jobbet med dette, en «guru» innen VA 

Norge, Christen Restad. Han har også vært med på et informasjonsmøte og gitt råd underveis. 

Likevel ser vi at motstanden har vært såpass stor at vi ikke er overrasket over at oppslutningen 

om kommunens foreslåtte løsning, Spleiselagsløsning, ikke ble større enn 50 %.  

 

Da spleiselagsløsningen ble forkastet gjenstår det to alternativer.  

 

Alternativer:  

 

1. Private avløpsanlegg. 

Utbedring av private avløpsanlegg i egen regi. I praksis sender kommunen ut pålegg 

om utbedring av privat avløpsanlegg.  

 Pris pr hus/ grunneier ca 150 - 200 000, pluss prosjektering, evt. innvendige 

arbeider og saksbehandlingsgebyr.  

 Kommunens kostnad vil være administrativt ved organisering og håndheving av 

pålegg som sendes ut. Dette organiseres pr i dag av foruresningsenheten.  

 Private avløpsanlegg vil være vanskelig og lite egnet fordi husstandene ligger 

tett og det derfor i hovedsak er aktuelt med minirenseanlegg, eller evt felles 

infiltrasjonsanlegg. Et minirenseanlegg vil være langt mer kostbart og 

komplisert å drifte enn en villapumpe.  

 

2. Kommunal hovedledning med trykk 

a. Hovedledningen kan legges med trykkavløp: 

i. Kommunen sender ut pålegg om tilkobling 

ii. Hver enkelt må ha sin private villapumpestasjon.  

iii. Total kostnad for hver enkelt: ca. 100-200 000,- 

iv. Kommunens kostnad: ca. 15,5 mill 
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3. Kommunal hovedledning med selvfall 

 

b. Hovedledningen kan legges med selvfall 

v. Kommunen sender ut pålegg om tilkobling 

vi. Dette innebærer 3 kommunale pumpestasjoner. 

vii. Total kostnad for hver grunneier: ca. 70 000 – 150 000,-. 

viii. Kommunens kostnad: ca. 26,5 mill og det er knyttet stor usikkerhet til 

kostnadene. 

ix. 7 stykker må uansett ha pumpe, det er ikke praktisk mulig å få selvfall 

for alle.  

x. Det er erfaringsmessig en betydelig risiko knyttet til kostnadene ved 

dette alternativet. 

xi. Dype grøfter gjør at det er fare for bygninger og hager vil få store 

inngrep. Dette er kostnader for miljøet, kommunen og grunneiere. 

 

Det er lagt inn 15 % usikkerhet ved alle 3 alternativene. Ved alternativet med selvfall og 

spleiselag vil usikkerheten ved tallene være langt større enn ved alternativet med trykkavløp. 

 

Rådmannen anbefaler alternativ 2, kommunal hovedvannledning med trykkavløp. 

 

 

Valdresporten og TCG 

Det er to større bedrifter på Nes, Valdresporten og TCG, som begge ligger i litt avstand fra 

Nes sentrum. Opprinnelig var det ikke planlagt å legge hovedledning til disse bedriftene.  

Likevel har begge bedrifter et høyt ønske om å koble seg på offentlig avløp pga at den 

løsningen de har i dag ikke er framtidsrettet. Derfor vil en påkobling til offentlig nett bedre 

bedriftenes framtid og økonomi. Samtidig gir dette kommunen økte inntekter, både som 

engangssum og årlige inntekter.  

 

Ved Valdresporten og TCG er det et ønske om å utvikle området videre. Ved en utbygging her 

vil det være naturlig å se på tilkobling til offentlig ledningsnett. Når nå kommunen skal legge 

vann og avløpsledninger til øvre del av byggefeltet og Valdresporten er villig til å dekke sin del 

av kostnaden med ledning vil det være riktig at kommunen går inn og dekker resten, slik at 

man kan starte videre utbygging. Det samme prinsippet vil gjelde for TCG.  

 

Siden det pr i dag er for få tilknyttet Nes renseanlegg, samt at nye tilkoblinger vil gi kommunen 

økte inntekter i årene framover, har kommunen interesse av at disse bedriftene kobles på 

offentlig vann og avløp. 

  

Rådmannen foreslår at det gås i dialog med Valdresporten og TCG for å komme fram til en 

avtale om offentlig tilkobling. Hvis det oppnås en avtale vil vi komme tilbake med en sak. 

Dette er mulig å separere fra det eksisterende prosjektet og utsette noe i tid. 

 

Generelt kan ikke vann og avløpsgebyrene benyttes til å sponse stikkledninger. Dersom 

kommunen skal være med å finansiere stikkledninger må dette gå via det kommunale 

budsjettet.  
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Rådmannens vurdering 

 

Både i forhold til loven og for å legge til rette for økt utbygging på Nes, som tidligere er 

vedtatt, er det nødvendig å rydde opp i avløpsforholdene på Nes. Det er gjort en betydelig 

innsats for å finne en best mulig måte å gjøre dette på for befolkningen. Likevel har det ikke 

vært tilstrekkelig oppslutning om kommunens forsøk på å gjøre prosessen enklere og bedre for 

grunneierne.  

 

Utbedring av private avløpsanlegg er et dårlig alternativ fordi husene ligger såpass tett at det 

eneste alternativet som kan anbefales er minirenseanlegg eller evt felles infiltrasjonsanlegg. 

Minirenseanlegg er et komplisert anlegg og gir dårlig renseeffekt. Derfor er det beste 

alternativet man står igjen med å legge hovedledninger med trykk og sende ut pålegg på 

tilkobling til de som ligger i naturlig nærhet av ledningene.  

Alternativet med hovedledning med selvfall blir 11,5 mill mer kostbart for kommunen og det er 

ikke tilrådelig å prioritere dette når det fins andre alternativer. 

 

Det er videre ønskelig med utvikling på Nes, derfor anbefales det å gå i forhandlinger få 

offentlig avløp til de to større bedriftene på Nes; Valdresporten og TCG.  

 

Det er også behov for 3 mill ekstra til selve gjennomføringen av prosjektet med å legge 

hovedledninger på Nes.  

 

 

Vedlegg 

 

1. Kart over trase og berørte områder 

2. Spredt avløp 

3. Informasjonsbrev og kommunens tilbud 

4. Trykkavløp  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Konst. Kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Lene Grimsrud 
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Arkivsaksnr.: 17/1379-284   Arkiv: PLN 431  

 

Uttalelser, innsigelser og merknader til høring og offentlig ettersyn 

Orienteringssak - 431 Områderegulering Hønefoss 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/19 Strategi og plan 15.05.2019 

66/19 Kommunestyret 06.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet strategi og plan tar saken til orientering. 

 

 

  

 

Saken  

Formannskapet strategi og plan besluttet i møte 22.01.2019 (sak 3/19) å sende forslag til 

planid 431 Områderegulering Hønefoss på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. 

Frist for å komme med uttalelser og merknader var 20.03.2019 med utsatt frist for statlig 

samordnet høringsuttalelse til 03.04.2019.  

 

Rådmannen har orientert formannskapet strategi og plan om innsigelser og merknader i møte 

23.04.2019, og vil orientere igjen i møte 15.05.2019 i forbindelse med behandling av 

orienteringssaken.  

 

Det er mottatt 8 innsigelser/uttalelser og 76 merknader til planforslaget. Vedlagt er 

rådmannens oppsummering og kommentarer til disse.  

 

Behov for endringer av planforslaget før sluttbehandling 

Innsigelser og merknader, samt noen feil/uklarheter som er oppdaget, er lagt til grunn for 

vurdering av behovet for endring av planforslaget før det sendes til 2. gangsbehandling og 

vedtak. Berørte parter som grunneiere, naboer, gjenboere, merknadsparter m.v. skal i henhold 

til loven få anledning til å uttale seg.  

 

Endringer av forslag til planid 431 Områderegulering Hønefoss vil etter planen sendes på en 

begrenset høring kort tid etter 15.05.2019.  
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Vedlegg 

431 - Vurdering av uttalelser 03.05.2019 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Linda Nethus 
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Arkivsaksnr.: 19/800-2   Arkiv: F41 &13  

 

Høring - Trygge rammer for fosterhjem  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.05.2019 

67/19 Kommunestyret 06.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur støtter rådmannens forslag om å inngi høringssvar hvor 

forslagene som fremmes i NOU`2018:19 Trygge rammer for fosterhjem støttes.  

Hovedutvalget for oppvekst og kultur vil også påpeke viktigheten av å sikre fosterfamiliene 

bedre, gjennom og gi de mer forutsigbare vilkår, veiledning, støtte og opplæring. 

Hovedutvalget er også opptatt av de økte kostnadene kommunene får må følges opp gjennom 

statlige overføringer til kommunene. 

 

 

 

  

 

Vedlegg 

Høringsbrev - NOU 201818 Trygge rammer for fosterhjem(764329)(1) 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Geir Krydsby Kristiansen 
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Arkivsaksnr.: 19/2378-1   Arkiv: L10 &02  

 

Redegjørelse for rutiner ved klagehåndtering herunder hvilke tiltak 

som er iverksatt for å unngå slik behandling i fremtiden  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

68/19 Kommunestyret 06.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

 

  

Redegjørelse for rutiner kommunen har ved klagehåndtering 

Det vises til punkt 4. i kommunestyrets vedtak i sak 54/19 for «Plan 433 Detaljregulering 

Ullerål og Hov skoler - Klage på vedtatt plan»: 

Vedtak i Kommunestyret 02.05.2019: 

I tillegg vedtok Kommunestyret enstemmig følgende: 

4. Kommunestyret ber rådmannen straks, og senest til kommunestyret 06.06.19, skriftlig 

redegjøre for rutiner kommunen har ved klagehåndtering, herunder hvilke tiltak som er 

iverksatt for å unngå slik behandling i fremtiden. 

Generelt om klagebehandling i reguleringssaker. 

Fram mot kommunestyrevedtak har planen vært igjennom en omfattende prosess, styrt 

etter Plan- og bygningsloven (pbl), med mange parter involvert. Dermed vil også 

klagehåndteringen kunne bli er omfattende prosess. 

Kommunestyrets vedtak om å vedta eller endre en reguleringsplan kan påklages. Dette 

fremgår av plan- og bygningsloven § 12-12. Klagefristen er regulert i forvaltningsloven § 29, 

og er på 3 uker. 

Kommunestyrets planvedtak er et enkeltvedtak og Forvaltningslov § 33 slår fast at de 

reglene som gjelder forberedelsene av enkeltvedtak også gjelder for forberedelsene av 

vedtak i klagesaker. Klageinstansen skal etter forvaltningsloven § 33 «påse at saken er så 

godt opplyst som mulig før vedtak treffes». Underinstansen skal foreta de undersøkelser 
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klagen gir grunn til. Når noen regnes som motpart i saken, skal underinstansen varsle 

vedkommende snarest mulig. Det skal settes frist for å gi uttalelse. 

Kommunestyrets planvedtak kan påklages til fylkesmannen av parter og andre med rettslig 

klageinteresse. Myndigheten til å avgjøre klager er overført til fylkesmannen. 

Gjeldende rutiner i klagesaksbehandling for reguleringsplaner:  

Klage fremsatt etter vedtak: 

Klage fremsatt innenfor klagefristen 

1. Foreløpig svar: se egen mal 4601 

2. Oversende klage til motpart med frist for uttalelse (FVL § 33 tredje avsnitt) – mal 4602 

3. Politisk behandling: saksframlegg: mal 4603 

4. Melding om vedtak sendes til klageren – mal 4604 

Hvis klagen ikke tas til følge Hvis klagen tas til følge 

5.1 Oversendelse til fylkesmannen 

       - mal 4605 

5.2 Saken legges frem for kommunestyret. 

(Dersom dette ikke var rådmannens 

innstilling til planutvalget, må det skrives et 

nytt saksframlegg) 

6.1 Fylkesmannen sender ut melding om sin 

avgjørelse. 

6.2 Melding om vedtak sendes til klageren 

7.1 Brev fra fylkesmannen oversendes 

planutvalget til orientering 

7.2 Hvis kommunestyret ikke vil ta klagen til 

følge: rykk tilbake til pkt 5.1 

8.1 Hvis klageren ikke får medhold hos 

fylkesmannen, avsluttes saken. 

8.2 Hvis kommunestyret tar klagen til følge: 

Melding til alle berørte parter, kunngjøring av 

vedtak. Orientering om klageadgang. 

9.1 Hvis klageren får medhold hos 

fylkesmannen, vil ny prosess startes opp 

avhengig av den aktuelle saken. 

  

 

Klage på delegerte vedtak fremlegges alltid for politisk behandling, dersom den er rettidig 

mottatt.  

Kommunen har utviklet maler i tråd med kravene fra fylkesmannen 
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Forholdet til fylkesmannen 

Fylkesmannen har et krav om saksbehandlingstid på 12 uker for klagesaker etter plan- og 
bygningsloven, og ved utsatt iverksetting er normal saksbehandlingstid inntil 6 uker. For å 

imøtekomme dette har fylkesmannen krav til hvordan klagesaken skal forberedes av 

kommunen og hvilke dokumenter som skal sendes over til Fylkesmannen. 

Generelt vedr. utsatt iverksetting i reguleringsplansak. 

I plan og bygningsloven finnes ikke begrepet utsatt iverksetting, eller begrepet oppsettende 

virkning.  

En vedtatt reguleringsplan tillater ikke automatisk oppstart av bygge- og anleggstiltak. Det 

må vanligvis foreligge og behandles en byggesøknad før tiltak som er hjemlet i 

reguleringsplanen kan iverksettes.  

Derimot hjemler plan- og bygningsloven en rettsvirkning av reguleringsplan, § 12-4 første 

ledd:  

«En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets 

vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak nevnt i § 1-6. Planen 

gjelder fra kommunestyrets vedtak, dersom ikke saken skal avgjøres av departementet etter 

§ 12-13.»   

En reguleringsplan er bindende ved kommunestyrets vedtak både for nye tiltak eller 

utvidelse av eksisterende tiltak. Reguleringsplanens virkninger trer i kraft selv om det 

foreligger klage, se Ot.prp. nr. 32 (2007-2008).  

I Reguleringsplanveileder, datert september 2018 heter det: 

Planens virkninger trer i kraft selv om det foreligger klage, med mindre det treffes vedtak om 

at klagen skal ha oppsettende virkning. Rettsvirkningene av reguleringsplanen vil avhenge av 

hvilken arealbruk og hvilke reguleringsbestemmelser som er gitt for det aktuelle området.  

Hjemmelen for utsatt iverksetting fremgår av § 42 i forvaltningsloven. 

§ 42.(utsatt iverksetting av vedtak). 

Underinstansen, klageinstans eller annet overordnet organ kan beslutte at vedtak ikke skal 

iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Når en part eller en annen med 

rettslig klageinteresse akter å gå til søksmål eller har reist søksmål for å få vedtaket prøvd 

ved domstol, kan organ som nevnt utsette iverksettingen til det foreligger endelig dom. Det 

samme gjelder når en part eller en annen med rettslig klageinteresse akter å bringe eller har 

brakt en sak inn for Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Anmodninger om utsetting 

skal avgjøres snarest mulig. For øvrig gjelder det som er bestemt i annen lovgivning om 

utsettende virkning av klage, søksmål m.m. 
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Det kan settes vilkår for utsettingen. Avslag på anmodning om utsetting skal være grunngitt. 

Begrunnelse skal gis samtidig med avslaget. 

Man skal også være klar over forvaltningslovens § 41 som lyder: 

§ 41.(virkningen av feil ved behandlingsmåten). 

Er reglene om behandlingsmåten i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven ikke 

overholdt ved behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak, er vedtaket likevel gyldig 

når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets 

innhold. 

 

Rutiner i kommunen vedr. klage på regulering med krav om utsatt iverksetting 

Praksis i Ringerike kommune har vært at areal- og byplanenheten har oversendt en beskjed 

om å utsette behandling av evt. byggesøknad, dersom det i tidsrommet før klagefrist på 

reguleringsplanen utløper, kommer inn en klagesak som ber om utsatt iverksetting.  

Rutinen er videre at saksbehandler på areal- og byplanenheten sender ut et foreløpig svar til 

klager der det orienteres om videre saksgang i klagesaken. 

Saksbehandler på areal- og byplanavdelingen oversender klagen til motparten, der denne får 

anledning til å kommentere klagen. Det settes frist for en eventuell uttalelse fra motparten.  

Deretter forberedes saken for politisk behandling. I § 33 i forvaltningsloven står det at 

«underinstansen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til». I dette ligger det at det 

kan være grunner til at saksbehandlingen kan ta tid. 

 

Rådmannen iverksetter følgende strakstiltak 

Rådmannen ser at de gjeldende rutiner ikke er gode nok, og behandling av klager med 

spørsmål om utsatt iverksetting er ikke særskilt omtalt. Rådmann har derfor med umiddelbar 

virking innført følgende tiltak: 

1. Ved spørsmål om utsatt iverksetting i klagesaker skal nærmeste leder og aktuell 

kommunalsjef umiddelbart orienteres. Slike saker skal alltid behandles i rådmannens 

ledergruppe. Bakgrunn for dette er at utsatt iverksetting vil kunne ha betydning for 

flere deler av kommunens organisasjon, typisk knyttet til kommunale 

utbyggingsprosjekter og reguleringssaker.  

2. Spørsmål om utsatt iverksetting skal alltid fremlegges til politisk behandling i rett 

organ ved første mulige anledning, for å unngå unødige komplikasjoner. Frister både 

for dialog med klager og politisk behandling skal fastsettes. 
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3. Kommuneadvokaten skal umiddelbart orienteres i slike saker, og det skal foreligge en 

juridisk vurdering i saksfremlegget. 

 

Videre vil rutiner for klagesakshåndtering i kommunen bli gjennomgått av 

kommuneadvokaten, eventuelle endringer vil bli gjennomført og det fremlegges en egen sak 

til kommunestyrets orientering. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Knut Kjennerud 
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Arkivsaksnr.: 18/3329-13   Arkiv: 047 &00  

 

Delegeringsreglementet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

69/19 Kommunestyret 06.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering. 

 

  

 

Sammendrag 

 

Det vises til KS sak 101/18 – delegeringsreglementet. 

Vedtakets pkt. 2. og 3. lød som følger: 

 

2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av gruppelederne og hovedutvalgslederne 

for utarbeidelse av utkast til revidert delegeringsreglement.  

 

Arbeidet ledes av varaordfører. Arbeidsgruppen bistås av politisk sekretariat og 

kommuneadvokatkontoret. 

 

3. Kommunen går til innkjøp av KF Delegeringsreglement. Kostanden belastes 

formannskapets disposisjonsfond. 
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Arbeidsgruppen ble ledet av Dag Henaug og har foruten varaordfører bestått av følgende 

personer: 

 

Runar Johansen 

Axel Sjøberg 

Kirsten Orebråten 

Arnfinn Holten 

Arnfinn Baksvær 

Mons-Ivar Mjelde 

Nanna Kristoffersen 

Hans-Petter Aasen 

Magnus Herstad 

Anne Marit Lillestø 

Knut Arild Melbøe 

 

Arbeidsgruppen har blitt bistått av politisk sekretariat ved Trude S. Bjerkås og Marit 

Simensen. I tillegg har advokatkontoret bistått i arbeidet ved advokat Thea Broch og 

kommuneadvokat Rune Erstad. 

 

Arbeidsgruppen har totalt avholdt fem møter. Temaet for møtene har vært diskusjon om 

utarbeidelse av forslag til nytt delegeringsreglement og politiske føringer til advokatkontoret 

som skal føre forslag til reglement i «pennen». 

 

Beskrivelse av saken 

 

Etter kommunelovens § 6 er kommunestyret kommunens øverste organ. All utøving av 

kommunal kompetanse ved andre, folkevalgte organer eller tilsatte i administrasjonen, skjer på 

kommunestyrets vegne og politiske ansvar. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av 

kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak, jfr. lovens § 6, annet 

punktum. 

 

I de aller fleste kommuner vil den alt overveiende del av den kommunale beslutningsmyndighet 

bli utøvd av andre enn kommunestyre, eksempelvis formannskap, utvalg, av ordfører eller av 

tilsatte. Slik beslutningsmyndighet forutsetter at det foreligger et delegeringsvedtak fra 

kommunestyret.  

 

Delegering er en form for tildeling av fullmakt. Det betyr at den man delegerer til, kan treffe 

beslutninger innenfor delegeringsvedtakets rammer på vegne av det delegerende organ, og med 

samme rettsvirkninger som om det var truffet av dette. Men det delegerende organ kan når 

som helst «ombestemme seg». Det kan for det første tilbakekalle fullmakten, altså oppheve 

delegeringsvedtaket. Dernest kan det gi generelle eller konkrete instrukser om hvordan det 

underordnede organet skal avgjøre saker, eller det kan beslutte at det selv vil treffe avgjørelse i 

en bestemt sak som ligger innenfor rammen av et generelt delegeringsvedtak, med bindende 

virkning også for det underordnede organet. Endelig kan det delegerende organet ta det 

underordnede organs vedtak opp til ny vurdering og omgjøre dette i samme omfang som det 

kunne omgjort sitt eget vedtak. Det vil i praksis si, dersom endringen ikke er til skade for noen 
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som vedtaket retter seg mot. Kommunestyret kan aldri delegere fra seg ansvaret for de 

avgjørelser som treffes. 

 

 

 

Orientering om arbeidet i arbeidsgruppen 

 

Kommunen har gått til innkjøp av «Kommuneforlagets delegeringsreglement». Dette er et 

elektronisk verktøy som viser oversikten over de bestemmelser som har et delegeringsforbud 

og de ca. 1 500 bestemmelsene som kan delegeres. Advokatkontoret vil gjennomgå 

bestemmelsene og føre reglementet i «pennen» før nytt kommunestyre får presentert utkast til 

revidert delegeringsreglement. 

 

Før advokatkontoret begynner på selve arbeidet trengte advokatkontoret politiske føringer på 

hvordan den politiske organiseringen bør se ut, hvilken myndighet som ønskes beholdt i 

kommunestyret etc. 

 

Arbeidsgruppen var enig om at dagens politiske organisering er fornuftig. Videre mener 

arbeidsgruppen at dagens delegeringsreglement er bra, forutsatt at reglementet praktiseres. 

Eksempelvis har vi sett at saker hvor utvalg, eller formannskap, er delegert 

avgjørelsesmyndighet likevel fremmes for kommunestyret. Arbeidsgruppen ga uttrykk for at 

utvalgene i større grad skulle arbeide mer faglig innenfor sine områder og dernest gi sin 

innstiling til formannskap eller kommunestyre. For at utvalgene skal få arbeide faglig stiller det 

større krav til administrasjonen, slik at utvalgene blir koblet tidlig på sakene. Dernest må 

administrasjonen klare å overholde skrivefristene. Arbeidsgruppen mener at dette vil kunne 

bidra til å vitalisere det politiske arbeidet, slik at saker med politisk innhold blir bedre forberedt 

når sakene kommer til kommunestyret.  

 

Arbeidsgruppens føringer til det videre arbeidet. 

 

Politisk organisering 

 

Dagens organisering med kommunestyret, formannskapet og tre utvalg beholdes. 

 

Dagens delegeringsreglement 

 

Dagens delegeringsreglement videreføres men med de føringer som arbeidsgruppen har lagt. 

Dette innebærer at alle kurante saker som lovlig kan delegeres rådmann blir delegert 

rådmannen. 
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Skillet mellom prinsipielle saker og kurante saker 

 

Hva som er en «prinsipiell sak» er et skjønnsmessig tema. Det er kommunestyret som vedtar 

hva de mener er «prinsipielle saker» for Ringerike kommune. Arbeidsgruppen så det som 

nødvendig at kommunens delegeringsreglement nærmere burde beskrive hva som anses som en 

«prinsipiell sak».  

 

For å synliggjøre dette skillet ble arbeidsgruppen enig om følgende forklarende tekst i forslag 

til nytt delegeringsreglement: 

 

Hva som er en sak av "prinsipiell karakter" vil variere fra kommune til kommune. 

Kommunestyret avgjør hva som er saker av "prinsipiell karakter".  

Det følger av delegeringsreglementet til Ringerike kommune at rådmannen har 

delegert myndighet til å treffe vedtak i alle saker som ikke er av prinsipiell karakter. 

Saker av prinsipiell karakter behandles av enten kommunestyret, formannskapet eller 

et av hovedutvalgene. Hvilke ansvarsområde som hører inn under de ulike politiske 

organene er lagt inn i beskrivelsen av disse organene.  

Med saker av «prinsipiell karakter» menes gjerne følgende: 

- avgjørelser som krever en bredere skjønnsmessig vurdering. 

- avgjørelser der det er politiske vurderinger eller prioriteringer. 

- avgjørelser der kommunene endrer en etablert praksis eller starter en ny praksis. 

- avgjørelser som medfører økonomiske konsekvenser utover planlagt aktivitet. 

Kurante saker er gjerne avgjørelser som mer eller mindre følger regelverk eller 

kommunens egne vedtak, og hvor det i liten grad utøves skjønn. Sakene må ikke ha 

økonomiske konsekvenser utover de økonomiske rammene for planlagt aktivitet. 

Den første saken i sitt slag på et saksområde vil ofte være av «prinsipiell karakter»; de 

etterfølgende sakene på samme område vil være «kurante saker» fordi retningslinjene 

for avgjørelser er trukket opp gjennom den første saken. 

Slik vil det også være når man ønsker å endre en innarbeidet praksis. Den første saken 

i et slikt tilfelle vil være av «prinsipiell karakter» fordi den fastlegger en ny praksis, 

mens de etterfølgende sakene vil være «kurante saker» når de følger den nye 

praksisen. Saker som alene avgjøres uten skjønnsutøvelse - der reglene er trukket opp 

gjennom lov og/eller forskrift - vil gjennomgående være «kurante saker».  
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Ordførers myndighet 

 

Ny kommunelov åpner etter § 11-8 opp for at ordfører gis myndighet til å treffe vedtak i 

hastesaker.  

 

Det var for arbeidsgruppen vanskelig å se det praktiske behovet for å gi ordfører denne 

myndigheten. Det var imidlertid enighet om at det kan oppstå situasjoner og behov som en i 

dag ikke ser. Arbeidsgruppen så heller ikke at det var særlig risiko forbundet med å gi ordfører 

slik myndigheten. Det var av denne grunn enighet i arbeidsgruppen om at ordfører gis 

myndighet til å treffe vedtak i hastesaker etter ny kommunelov § 11-8.  

 

Kommunen har sett eksempler på at saker kan reise problemstillinger som hører inn under 

forskjellige utvalg og- eller saker som reiser økonomiske eller strategiske spørsmål. For å sikre 

at vedtak fattes av riktig politisk organ er arbeidsgruppen enige om at ordfører bør gis 

myndighet til å avgjøre hvilket politisk organ som skal få saken til behandling. Arbeidsgruppen 

ble enige om følgende ordlyd: 

 

Vedtaksmyndighet i saker som er delegert utvalgene kan overføres til andre politiske 

organer etter avtale mellom ordfører og utvalgsleder. Ved uenighet er ordfører 

delegert myndighet til å avgjøre hvilket politisk organ som skal behandle den enkelte 

sak. 

 

Formannskapet 

 

Formannskapet er kommunens strategi, plan og økonomiutvalg. Konsekvensene av dette er at 

reguleringsplaner vedtas av formannskapet, med innstilling fra HMA, der hvor kommunestyret 

ikke har avgjørelsesmyndighet. Arbeidsgruppen er enig om at utvalgene skal jobbe mer 

fagrettet og ha innstillingsrett i de saker som faller inn under utvalgets fagområde, men hvor 

avgjørelsesmyndigheten er tillagt formannskapet. 

  

Når det gjelder alkoholloven var det enighet i arbeidsgruppen om at dagens praksis videreføres.  

 

Utvalgenes kompetanse 

 

Det var enighet i arbeidsgruppen om at utvalgene innenfor sine fagområdet burde gis 

innstillingsrett til formannskapet og/eller kommunestyret, i de saker hvor 

avgjørelsesmyndigheten er lagt til formannskapet/kommunestyret. Arbeidsgruppen ble enig om 

at følgende tekst inntas i delegeringsreglementet under beskrivelsen av de enkelte utvalg: 

 

Hvis en sak har virkning som fører til at områdets budsjettramme overskrides er det 

kommunestyret som har vedtakskompetanse i saken, etter innstilling fra 

formannskapet. Utvalget har innstillingsrett til formannskapet. 

Dersom en sak har strategiske følger er det kommunestyret som har 

vedtakskompetansen, etter innstilling fra formannskapet. Utvalget har innstillingsrett 

til formannskapet. 
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I saker hvor vedtakskompetansen ligger hos kommunestyret, og saken ikke har 

strategiske eller økonomiske konsekvenser, har utvalget innstillingsrett til 

kommunestyret. 

I saker hvor utvalget har innstillingsrett kan utvalget ikke utsette saken eller sende den 

tilbake til administrasjonen, men kan i innstillingen anbefale dette.» 

 

I tillegg skal HMA, som tidligere nevnt, ha innstillingsrett til formannskapet i plansaker, hvor 

formannskapet har vedtakskompetansen.  

 

Kommunestyret 

Kommunestyret er kommunens øverste organ og har ansvaret for hele kommunens virksomhet. 

Kommunestyret treffer vedtak på vege av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller er 

delegert til andre. Noen typer av avgjørelser skal etter kommuneloven fattes av kommunestyret 

selv, og kan ikke delegeres til andre. Hvilke bestemmelser det er tale om fremkommer av 

kommuneloven. Som eksempel kan nevnes endring av kommunestyrets medlemstall etter § 7 

nr. 3, valg av formannskap etter § 8 nr. 1, fastsettelse av formannskapets saksområde og 

myndighet etter § 8 nr. 3., opprettelse, omorganisering og nedleggelse av faste utvalg etter § 

10 og vedtak om årsbudsjett og årsregnskap etter §§ 45 og 48.  

I de tilfeller hvor kommuneloven ikke fastsetter at kommunestyret selv skal avgjøre saken, kan 

kommunestyret delegere avgjørelsesmyndigheten til formannskapet, politiske utvalg eller til 

rådmannen. 

Arbeidsgruppen er enige om at kommunale forskrifter, vedtekter, gebyrer og 

betalingsreglement ikke skal delegeres, men ligge til kommunestyret. Videre er det en del 

pliktbestemmelser som arbeidsgruppen er enig om at ikke skal delegeres. 

Når det gjelder ny kommunelov kap. 14 (økonomikapittelet) åpner denne for delegering av 

økonomiske spørsmål til formannskapet i større grad enn etter gjeldende kommunelov, 

eksempelvis myndighet til å foreta låneopptak. Arbeidsgruppen var enige om at dagens praksis, 

hvor dette tilligger kommunestyret, skal videreføres.    

Rådmannen 

Arbeidsgruppen ønsker at dagens reglement videreføres. Det betyr at den vedtakskompetanse 

rådmannen er gitt i kurante saker videreføres i nytt delegeringsreglement. Med unntak av 

representanten fra Rødt, var det enighet i arbeidsgruppen om at rådmannen delegeres 

myndighet til å foreta mindre nedbemanningsprosesser, eksempelvis hvor tjenestemottaker 

flytter og tjenestetilbudet nedlegges.  

Arbeidsgruppen presiserte viktigheten av å la utvalgene komme tidlig inn i sakene slik at de får 

mulighet til å arbeide mer fagrettet. Videre presiserte arbeidsgruppen viktigheten av at 

skrivefrister overholdes og at det fremmes saker med politisk handlingsrom. 

 

Etter ny kommunelov innføres det kjønnsnøytrale begrepet «kommunedirektør», men 

arbeidsgruppen uttrykte ønske om å videreføre begrepet «rådmann». 
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Rådmannens vurdering  

 

Rådmannen finner grunn til å presisere at det er opp til kommunestyret hvordan de ønsker den 

politiske organiseringen av Ringerike kommune. Det er videre opp til kommunestyret som 

kommunens øverste organ å avgjøre hva som skal delegeres videre 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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Arkivsaksnr.: 17/4687-6   Arkiv: C84  

 

Kommunale vigsler - vigselsmyndighet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

70/19 Kommunestyret 06.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 I tillegg til ordfører og varaordfører gis følgende personer vigselsmyndighet:  

 

Advokat Rune Erstad  

Advokat Geir Krydsby Kristiansen  

Advokat Thea Broch 

Advokat Siri van Kervel Røskaft  

 

  

 

Bakgrunn 

 

Det vises til sak 154/17 vedrørende kommunale vigsler som ble behandlet av kommunestyret den 5. 

desember 2017.  

 

I sak 154/17 ble advokatene ved advokatkontoret gitt vigselsmyndighet, i tillegg til ordfører og 

vararodfører. Advokat Lena Fagervold har sluttet ved kommuneadvokatkontoret. Ny ansatt advokat 

er Siri van Kervel Røskaft.  

 

Advokatene ved kommuneadvokatkontoret er etter dette:  

Advokat Rune Erstad  

Advokat Geir Krydsby Kristiansen  

Advokat Thea Broch  

Advokat Siri van Kervel Røskaft 

 

Det stilles krav om at navnene på personene som gis vigselsmyndighet fremkommer av 

kommunestyrets vedtak.  
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       Ringerike kommune, 16.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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           Sak 71/19 

 
Arkivsaksnr.: 19/797-2   Arkiv: A20  

 

Uttalelse - Discovery Intenational School AS  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.05.2019 

61/19 Formannskapet 21.05.2019 

71/19 Kommunestyret 06.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune anbefaler at Discovery International School får etablere seg i Ringerike 

kommune. 

 

 

 

  

 

Saksutredning 

Discovery International School har søkt Utdanningsdirektoratet om tillatelse til å starte friskole 

lokalisert i Ringerike kommune med oppstart høsten 2020. 

Discovery International School A/S ønsker primært å rekruttere elever fra kommunene Gran, 

Lunner, Jevnaker, Hole og Ringerike. Det søkes om å starte en grunnskole for trinnene 1-10. 

Opplæringsspråket er engelsk. 

Ved oppstart i august 2020 framgår det av søknaden at skolen skal ha 70 elever, og 230 elever 

når det har blitt full drift.  

Skolen har ikke skolelokaler, men uttalte i møte med Ringerike kommune 08.03.19 at en 

lokalisering i Åsbygda var primærønsket. 

 

Søkerne har i dag ikke  noe lokaliseringssted, noe som gjør det vanskeligere å vurdere om 

oppstart av denne skolen vil påvirke elevgrunnlaget ved kommunens kommunale grunnskoler i 

særlig grad. 

Private skoler – friskoler, motttar tjenester fra vertskommunen innen pedagogisk psykologiske 

tjeneste (PPT) og helsetjenester for skoleelever. Det er en ekstra utfordring for disse tjenestene 

å «serve» de friskolene vi har i Ringerike, Steinerskolen i Åsbygda og Montessoriskolene i Åsa 

og på Ask i tillegg til de kommunale skolene. 
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           Sak 71/19 

Økonomiske forhold          

Rammetilskuddet til kommunen reduseres med ca. kr 113 000,- for hver elev som får 

opplæring ved en privat skole – friskole. I 2019 får 130 av kommunens barn i opplæringspliktig 

alder opplæring ved en friskole. Det betyr at kommunens rammeoverføring reduseres med vel 

14,5 millioner.  

Elever ved friskoler har krav på gratis skoleskyss på lik linje med andre elever, Ved 

lokalisering for eksempel i Åsbygda antas det at de fleste elevene bosatt i Ringerike som søker 

seg inn på Discovery International School vil trenge skoleskyss. Den gjennomsnittlige 

kommunale skysskostnaden for skolebarn i Ringerike er ca. kr. 10 000,- pr år pr elev. 

 

Forslag til uttalelse: 

 

Ringerike kommune anbefaler ikke at Discovery International School får etablere seg i 

Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen oppfatter konseptet til Discovery International School som interessant. Det er 

allerede tre friskoler i kommunen. Siden Discovery International Scholl A/S verken har 

skoletomt eller skolelokaler, kan ikke rådmannen etter en totalvurdering anbefale at Discovery 

International School får starte opp i Ringerike kommune.  

 

Vedlegg 

Søknad fra Discovery International School 

Anmodning om uttalelse fra Utdanningsdirektoratet 

Vedtekter for Discovery International School A/S 

Grunnlag for internasjonal skole – vedlegg til søknaden 

Oversikt over antall grunnskoleelever i de fem aktuelle kommunene 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.19 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 17/2851-7   Arkiv: B30  

 

UNGDATA 2017 - FORSLAG TIL TILTAK  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/19 Ungdomsrådet 28.05.2019 

26/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.06.2019 

16/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.05.2019 

62/19 Formannskapet 21.05.2019 

72/19 Kommunestyret 06.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Tiltak og gjennomføringsplan basert på funn i Ungdata-undersøkelsen 2017, tas til orientering. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunestyret behandlet 05. november 2017 funnene fra Ungdata undersøkelsen. 

Kommunestyret ba i vedtaket om at rådmannen utarbeider konkrete forslag til tiltak og 

gjennomføringsplan på funnene i UNGDATA og at disse legges frem for politisk behandling 

(K-sak 109-17).  

Kommunestyret påpekte og at slike undersøkelser som UNGDATA, er viktige i kartlegging av 

barnas oppvekstmiljø og med en høy svarprosent gir et godt bilde av dagens situasjon. 

Kommunen har gode resultater på enkeltområder, men skårer bekymringsfullt på 

ungdomsmiljø, psykisk helse og skoletrivsel. Ringerike skal være et godt sted å vokse opp og 

ringeriksskolen skal være en skole som utligner sosiale forskjeller.  

 

Innledning  

Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy som gir et bilde av hvordan ungdommene har det og 

hva de driver med i fritiden. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og 

Akershus og syv regionale kompetansesentre innen rusfeltet står bak undersøkelsen.  

Elevene i ungdomsskolene og de videregående skolene deltar. Spørsmålene dekker helheten i 

ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder.  

For kommuner og fylkeskommuner er Ungdata et kartleggingsverktøy som egner seg til å til 

bruk i det forebyggende ungdomsarbeidet og for å få oversikt på folkehelseområdet. 
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Resultatene fra 2017 

2017-resultatene viste at det arbeides godt med tiltak og forebygging rundt vold, rus og 

kriminalitet.  Det forebyggende arbeidet fortsetter og spesielt med tanke på bruk av hasj og 

alkohol. Når det gjelder resultater i videregående skole viste de at flere har store utfordringer 

med psykisk og seksuell trakassering.  Ungdata resultatene viste at det store flertallet var 

fornøyd med egen helse. Selv om ungdom generelt har god fysisk helse, er det likevel mange 

som sliter med ulike type plager i hverdagen. De mest utbredte plagene er hodepine, 

magevondt og smerter i nakke, skulder, ledd og muskeltur. Det er en tendens i resultatene som 

viser at jentene er betydelig mer utslitt enn guttene.  

Ungdomstiden er en sårbar periode som byr på store omveltninger – også mentalt. Resultatene 

fra 2017 viste at det i Ringerike har vært en økning i angst- og depresjonslidelser.  Jenter er 

mer plaget og oppsøker oftere hjelp enn gutter. Resultatene viste også at de aller fleste trives 

på skolen. Det store flertallet mente at lærerne bryr seg om sine elever og at de selv passer inn 

blant skolen sine elever. Likevel er det ikke alle som er fornøyd med skolen sin.  

Trygge og sunne lokalmiljøer er derfor særlig viktig for denne aldersgruppas velferd. Barn og 

unge kan også ha andre meninger enn voksne om hva som gir livskvalitet på hjemstedet. I 

Ringerike var ikke alle like godt fornøyd med lokalmiljøet sitt.  

 

 Planlagte og gjennomførte tiltak 

Etter Ungdata 2017 har kommunen jobbet med tiltak ut fra funnene. Arbeidet har foregått 

innen flere områder, både internt i enheter, på tvers av enheter og sektorer, med ungdom og 

sammen med frivilligheten.  

Presentasjonen nedenfor viser tiltak som er godt i gang, er i oppstart og under planlegging. 

Temaene som er valgt ut er innenfor område fritidsaktiviteter, helse og skole.  

 

Presentasjon og innspill 

Ungdomskoleelevene har fått presentert Ungdata 2017 tallene, og fikk være med å si 

noe om nødvendige tiltak.  Ungdommene arbeidet med dette i elevrådene. Igangsatt i 

2017.  

Ungdomsrådet hadde tema Ungdata på konferanse 2017, og gav innspill til arbeidet. 

 

Tiltak grunnskole 

 Psykologisk førstehjelp, 4 trinn.  

Tiltaket er for alle 4. klassinger og målet er håndtering av egen psykisk helse. Tiltaket 

startet opp i 2018.  

 

 Samtalegrupper for ungdom.  

Tiltaket er ment for gutter og jenter som har behov for samtaler. To ansatte i 

Ungdomskontaktene har kurset «Jentesnakk» fra KORUS (Kompetansesenter på 

rusområdet). Tiltaket startet høst 2017.  
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 Grupper på ungdomsskolene med tema helse/vennskap/selvbilde.  

Tiltaket er ment for sårbar og utsatt ungdom. Tiltaket startet i 2018. 

 

 Foreldremøter og møter for elevene i 1. klasse og 8. klasse  

med tema psykisk helse og «Godt nok». Tiltaket er tenkt som forebygging og 

informasjon om tiltak. Igangsatt høst 2018.  

 

 Foreldremøte om mobbing 5. trinn og 8. trinn 

PPT ansvarlig.  Informasjon om mobbing til foresatte.  

 

 Rusundervisning.  

Tiltaket er for alle ungdomsskoleelever og gjennomføres årlig. 

 Miljøterapeuter/miljøarbeider grunnskolen.  

Det er avsatt 1 million kroner i budsjett 2019, og i handlingsprogrammet er samme sum 

avsatt årlig fram til 2022. Prosjektet ble beskrevet i sak 19/141. Oppstart høst 2019.  

 

Tiltak videregående skole 

 Skoleprogrammet VIP  

(Veiledning og Informasjon om Psykisk helse for ungdom) gjennomføres for alle elever 

i 1 trinn videregående skole.  

Målet er å gjøre elevene bedre rustet til å ta vare på egn psykisk helse og bli 

oppmerksom på hvilke hjelpetiltak de kan oppsøke. 

 

 Månedsbrev-informasjon.  

I brevet legger blant annet Helsesykepleier ut ulike aktuelle temaer hos Helsestasjon for 

Ungdom. Instagram og Snap er andre arena for informasjon og kommunikasjon. 

Tiltaket gjennomføre etter behov. Tiltaket er etter skoletid og omfatter samtaler om det 

å bo på hybel, hygiene/helse, økonomi, kosthold, psykisk og fysisk helse. Tiltaket er et 

samarbeid mellom videregående skole, ungdomskontaktene og helsesykepleier. 

Legges ut på de videregående skolenes digitale plattform. 

  

 Makkerskap/Læringspartner.  

Tiltaket er utarbeidet for videregående skole, men prøves ut også i grunnskolen. 

Tiltaket startet i 2017.  

 

 Rusundervisning på videregående skole.  

Tiltaket er for 2. trinn. Gjennomføres årlig 
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 Oppsøkende sosialt arbeid, felting og trefftider i skolen.  

Tiltaket er for alle ungdommer og gjennomføres kontinuerlig av Utekontaktene.  

 

 Ungdomsplassen.– en dør inn for ungdom i Ringerike.  

Tiltaket er ment for ungdom i alderen 13 til 23 år, og er lokalisert i Hønefoss sentrum. 

Tiltaket er skal være tilgjengelig for unge og dette skal være en uformell møteplass. Det 

skal være en dør inn for å få kontakt med kommunale tjenester og en dør inn til en 

trygg voksen å prate med. Det er også mulig å møte andre kommunale tjenester på 

ungdomsplassen. For eksempel kan Helsestasjonen for ungdom ha temakvelder. Andre 

som kan stikke innom eller ha temakvelder kan være: Karriereveiledning, 

kulturtjenesten, NAV, rustjenesten, barneverntjenesten, psykisk helse, 

oppfølgingstjenesten, forebyggende politi og andre som aktuelle. Tiltaket startet i april 

2019.  

 

 Faktaopplysninger om ulik prevensjon.  

Tiltaket er for alle ungdommer som søker kontakt med skolehelsetjenesten eller 

Helsestasjon for ungdom. Helsesykepleierne i ungdomsskole og videregående 

hospiterer en dag på Senter for ung seksualitet i Oslo, kompetansesenter for 

helsepersonell for å fornye og opparbeide kompetanse.  

 

 DU-mestringskurs for ungdom.  

Tiltaket er utviklet spesielt for aldergruppen 14-20 år. Tiltaket er et behandlingstiltak 

ved lett til moderat depresjon, og for å forebygge  

utvikling av depresjon. To kursveiledere ble kurset i 2018.   

 

  «Tankevirus»-kurs.  

Tiltaket er for ungdom i ungdomskolen og videregående skole er tenkt som angst og 

depresjonsmestringskurs. Igangsatt i 2018.  

 

 Helsestasjon for ungdom.  

Temakveld for gutter. Tiltaket startet opp høst 2018. 

 

 Samarbeid om skolehelsetjenesten – for alles beste.  

Et prosjekt som skal utvikle en samarbeidspraksis som skal jobbes med i grunnskolen, 

de videregående skolene, forebyggende arbeid i kommunene og samarbeid med 

foresatte/foreldre. Praksisen skal i hovedsak utvikles og bygge på tiltak man allerede 

har eller man har behov for. Arbeidet skal ha fokus på brukermedvirkning og system.  
 

Systemet skal sikre at det iverksettes tidlige, kostnadseffektive tiltak for varig endring 

for psykisk helse og livsmestring. Målet er også en sterkere foreldremedvirkning for 

utsatt ungdom. Samarbeidspraksisen skal ha spesielt fokus på psykisk helse, seksuell 

trakassering og opplevd skole press.  
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Prosjektet hadde oppstart høst 2018. Systemet skal Sikrer ungdom god utvikling 

gjennom målrettede tiltak, sikre elevmedvirkning i prioriterte tiltak, foresatte skal gis 

muligheter til å øke sin kompetanse og få en større medvirkning i prioriteringer, en 

fylkeskommune og kommuner som har tilstrekkelig kunnskap om ungdoms 

utfordringer og tiltak som iverksettes i et utdanningsløp 

 

 

            

Tidligere politisk behandling 

 K-sak 109-17: Kommunestyret ba rådmannen utarbeide konkrete forslag til tiltak og 

gjennomføringsplan på funnene i UNGDATA og at disse legges frem for politisk behandling  

 

 

Rådmannens vurdering 

For Ringerike kommune er Ungdata undersøkelsen en god kartlegging til bruk i det 

forebyggende ungdomsarbeidet. Undersøkelsen gir et nyttig kunnskapsgrunnlag for å analysere 

ungdommens situasjon, samtale med ungdommen, se på trender og spisse det forebyggende 

arbeid kontinuerlig.  

 

Rådmannens vurdering er at det er igangsatt mange og positive tiltak for ungdom. Arbeidet vil 

følges videre opp og Ungdata 2020 vil vise oss eventuelle endringer i resultatene.  

 

Rådmannen vil arbeide for at ungdommenes stemme blir hørt og utfordringene som er 

avdekket vil arbeides med over tid. Arbeidet er en kontinuerlig prosess hvor tiltak må utprøves, 

evalueres og forbedres, implementeres eller avsluttes.  

 

 

 Tore Isaksen, 15.04.2019 

 rådmann 

 

 

Leder: Magnar Ågotnes og Marianne Mortensen 

 

Saksbehandler:  

Karianne Berg 

Marianne Mortensen 
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MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  KOMMUNESTYRET 

Møtested:  Kommunestyresalen 

Møtedato:  06.06.2019  

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. 
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Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

75/19 19/2169     

  Parkeringsavgift ved idrettsarrangementer i Hønefoss Idrettspark    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 06.06.2019 

Kjell B. Hansen 

ordfører 
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Arkivsaksnr.: 19/2169-1   Arkiv: 231 Q50  

 

Parkeringsavgift ved idrettsarrangementer i Hønefoss Idrettspark  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

75/19 Kommunestyret 06.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det kan etter søknad til Ringerike kommune gis tillatelse til å ta parkeringsavgift ved 

store arrangement på følgende betingelser: 

a. Det er kun tillatt å ta gebyr for de som parkerer i Ringeriksgata og Hønefoss 

idrettspark. 

b. Beboere og øvrige brukere av området (Hønefoss Arena, Stadion 

treningssenter, Schjongshallen, turgåere, mosjonister osv.) skal ikke betale 

gebyr for parkering, og det bør settes av egne områder for disse. 

c. Bruk av offentlig gate skal søkes om eller meldes inn som arbeidsvarsling med 

tilhørende skiltplan. 

2. Dette innføres som en prøveordning ut 2020. Etter dette skal ordningen evalueres, før 

det eventuelt åpnes opp for en videreføring i 2021. 

3. Søknaden fra Hønefoss ballklubb godkjennes i prinsippet, og rådmannen delegeres 

myndighet til å følge opp saken videre.  

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune har mottatt søknad om å ta parkeringsavgift for store idrettsarrangementer 

i Hønefoss idrettspark. Rådmannen foreslår at det åpnes opp for dette som en prøveordning for 

2019 og 2020. 

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune har mottatt søknad fra Hønefoss ballklubb om å få mulighet til å ta gebyr 

for parkering på kommunal grunn (Schjongslund, Eikli skole og rådhuset) i forbindelse med 

Knøttefestivalen som går av stabelen 8.- 9. juni.  

 

Dette krever at Ringerike kommune tar stilling til om det er ønske om å åpne opp for at 

idrettslag kan ta parkeringsgebyr i forbindelse med store arrangement.   
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Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune (ved teknisk forvaltning og avdeling vei, park og idrett) er ansvarlig for 

forvaltning av uteområdene i Hønefoss idrettspark og kommunale gatearealer. Skilting og bruk 

av offentlig gate må søkes om eller meldes inn som arbeidsvarsling med tilhørende skiltplan 

hvor kun offentlige skilt kan nyttes.  

 

Ved store arrangement er det mange tilreisende som trenger parkering. I forbindelse med 

Knøttefestivalen, så er områdene ved Schjongslund, Eikli skole og rådhuset brukt til parkering. 

I tillegg til at idrettsarrangementer er med på å utvikler idretten, spillergleden og kulturbygging 

utgjør slike arrangement en god inntektskilde for arrangøren. Og dette gjør at laget har 

mulighet til å satse og utvikle tilbudet innenfor sin idrett.  

 

Det er kun ved større enkeltarrangementer, som krever bruk av hele Schjongslundområdet 

over en lengre periode, at det er aktuelt å åpne opp for å kunne ta en parkeringsavgift. I 

forbindelse med Knøttefestivalen kan det være aktuelt å ta et parkeringsgebyr på kr. 50,- per 

dag.  

 

Det er mange mennesker og mye trafikk til og fra når det er store arrangement. Derfor stilles 

det også krav om at det gjøres tiltak for å sikre god trafikkavvikling, og det skal blant annet 

skiltes. Så i forkant av arrangementer, slik som fotballcup eller friidrettsstevne, så skal det 

utarbeides arbeidsvarslingsplan/skiltplan for bruk av kommunale veier/plass, og Statens 

vegvesen for det som er fylkesvei (slik som Storgata og Kongens gate). Det er også krav til 

kompetanse for de som skal dirigere trafikk og anvise parkering. Lovverket stiller krav om at 

de som utfører denne jobben skal ha godkjent kurs for trafikkdirigering (som er tilsvarende ved 

f.eks. sykkelløp). Ringerike kommune vil ha mulighet til å kunne låne ut skilt (så langt det 

rekker og at kommunen har skiltene på lager).  

 

Idrettsrådet har fått uttale seg til søknaden. Idrettsrådets leder Bjørn Marseth har i epost 11. 

april gitt tilbakemelding om at Ringerike idrettsråd har ingen betenkeligheter ved å tillate HBK 

å ta betalt for parkering ifm. Knøttecupen. 

 

Juridiske forhold  

Adgangen til å ta parkeringsavgift for parkering finner vi i forskrift om vilkårsparkering for 

allmennheten og håndheving av privat parkering (parkeringsforskriften) § 3 hvor det fremgår at 

forskriften ikke gjelder midlertidig tilbud om parkering mot betaling der betalingen skjer til en 

fysisk person.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Etter det rådmannen er kjent med er dette første gang spørsmålet er fremmet til politisk 

behandling. 

 

Økonomiske forhold 

Det er ikke kjent at dette vil medføre en økonomisk konsekvens for Ringerike kommune, 

utover det som kan regnes med av medgått tid til behandling oppfølging av søknad fra 

idrettslag og utlån av skilt.  
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Alternative løsninger 

 

Alternativ 1: Dersom det ikke er ønske om at det åpnes opp for å ta parkeringsavgift kan 

forslag til vedtak være:  

 

Det åpnes ikke opp for å ta parkeringsavgift ved store idrettsarrangement i 

Ringeriksgata og Hønefoss idrettspark., Eikli skole og rådhuset. 

 

Alternativ 2: Dersom det er ønske om å åpne opp på alle tre områdene (Ringeriksgata og 

Hønefoss idrettspark, Eikli og rådhuset) kan forslag til nytt punkt 1 a være: 

 

Det er tillatt å ta gebyr for de som parkerer i Ringeriksgata og Hønefoss 

idrettspark, Eikli skole og rådhuset. 

 

Alternativ 3: Hvis det er ønske om å fastsette makssats for gebyret så kan det settes inn et 

nytt punkt under 1, som lyder som følger: 

 

Makssats for parkeringsgebyr setter til kr. 50,- per dag. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Store arrangementer, slik som Knøttefestivalen og friidrettsstevner, skaper mye aktivitet og 

idrettsglede, og er med på å sikre inntektsgrunnlaget for arrangørlaget. Derfor mener 

rådmannen at det vil være riktig å åpne opp for at arrangøren også kan ta gebyr for betaling, og 

at dette kan være kjærkomne ekstrainntekter for arrangøren.  

 

Det er viktig at øvrige beboere eller andre brukere av området, som ikke deltar på det aktuelle 

idrettsarrangementet ikke blir forhindret i sin bruk, og at disse ikke blir avkrevd betaling. Det 

må stilles krav til arrangøren om dette, som kan løses ved å holde av et område og ha tillit til 

de som opplyser om at de ikke er en del av arrangementet.    

 

De som parkerer på Schjongslund er vesentlig nærmere idrettsarenaen enn de som parkerer på 

andre sida av elva. På Eikli-sida vil det også være andre som parkerer, og det er ikke nær 

sammenheng mellom parkering her og nede i Ringeriksgata og Hønefoss idrettspark. 

Rådmannen mener derfor at kommunen bør være restriktive med å ta gebyr for parkering ved 

Eikli skole og rådhuset.  

 

Rådmannen anbefaler at det åpnes opp for at det kan tas gebyr for parkering, i Ringeriksgata 

og i Hønefoss idrettspark, i forbindelse med store arrangementer, og at dette blir en 

prøveordning i 2019 og 2020.  
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Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Søknad fra Hønefoss ballklubb  

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

konst. kommunalsjef samfunn Hilde Brørby Fivelsdal 

 

enhetsleder teknisk forvaltning:  Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler:    Heidi Skagnæs 

     Morten Fagerås 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/949-5   Arkiv: 232  

 

 

Eiendomsskatt - konsekvenser ved bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag  
 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyrets vedtak i sak 140/17 opprettholdes. Ringerike kommune tar i bruk 

Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger, og takserer øvrige eiendommer. 

 

 

  

 

Konsekvenser for eiendomsskatt ved bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag 

 

 

Innledning 

Kommunestyret vedtok i sak 140/17 at Skatteetatens formuesgrunnlag (verdien en bolig har i 

eierens skattemelding) skulle benyttes for utskriving av eiendomsskatt, og at øvrige 

eiendommer (næringseiendommer, fritidseiendommer, og boligeiendommer som Skatteetaten 

ikke har formuesgrunnlag på), skulle takseres av kommunen.  

Kommunen har fått oversendt foreløpige tall fra Skatteetaten, og sammenlignet disse med 

dagens takster. Sakkyndig nemnd har i den forbindelse stilt sprøsmål til kvaliteten på 

Skatteetatens formuesgrunnlag, og har bedt om en redegjørelse for kommunestyret om hvilke 

konsekvenser bruken av formuesgrunnlaget får for eiendomsskatten. 

 

Bakgrunn: 

Ved utskriving av eiendomsskatt skal kommunene i utgangspunktet taksere alle eiendommer 

individuelt, hvor takstmenn skal ut og fysisk befare eiendommen. Man legger da til grunn et 

takstreglement, som inneholder kvadratmeterpriser for eiendoms- og bygningstyper, og som 

justerer verdien etter nærmere bestemte faktorer knyttet til geografisk plassering (sonefaktor), 

standard og beliggenhet. Kvadratmeterprisene fastsettes i samarbeid med lokale 

eiendomsmeglere som benytter tilgjengelig informasjon om kvatdratmeterprisen på solgte 

boliger i kommunen. 

Grunnlaget reduseres så med en generell reduksjonsfaktor (minimum 30%, pr. i dag 45% i 

Ringerike kommune), før man så regner ut eiendomsskatten ved å gange promillesatsen med 

grunnlaget. 
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Kommunene kan også velge å bruke formuesverdien fra Skatteetaten som grunnlag for 

utskriving av eiendomsskatt. Dette tallet skal fra 2020 reduseres med 30%, med mindre 

kommunen har en høyere generell reduksjonsfaktor (p.t. 45% i Ringerike).  

Dette blir så tallet som danner utgangspunktet for beregningen av eiendomsskatt. Kommunen 

skal i slike tilfeller ikke taksere eiendommen selv. 

 

Kommunen kan når som helst vedta å slutte å bruke formuesgrunnlaget fra Skatteetaten. 

Eiendommer som man da ikke lenger har ett verdigrunnlag på må takseres gjennom ordinær 

taksering. 

 

Skatteetatens tall tar utgangspunkt i observerte salg i hele kommunen, uten nærmere 

underinndeling. Den er videre basert på informasjon om boligtype, P-rom (primærrom i 

boligen), byggeår og adresse, som rapporteres inn av den enkelte skattyter som en del av 

innsending av skattemeldingen. Det blir så beregnet en verdi på bakgrunn av registrerte 

boligsalg i kommunen. Beregningene utføres av SSB, hvor det tas hensyn til boligens alder, 

hvor stort tettsted den ligger i og hvilken prissone den ligger i (hele kommunen er samme 

prissone i Ringerike). Dette er altså beregnet ut fra observerte salg i markedet.  

 

Konsekvenser ved bruk av formuesgrunnlaget fra Skatteetaten: 
1. Lavere kostnader sammenlignet med alminnelig taksering 

1.1. Ved bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag, så er det anslagsvis 11 000 eiendommer 

som kommunen slipper å taksere. Ved alminnelig taksering må kommunen engasjere 

takstmenn for taksering, samt godkjenne takster i sakkyndig nemnd.  

Det er vanskelig å fastslå nøyaktig kostnad pr. eiendom, men tall fra KS viser at 

kostnaden ligger på mellom 700 og 1000 kroner pr. eiendom. Dette er tall fra 

2015/2016, og siden mange kommuner for tiden gjennomfører taksering samtidig som 

følge av innførte og kommende lovendringer, må det antas at markedsprisen for 

taksering er i det høyere sjiktet pr. eiendom. Det er imidlertid uklart om dette er kostnad 

pr. eiendom for selve takseringen, eller totale kostnader som inkluderer alle kostnader 

knyttet til eiendomsskatten. 

I anbudskonkurransen som Ringerike kommune gjennomfører for taksering av de 

eiendommer som ikke omfattes av formuesgrunnlaget, så er tilbudt pris pr. takserte 

eiendom mellom 500 og 2 500 kroner. 

Legger man til grunn 1 000 kroner pr eiendom, så vil en full taksering koste kommunen 

i overkant av 11 mill. kroner mer enn ved bruk av formuesgrunnlaget. I tillegg kommer 

kostnaden til nemndsmøter, hvor hvert møte i nemnden koster 2 850 kroner. Det er 

vanskelig å anslå hvor mange møter som vil være nødvendig for å godkjenne takster for 

11 000 eiendommer, men sluttsummen vil kunne komme opp i sekssifrede beløp. 

Kostnader til nemndsbehandling vil ikke være utslagsgivende for totalsummen, gitt 

takseringens andre kostnader. 

1.2. KS har i et forskningsprosjekt sett på kostnader knyttet til bruk av formuesgrunnlaget 

over en tiårs-periode, hvor konklusjonen er en netto besparelse kontra fullstendig 

kommunal taksering. 

1.3. Ved bruk av Skatteetatens tall slipper administrasjonen å bruke tid til gjennomføring av 

anskaffelser for takseringstjenester, oppfølging av takstmenn, og administrativt arbeid 

før, under og etter nemndsmøter. Omfanget av løpende taksering i tiårs-perioden vil 

også gå ned, mens det vil bli noe mer arbeid med å følge opp eiendommer som kan falle 
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ut av formuesgrunnlaget, siden dette oppdateres årlig. Det er vanskelig å tallfeste dette, 

men det må antas at det i takseringsperioden gjerne vil legge beslag på ca ett årsverk 

totalt. For løpende drift antas arbeidsomfanget for eiendomsskattekontoret å bli noe 

redusert. Omfanget av nemndsmøter i den løpende perioden vil gå ned. 

1.4. Kommunens administrasjon har i tråd med vedtaket om bruk av formuesgrunnlaget lagt 

ut anskaffelse om taksering av øvrige eiendommer i kommunen. Denne anskaffelsen kan 

ikke utvides til å gjelde 11 000 ekstra eiendommer som inngår i formuesgrunnlaget, da 

det er en vesentlig endring. 

 

2. Klage, tilpasningsrisiko og regler for bruk av formuesgrunnlaget 

2.1. Skatteetaten er klageinstans for formuesgrunnlag. Det å unngå klagebehandlingen vil 

være ressurssparende for kommunen, men omfanget og kostnadene tilknyttet dette er 

det vanskelig finne konkrete tall på.  

Ved forrige alminnelige taksering var det rundt 2 000 klager, hvorav over halvparten var 

rettelser, mens andre gikk videre til behandling i sakkyndig nemnd og ankenemnd.  

Kostnadene ved å klage til Skatteetaten vil variere; kan eieren vise til et fritt salg er 

klagen kostnadsfri; må man ha en takst varierer kostnaden for dette med 2 000-5 000 

kroner hos autoriserte takstmenn.  

2.2. Kommunen må bruke formuesgrunnlaget slik det kommer fra Skatteetaten. Åpenbare 

feil, f.eks. store hus oppgitt med 10 kvadratmeter, eller like leiligheter/rekkehus med 

ulikt areal, kan ikke rettes opp av kommunen. Kommunen har ingen klagerett, og det er 

heller ingen rapporteringsmulighet for avvik til Skatteetaten, utover generell tipsing. 

Dette kan oppfattes som urettferdig av skattytere som opplever seg forskjellsbehandlet. 

Om dette vil bli et stort problem er vanskelig å si noe om.  

KS jobber med at Skatteetaten skal bruke data fra matrikkelen, at kommunene skal få 

feilrettingsmuligheter, og at boligverdier skal bli tilgjengelig tidligere på året (mai/juni 

mot november/desember i år). Det er ikke kjent hvor langt dette arbeidet har kommet. 

2.3. Risikoen for tilpasning er større ved bruk av formuesgrunnlag enn ved taksering, da det 

ved formuesgrunnlag er basert på innrapporterte opplysninger fra den enkelte eier, uten 

aktiv kontroll fra kommunens side. Ved alminnelig taksering kan eier i svært liten grad 

påvirke resultatet på en utilbørlig måte. Dette kan likevel ikke tillegges stor vekt, 

ettersom vi må anta at innbyggere ønsker å være lovlydige, og fordi skattelovgivningen 

har sanksjonsmuligheter ved feilrapportering av inntekts- og formuesgrunnlag. 

 

3. Formuesgrunnlagets treffsikkerhet 

3.1. Generell treffsikkerhet 

Enkelte kommuner melder om at de oppfatter formuesgrunnlaget som mindre 

treffsikkert for markedspris enn deres egne takseringer.  

KS har fått gjennomført et forskningsprosjekt av Oslo Economics, som kom frem til at 

det generelt er godt samsvar mellom formuesgrunnlaget og markedsverdi, men at det er 

fare for store avvik på enkelteiendommer (om lag 3% av eiendommene). Avvikene er 

mindre i bykommuner, større i kommuner med primært spredt bebyggelse.  

For Ringerike kommune, med blandet bebyggelse, vil treffsikkerheten altså være lavere 

enn i større byer som Oslo og Drammen, men høyere enn eksempelvis landkommuner i 

for eksempel Hallingdal. Dette er en naturlig konsekvens av at Skatteetaten ikke foretar 
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individuelle takseringer, sett i sammenheng med at skattyterne selv rapporterer inn 

informasjon (med risiko for feil eller bevisst feilrapportering av areal, byggeår eller 

boligtype). En for stor grad av avvik fra observert markedspris vil likevel kunne 

oppfattes som vilkårlig eller urettferdig av innbyggerne. En slik oppfatning vil likevel ha 

grunnlag i faktiske eller sammenlignbare salg. Dette innebærer altså at de som mener 

boligen er verdsatt for høyt, har muligheter til å klage og få endret dette hos 

Skatteetaten, som dermed vil ha virkning for den kommunale eiendomsskatten. 

3.2. Treffsikkerhet på soner 

Både kommunen og Skatteetaten bruker soneinndelinger for å justere takster. 

Forskjellen er at det ved kommunal taksering kan tas hensyn til konkrete forhold ved 

ulike soner, mens det fra Skatteetatens tall kun tas hensyn til hvor stort tettsted boligen 

ligger i og hvilken prissone (sammenlignbare salg) den ligger innenfor.  

Skatteetatens tall bruker hele Ringerike kommunen som prissone. Prisvariasjoner i 

dagens soner vil derfor kun fanges opp i den grad de påvirker gjennomsnittsprisen for 

hele kommunen. Det vil ikke være mulig å kompensere for en slik distriktsskjevhet, da 

det eneste kommunestyret kan vedta som påvirker eiendomsskatten vil virke likt for alle 

(promillesats, bunnfradrag og generell reduksjonsfaktor). Det skal bemerkes at 

boligverdiene i de fleste tilfeller uansett vil ligge under markedspris, enten i 

utgangspunktet eller etter klage.  

3.3. Økning i skattetakstene - generelt 

Både nytaksering og bruk av formuesgrunnlaget vil for de fleste medføre at økningen fra 

gamle til nye takster blir prosentvis høy (og i lys av pkt. 3.2, høyere for utkantstrøk i 

kommunen sammenlignet med sentrale strøk). Eksempelvis har boligprisene i 

kommunen i snitt økt med mellom 80 og 130 prosent siden forrige taksering. Endringen 

i eiendomsskatten som kommer av bruk av formuesgrunnlaget vil derfor kunne 

oppfattes som stor, selv om eiendommene objektivt sett fortsatt ikke har en urimelig 

verdi sett opp mot markedspris.  

3.4. Økning i skattetakstene – konkrete utslag av formuesgrunnlaget 

Kommunen har fått formuesgrunnlaget fra Skatteetaten, som så er sammenlignet med 

dagens takster.  

 

De fleste eiendommene, ca. 8 000 av de 11 000 Skatteetaten har verdier for, har fått en 

økning på 100-200%. Noen (i underkant av 400 eiendommer) har fått en økning på 

mellom 200% og 1 000%, og en del har fått en reduksjon på inntil 100% (233 

eiendommer).  

En liten andel har fått en økning på over 1 000%. Mulige årsaker til dette er 

gjennomgått, ved at det er tatt stikkprøver blant eiendommene med over 200% økning. 

 

- For eiendommene med over 1 000% økning skyldes økningen at disse eiendommene i 

dag er fritatt for eiendomsskatt som nybygg under 6 år, og derfor et taksert som tomt i 

vårt nåværende system. Ny takst ville derfor vært på samme nivå som 

formuesgrunnlaget. 

- For eiendommene med opp mot 200% økning, så er dette som følge av den generelle 

prisøkningen siden 2008. Denne er anslått til å være rundt 75% i gjennomsnitt for 

kommunen som helhet siden forrige taksering. 
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- For eiendommene med reduksjon sammenlignet med dagens takster, er det ikke funnet 

noen konkrete fellesnevnere for denne reduksjonen. Avvik mellom arealberegning kan 

spille inn, spesielt med tanke på at kommunen i dag inkluderer bygg som garasjer og 

lignende, mens Skatteetaten kun forholder seg til selve boligens primærrom (p-rom). I 

tillegg takserer kommunen hele eiendommen for borettslag, mens det hos Skatteetaten 

er hver enkelt boenhet som beregnes. Dette vil også forklare en del store reduksjoner. 

- For eiendommene med mellom 200% og 1 000% økning, så har 

Eiendomsskattekontoret tatt stikkprøver av 46 eiendommer. Skatteetatens 

formuesgrunnlag har blitt sammenlignet med dagens takster og med observerte salg av 

de aktuelle eiendommene hvis dette har funnet sted. Årsakene er varierte. 

 

o For to eiendommer var boligen rapportert inn på feil g/b.nr, ellers normal verdi. 

o For tre eiendommer var det ingen bolig ved forrige taksering. 

o 19 boliger har dokumentert lavere omsetningsverdi enn boligverdi, og kan 

derfor relativt lett klages på. 

o De øvrige 22 eiendommene har få fellesnevnere, men en del av dem ligger i 

dagens sone 0, 1 og 2 (eks. Strømsoddbygda, Veme, Hedalen, Sokna, 

Buttingsrud). Dette er trolig et resultat av at Skatteetatens / SSBs modell i 

mindre grad fanger opp variasjoner i pris mellom områder i kommunen. Ved 

forrige taksering var det om lag 500 klager som ikke ble gitt medhold i 

sakkyndig nemnd, og derfor sendt videre til klagenemnd.  

200% til 1 000% økning gjelder om lag 400 eiendommer, altså 2,5 prosent av alle 

eiendommene i kommunen. For de fleste utgjør økningen mellom kr 1 000 og kr 2 500 

i årlig eiendomsskatt, altså kr 350 til kr 650 pr. termin. Den prosentvise økningen 

fremstår derfor som større enn økningen i beløp. De fleste av eiendommene i denne 

kategorien vil få en årlig skatt på mellom 2 000 og 4 000 kroner i året. Medianskatten i 

kommunen er på rundt kr 2 500, og gjennomsnittsskatten er på rundt kr 2 000. 

Av disse 2,5% var det også enkelte feil, og mange som faktisk kan vise til 

omsetningsverdi, slik at det reelle antall boliger med stor økning vil bli lavere.  

 

Ringerike kommune har i sin kommunikasjonsstrategi for almen taksering planlagt å 

tilskrive alle eiere vi får formuesgrunnlag på, hvor de blir informert om hvilket 

formuesgrunnlag vi har mottatt på eiendommen, hva dette vil utgjøre i eiendomsskatt, 

en oppfordring til å undersøke nærmere om de mener formuesgrunnlaget er realistisk, 

og informasjon om klageadgang og hva man trenger av dokumentasjon for dette.  

Dette vil vi gjøre i god tid, slik at innbyggerne kan klage til Skatteetaten før skatten blir 

skrevet ut. Veldig mange avvik mellom observert eller antatt omsetningsverdi og 

formuesgrunnlag trolig rette seg opp som følge av klage fra skattyter. 

 

4. Dynamisk vs statisk eiendomsskatt 

Ved både alminnelig taksering og innføring av formuesgrunnlaget, så vil verdiene på de 

fleste boliger bli høyere enn ved forrige taksering. I Ringerike kommune i dag er takstene 

fra 2008, mens gjennomsnittlige boligpriser har økt med om lag 75% siden da. Både en 

alminnelig taksering og bruk av formuesgrunnlaget vil derfor medføre at de fleste vil få en 

økt verdi på boligen sin. 
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Ved alminnelig taksering skal man komme frem til en forsiktig markedspris, og disse 

takstene står taksene fast i ti år. De tar da ikke høyde for endringer, men store avvik kan 

gjøre at man må taksere på nytt, med de kostnadene det medfører. Ved almen taksering vil 

det som regel bli en stor økning, siden grunnlaget for skatten øker tilsvarende den 

verdiøkningen som har skjedd de siste ti årene.  

 

Ved bruk av formuesgrunnlag fra Skatteetaten vil denne verdien oppdateres årlig, og 

justeres i takt med markedsutviklingen. Videreføring av eiendomsskatt vil ikke merkes på 

samme måte, og en eventuell reduksjon av verdien vil fanges opp og justeres for underveis. 

  

 

5. Kvalitet på eksisterende register (matrikkelen) 

Formuesgrunnlaget gir kun en verdi å beregne eiendomsskatten ut fra. Ved alminnelig 

taksering vil man som en del av takseringen kunne sammenligne observasjoner i felten med 

registrering i matrikkelen, slik at avvik kan følges opp av Oppmåling og matrikkelen 

oppdateres deretter. Tilsvarende vil ulovlige tiltak på eiendommer kunne meldes til 

Byggesak. Hvorvidt registrene vil bli tilført ny informasjon vil likevel i stor grad bero på 

hva takstmenn skal se etter under taksering. De mest åpenbare avvikene (bygninger som 

ikke står i matrikkelen) vil klart oppdages, men takstmennene foretar ingen nøyaktige 

oppmålinger som kan brukes i matrikkelsammenheng. Det å bruke formuesgrunnlaget vil 

sånn sett ikke føre til en vesentlig nedgang i informasjon til bruk i matrikkelen, og kan 

derfor ikke vektes tungt. 

 

 

Alternativt vedtak: 

Det gjennomføres alminnelig taksering av alle eiendommer i Ringerike kommune. 

 

Kommunestyret kan vedta at alle eiendommer i kommunen skal takseres, og at kommunen da 

ikke skal bruke Skatteetatens formuesgrunnlag. Dersom dette vedtas, må økte kostnader på 

rundt 10 millioner kroner dekkes innenfor eksisterende budsjett, sammenlignet med bruk av 

Skatteetatens formuesgrunnlag. Det er sannsynlig at fullstendig alminnelig taksering vil være 

klar for utskriving av eiendomsskatt i 2021. 

Som nevnt over, så kan kommunen når som helst bestemme at formuesgrunnlaget ikke lenger 

skal brukes. Det er altså mulig å vedta at eiendommer som tidligere har falt inn under 

formuesgrunnlaget skal takseres som øvrige eiendommer. Kommunen kan derfor gå bort fra 

bruken av formuesgrunnlaget ved en senere anledning. 

 

Referanser: 

Sak 140/17 med protokoll 

Sak 18/2135 med protokoll 

 

Merknader 

Sakkyndig nemnd har blitt forelagt saksfremlegget, og rettelser har blitt gjennomført etter 

innspill fra nemnden.  

To av nemndens tre medlemmer mener kommunen bør gjennomføre fullstendig alminnelig 

taksering (uten bruk av formuesgrunnlag), for å sikre at lokale variasjoner i pris blir 

tilstrekkelig hensyntatt. 
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Rådmannens anbefaling 

Rådmannen anbefaler at Ringerike kommune benytter formuesgrunnlaget fra Skatteetaten, og 

takserer øvrige eiendommer, som allerede vedtatt av kommunestyret.  

Bruk av formuesgrunnlaget er tids- og kostnadsbesparende, i og med at kommune slipper 

taksering og klagebehandling, og sikrer en dynamisk eiendomsskatt for innbyggerne og 

kommunen. Det vil også fremstå som mer enhetlig at en eiendom vurderes å ha samme 

markedspris hos både kommunen og Skatteetaten.  

Ringerike har i dag en god matrikkel, slik at hensynet om oppdatering av matrikkelen ikke 

fremstår som presserende.  

Ved bruk av formuesgrunnlaget så kan ikke kommunen klage på boligverdier den mener er 

åpenbart feil. Dette kan resultere i at enkelte skatteytere ender opp med å betale for lite i 

eiendomsskatt. Denne mangelen på klagemuligheter for kommunen anses ikke å være 

vesentlig, og vil kunne forbedres etter KS sin dialog med Skattedirektoratet.  

Risikoen for tilpasning ved underrapportering av eiendomsinformasjon anses ikke å være 

vesentlig. 

Bruken av formuesgrunnlaget vil kunne gi feil grunnlag for enkelte eiendommer. Dette gjelder 

imidlertid et fåtall av eiendommene (200-1 000% økning gjelder 400 av 16 000 eiendommer, 

eller 2,5%), og utgjør kronebeløp på mellom 1 000 og 2 500 kr i gjennomsnitt. 

At 2,5% av eiendommene vil få tilsynelatende urealistiske verdier er ikke et signifikant avvik. 

Eierne har et klagemulighet de kan benytte hos Skatteetaten.  

Eiendomsskatt er etter sin natur masseforvaltning, hvor eksempelvis sjablongpriser settes 

veiledende vel vitende om at de ikke kan treffe like bra på alle eiendommer. Selv ved taksering 

må man regne med at mange eiendommer blir vurdert feil, med påfølgende klagebehandling. Så 

vil også være tilfellet for bruk av formuesgrunnlaget. Tatt i betraktning at de med større utfall 

enn forventet trolig ikke vil overstige 500 i verste tilfelle, og de vil ha klagemuligheter, anses 

dette ikke som vektig nok til å anbefale ikke å bruke formuesgrunnlaget som grunnlag for 

eiendomsskatt i Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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Sekretariat; Kjell Hansen

Magnar Ågotnes
Grunngitt spørsmål vedrørende praktisering eller politisk vedtak om minste størrelse på SFO tilbud i kommunen

Følg opp
Flagget

Ordfører

Jeg har fått henvendelser fra foreldre i kommunen som har fått beskjed om at kommunen ikke tilbyr SFO tilbud på en dag pr. uke og at dette er politisk bestemt, og på den
bakgrunn harjeg forsøkt og finne saken der dette bel vedtatt uten hell.

I vedtektene til SFO vedtatt i HOK (sak 4L/t8l kan vi lese følgende vedrørende politisk og administrativt ansvar:

5 3. POLITISK OG ADMINISTRATIVT ANSVAR Hovedutvalget for oppvekst og kultur er ansvarlig styringsorgan i kommunen. Administrativt er SFO underlagt rektor

Vedtektene for SFO sier ingen ting om et minimum for antall dager i en uke for en SFO plass, mens på kommunens nettsider står det skrevet at kommunen tilbyr plasser fra
2-5 dager pr uke.

Jeg har lett gjennom politiske vedtak, men kan ikke finne noe politiske vedtak som begrenser SFO tílbudet til kun og gjelde for 2-5 ukedager,

Det jeg kan finne er vedtaket om betalings reglement 2019 hvor det er oppført betalingssatser for kun 2-5 dager.

I vedtektene står det også følgende formulering:

Dokid:
1 906461 2
(1 9/2380-1 )
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"Det åpnes for alternative måter å organisere SFO-tilbudet på innenfor den enkelte skoles budsjettramme. " men jeg klarer ikke helt å skjønne at dette kan tolkes som at
det er politisk bestemt at det ikke gis et tilbud mindre enn 2 dager pr uke.

Med bakgrunn i dette har jeg da følgende spørsmål

Kan ordfører opplyse meg om det er politisk vedtatt at det kun skal gis et ukentlig tilbud mellom 2 og 5 dager i SFO, eller om dette er en praksis som er etablert
administrativt?

Om dette ikke er politisk vedtatt, er ordfører enig i at administrativ praksis om å ikke tilby SFO plass med L dag pr uke umiddelbart bØr opphøre umiddelbart. slik at det
også gis et tilbud til de som kun har behov for 1 dag pr. uke, og at man administrativt, gjennom rektor informerer om at denne praksisen er endret gjennom rektortilde
som etter opplæringslova 5 13-T.Skolefritidsordninga skal ha et tilbud om SFO, og at det sørges for at dette tilbudet er tilgjengelig fra skolestart høsten 2019

Tilleggs info fra kommunens nettsider:
https:i/www.rineerike.kommune.no/innhold/barnehage-oe-skole/fe11es-for-skolene/sfo/?fbclid:IwAR3svc8vZl4Kq5a0-L-dmR6zJDFDdlryLSUmG4-a-
hMWb2iu62SwdPeCsus#headine-h2- I

Betalings¡ nformasjon

SFO i Ringerike kommune tilbyr plasser fra 2lil5 dager pr. uke. Dersom det er etterspørsel ved den enkelte skole, kan det holdes morgenåpent
før îørste skoletime.

Morgenåpent kommer i tillegg til det ordinære SFO{ilbudet og betales ekstra for. Det tilbys i utgangspunktet hele plasser i morgentilbudet.

SFO følger skolens ferie- og fridager. Kommunale tilbud utover skoleruta betales det ekstra for.

I tillegg til ovennevnte kan den enkelte SFO tilby mindre plasser mot en fast pris pr. dag eller pr. time.

Det er mulig å søke om redusert betaling dersom barnet har hel plass og samlet bruttoinntekt er under Folketrygdens 3 G. Se vedtektenes $ I
Skjema for å søke om redusert betaling fås på skolene, Servicetorget og internett.
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1781-3  Arkiv: 073  

 

Sak: 15/19 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Elsa Lill Piltingsrud Strange (H) - Kommunens 

forpliktelser iselskaper/organisasjoner  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar på interpellasjon fra Elsa Lill Strande Piltingsrud (H) 

Emne: Kommunens forpliktelser i selskaper/organisasjoner 

 

Innledning 

Interpellasjonen er innlevert i tråd med reglement for kommunestyret § 9. Ordføreren gir et 

foreløpig svar i kommunestyrets møte den 2. mai 2019. 

 

Ordførerens svar 

Ordføreren viser til at interpellantens spørsmål er viktige og omfattende. Fristen for til å 

fremstille tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon var mandag 30.04.19. Det foreligger ikke et 

slikt dokument, men rådmannen har opplyst at det trengs noe tid.  Ordføreren har derfor valgt 

å ikke konkret besvare spørsmålene i dagens møte. 

 

Avslutning 

Ordføreren vil fremlegge konkret svar i kommunestyrets juni møte. Imidlertid åpner ordfører 

for at rådmannen kan gi en muntlige orientering eventuelt i notats form i dagens møte. Det 

betinger at kommunestyret og rådmannen finner dette hensiktsmessig/nødvendig.  Uansett vil 

ordførerens skriftlige svar foreligge i KS juni. 

 

Ringerike 2. mai 2019 

 

Kjell B Hansen 

ordfører 

 
 

Behandling i Kommunestyret 02.05.2019: 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1781-2   Arkiv: 073  

 

 

Interpellasjon fra Elsa Lill Piltingsrud Strange (H) - Kommunens forpliktelser 

iselskaper/organisasjoner  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Elsa Lill P. Strande mottatt 15.04.19 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lnterpellasJøn tll kammunestyremøte 2. mal 2Q79

Rinpertke kommunes f,oroliktelser I gelskanerl ors¡nisasioner

Sett i lys av at vi I 2020 inngår iViken "stÕrQlke" har jeg giort rneg noen refleksjoner og kornmet tll kort i

kJennskapen om hvilke organísasjoner / institusjoner f foreninger Ringerike kommune er deltagere I bidragsytere i,

Noen er sikkert inngått av historiske grunn€r¡ andre av behov for sarnarbeld, En trtal oversikt mener jeg v! trenger,
sllk ðt ì/i igod tid kan legge en strategi for hvordan vi best ¡Jtnytter våre resurser, t¡l b€stê for i*nbyggere og
kornmende innbyggere"

En del, av de jeg kjenner til, har çorn mål å få fslk ut i arbeid I hjelpe til r¡ed oppctrrt av bedríft.

Eks.: EtablerÉrsenteret, Opus, Adaptot, Arsrera, Pan lnnovasjon, Fontenehuset, Menava, lnnovasjonsløft* Nav,
Arbeidssenteret, Kunnandi, og flere??

Andre har so¡n m&l ã ta vare på eksisterende bedrifter¡ behov og spre budskap om vårt distrlkt slik at bedrifter
kornmer til.

Eks.: RNF, RU og flere ???

Spørsmö|7:

r l(an ardfører 6l en utfyllende ¡¡Éte over de som hjelper til med oppstart bedrift, inngang tll arbeidslív og
hvilken rilknytning disse har tll Ringerike kommune og hvem som driver dlsse? Da tenkerjeg ikhe på

personer, men organisasjcner, ltomrnuner, fylke. stat,
¡ Hvilke forbindçls,e har disse med hverandre og flingerike komrnune?
r Er det sarn¿rbeid mellom dlsse?

r Hva er Ringerlke ksmmunes Skonomiske forpliktelser til de forskjellige?
r llvilken rapportertngspllkt har de tll ßlngerike kon'lmu*e?

Ved komnnunale/ lnterkommunale /reglanile/tvlkeskommunale selskaper har politikere i realiteten gltt fra seg

äÊtvãr og innflytelse. Þst er lkke ofte vi får en fullstendig li¡te med årsrapporter fra sel¡kapene.

Sg$rsrnã|2:

c þlva er ßingerike kommunes økonorniske forpliktelser til de forskjellige selskapene?
r llvilke sefskaper er vi med i, uten økonomiske forpllktelser?

Søørsmöi3:

a Flva skjer r¡ed de selskaÊ¿rlorganisasþner vi har s.arnhandling rned, ute,,tçs. V¡kens grense r, etTer 1020?

Har ordfúre¡ l dag kJennskag tll s€lsl€pçr j Vlkens geografilke onnråde, vi lcan ha nytle åy å delta i?

Hs¡efsss 8. aprll XO19

a

, ,! "' i' ; ,¡.+ .,'t"r:; ,.i., r r. / :Jl l.J{(l.
Elra Lill P¡ltinÍrriJd Strende

l(ornm unestyrËreprssÊ nt;nt
Hdyre

Dokid:
1 9046750
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1753-3  Arkiv: A29  

 

Sak: 17/19 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) - Utearealer for elever ved 

Ullerål skole  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Kommunestyret er glade for at tennishallen gjenoppbygges raskt, men legger til grunn at det 

ikke skal være noen form for byggeaktivitet som går på bekostning av skoleelevenes bruk av 

ute-areal. Kommunestyret forventer også at hele ute-arealet er klart for barna til skolestart 

2019/20. 

 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fra Mons-Ivar Mjelde (AP) 

Emne: Utearealer for elever ved Ullerål Skole 

 

Innledning 

Interpellasjonen er innlevert i tråd med reglement for kommunestyret § 9. Ordføreren gir 

foreløpig svar i kommunestyrets møte 2. mai 2019. 

 

Ordførerens svar 

Ordføreren har innenfor gjeldende frister ikke mottatt underlagsdokumenter som er 

tilstrekkelig til å gi et tilfredsstillende svar til interpellanten.  Konkret skriftlig svar blir 

fremlagt i kommunestyrets møte i juni 2019. 

Imidlertid åpnet ordfører for at rådmannen kan redegjøre muntlig eventuelt i form av et notat i 

dagens møte.   Det vil da være opptil kommunestyret og rådmannen å ta stilling til om dette er 

hensiktsmessig eller ønskelig.  Uansett vil ordførerens formelle og skriftlige svar fremlegges i 

kommunestyrets juni møte.   

 

Ringerike 2. mai 2019 

Kjell B Hansen 

ordfører 

 
 

Behandling i Kommunestyret 02.05.2019: 

 

 

Mons-Ivar Mjelde fremmet følgende forslag til vedtak: 

«Kommunestyret er glade for at tennishallen gjenoppbygges raskt, men legger til grunn at det 

ikke skal være noen form for byggeaktivitet som går på bekostning av skoleelevenes bruk av 

ute-areal. Kommunestyret forventer også at hele ute-arealet er klart for barna til skolestart 

2019/20». 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1753-2   Arkiv: A29  

 

 
 

Interpellasjon fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) – Ute - arealer for elever ved Ullerål 

skole  
 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) mottatt 12.04.19. 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marit Simensen

Fra:

Til:
Sendt:

Emne:

Mons-lvar Mjelde <monsivar@gmail.com>

12. april2019 L4:05

Sekretariat; Kjell Hansen

Interpellasjon vedrørende gode ute-arealer for elevene ved midlertidig
Ullerål skole ved gjenreisning av tennishallen

Ordfører.

Som sikkert alle i denne sal har fått med seg, raste tennishallen som ligger ved siden av midlertidig Ullerål
skole i vinter. og i Ringerikes blad 6 april kan vi med glede lese at tennisklubben har finansieringen i orden
gjennom forsikring og kan gjenreise hallen raskt, med byggeaktivitet i skoleferien og utover høsten. Det er
bra for tennismiljøet på Ringerike.

Men en ting som bekymrer meg er anleggsfase. Det skrives litt i avisen om denne. men for oss som har
vært oppe ved den midlertidige skolen, vet at det er trangt mellom skolen og hallen og fasilitetene for
elevene i skolegården er små i påvente av at ny skole står ferdig.
Derfor mener jeg at kommunen må stille krav i byggeprosessen, slik at det som grenser mot
skoleeiendommen ferdigstilles ila sommerferien og ikke påvirker den midlertidige skolen i vesentlig grad.

Med bakgrunn i dette inviterer jeg ordfører og kommunestyret med på følgende vedtak som sikrer at barna
på midlertidig Ullerål skole gode ute-arealer i anleggsfasen:

Kommunestyret er glade for at tennishallen gjenoppbygges raskt, men legger til grunn at det ikke skal være
noen form for byggeaktivitet som går på bekostning av skoleelevenes bruk av ute-areal. Kommunestyret
forventer også at hele ute-arealet er klart for barna til skolestart skoleåret 2019120

Mons-lvar Mjelde
Arbeiderpartiet

Dokid:
1 9045984
(1et1753-1)
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Arkivsaksnr.: 19/2381-2   Arkiv: C22  

 

 

Interpellasjon fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) - kommunens oppfølging av 

henvendelser med initiativ fra lag,foreninger og organisasjoner 
 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) mottatt 23.05.19. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fra:

T¡I

Trude Svendsen rkås

Sendt:

Emne:

Oppfølgingsflagg:
Status for flagg:

Mons-lvar Mjelde < monsivar@gmail.com >

23. mai 201-9 10:0L

Sekretariat; Kjell Hansen

Interpellasjon som gjelder kommunens oppfølging av henvendelser med inaktiv fra lag, foreninger og organisasjoner

Følg opp
Flagget

Ordfører

Det er mange lag og foreninger som utgjør en stor del av den organiserte frivilligheten i Ringerike. Dette er en resurs man bør ta vare på og med gode forpliktende
samarbeid skapes det gode løsninger. Henvendelsen under er et eksempel på et slik indikativ fra Den norske turistforening Ringerike, en organisasjon jeg selv er medlem
av, men vil påpeke at jeg ikke er noe mer enn et vanlig medlem som setter stor pris på deres arbeid. DNT Ringerike har gjort en henvendelse til kommunen 4 april 2019
med et ønske om å se på muligheter for samarbeid og etter min mening, en interessant henvendelse med bakgrunn i at andre organisasjoner har tatt kontakt, fått
oppfølging og til slutt et vedtak om samarbeíd.

Så skal jeg ikke gå så mye inn i henvendelsens innhold, men forholder meg i denne interpellasjonen til hvilken praksis som gjelder for behandling av slike henvendelser. Når
denne interpellasjon skrives 22.5,t9, har innsender fortsatt ikke fått noe respons fra kommunen.

Denne henvendelsen er sendt 3 kommunalsjefer i kommunen. Jeg kan tenke meg at også andre ansatte i rådmannens ledergruppe og ellers får slike henvendelser. Er det
da rutiner for tilbakemelding om rett kanal standard rutiner?

Med bakgrunn i dette ønsker jeg at ordfører kan gi kommunestyret et innblikk i hvordan denne henvendelsen og tilsvarende som kan være av både politisk interesse og

totalt sett være interessante henvendelser blir mottatt, handtert, eventuelt awist eller behandlet frem administrativt til politisk behandling? For som folkevalgt i en

kommune er det mange ganger vanskelig nok å mene noe om det man vet noe om, men totalt umulig å mene noe om det man ikke vet. Vi vet at noen henvendelser fører
frem til saker som behandles politisk, men hvor mye er det vi ikke vet.

Mons-lvar Mjelde

Arbeiderpartiet
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Vedlagt henvendelse fra DNT Ringerike:

Fra: Styrelede r DNT Ri nge rike <stvreleder.d ntringerike@d nt. no>

Sendt: torsdag, april 4, 20L9 L:37 pm

Til: trude.bredal.steinmo@ringerike.kommune.no; christine.mvhre.brathen@ringerike.kommune.no; hilde.fivelsdal@rineerike.kommune.no
Kopi: post@dntrinserike.no

Emne: Partnerskapsavtale

Til kommunalsjefer på helse og omsorg, samfunn og hr i Ringerike kommune!

Hei,

Jeg leser i Ringerikes Blad idag at Kirkens Bymisjon er i ferd med å etablere seg i Hønefoss ved at de har kjøpt R¡tas Bakeri/Narum på Søndre torg. Dette er

fantastiske nyheter og vil være et veldig godt tilbud for byens befolkning og da spesielt de eldre og lavtlønnede. At en ideell organisasjon inngår et samarbeid

med kommunen for å ivareta denne gruppen uten å tenke kun på inntjening er utrolig bra. Jeg leser også at det er opprettet en intensjonsavtale mellom
partene, som skal legge til grunn for en partnerskapsavtale. Og at det ligger i planene for en videreutvikling av samarbeidet ved at Kirkens Bymisjon skal

overta drift av henholdsvis dagtilbudet for rusmisbrukere på Villan og psykisk utsatte ved Regnbuen. Dette er også veldig gode nyheter.

Så, over til bakgrunnen for denne henvendelsen

Jeg er leder for DNT Ringerike. Vi er én av 57 medlemsforeninger i Den Norske Turistforening. Som igjen er Norges største friluftsorganisasjon med over 300

000 medelemmer. Lokalt er DNT Ringerike den stØrste frivillige organisasjonen med over 2 800 medlemmer. Vår kjernevirksomhet er å tilrettelegge for at

flest mulig skal få utøve sitt friluftsliv igjennom våre over 70 årlige organiserte turer sommer og vinter for barn, ungdom voksne og eldre med turledere, på

over 360 km med blåmerket sti og via 10 av våre ubetjente hytter fra Friluftshuset i Asa i sør til Fønhuskoia i Vassfaret i nord. Alt på frivillig basis med ett mål

for øyet: Bedre folkehelse og flere ut på tur!

I tillegg har vi en stor rolle som samfunnsaktør i Ringeriksregionen igjennom vårt arbeid med barn i Barnas Turlag hvor vi lar barn få bli kjent med friluftslivet
på en trygg og god måte. Vi har OPPTUR hvor vi hvert år ber med alle 8. klassene i Ringerike, over 500 elever, ut på tur og aktiviteter. Vi har Kom deg ut-

dagen som er et lavterskeltilbud for å prøve å få barnefamilier ut på tur, som arrangeres på vinteren og høsten. Vi har Klart det går! som er et turtilbud for

2



folk med funksjonsnedsettelser. Vi har Rusa på natur! som er et prosjekt for å få med rusmisbrukere ut på tur. I år arrangerte vi for 3. år på rad tur med
brukerne på Villan. I tillegg har vi mange flere aktiviteter for andre brukergrupper og interesser.

Som dere skjønner har vi mange aktiviteter for de fleste brukergruppene i samfunnet. Jeg liker å si at DNT Ringerike ikke tar samfunnsansvar, vi ER

samfunnsansvar!

Jeg har lenge hatt et Ønske om å få til et nærmere samarbeid med kommunene som er innenfor ansvarsområdet vårt. Dette er da Hole, Ringerike, Jevnaker,
Modum, Flå og Sør-Aurdal. Og drømmen hadde vært å få på plass en partnerskapsavtale på lik linje som det Asker kommune har med Asker Turlag om
folkehelse. Les mer om dette her:https://www.asker.kommune.nolnatur-kultur-os-fritid/arkiv-natur-kultur-og-fritid/partnerskap-for-folkehelse/ og
pa https://www.asker.kommune.nolsamfunnsutvikline/satsnins-pa-folkehelse/slik-iobber-vi2/

Nå virker det som tiden er moden til å stille dette spørsmålet ovenfor Ringerike kommune. Jeg har lurt på hvem jeg skal kontakte, men siden vårt tilbud er så

bredt har jeg valgt å gå bredt ut når jeg kontakter dere også. Når jeg nå så denne glad'saken om Kirkens Bymisjon var jeg nødt for å rette en henvendelse for
å se om det er mulig å få t¡l et samarbeid.

I første omgang hadde det vært interessant å kunne tatt et mØte for å diskutere mulighetene for et samarbeid. Send gjerne henvendelsen videre om den er

sendt feil eller om dere tenker at det er andre i kommunen som kunne ha interesse av å se den.

Håper å høre fra dere. Ha en fortsatt fin og solfylt torsdag!

Med vennlig hilsen

Tom-Erik Bakkely Aasheim

Styreleder DNT Ringerike

Postboks 51, 3502 HØnefoss

Besøksad resse: Osloveien 10.
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E-post: stvreleder.dntrineerike@d nt. no

Web : http ://www.dntrinserike. no
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Arkivsaksnr.: 19/2410-2   Arkiv: Q21  

 

 

Interpellasjon fra Knut Aril Melbøe (MDG) - gang- og sykkelbroer knyttet til 

trafikkavvikling og kostnader  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Knut Aril Melbøe (MDG) mottatt 278.05.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R¡NGERIKE KOMMUNE

2 g MAI 2019

Dokumentsenteret
lnterpellasjon om gang- og sykkelbroer knyttet til
trafikkawikling og kostnader
Knut Arild Melbøe, MDG

Arbeidet med byplanen for Hønefoss har pérgått i mange år med stor grad av
involvering fra byens innbyggere. Mange gode forslag har kommet opp underveis i

planprosessen, bl. a. forslag om å bygge flere helt nye gang- og sykkelbroer. Dette er
vel og bra. Slik ser vi derfor nå konturene av et bevegelsesmønster der gående og
syklende kan bevege seg sømløst, uten å hindres av biltrafikk fra søndre deler av
byen til de nordre delene, så vel som til og fra de østre delene mot Krakstad.

Dette gjør også at gjennomgangstrafikken i Osloveien avlastes, noe som gjennom
årelang køproblematikk har vært en plagsom nøtt for planleggere og en akilleshæl for
byutviklingen i sentrum, også for næringsutviklingen.

Byplanen har imidlertid gjennom sin planavgrensning ført til at de vestre delene av
byen med boligområdene rundt Askveien og opp mot Tolpinrud har falt utenfor. Blant
annet har en gang- og sykkelbro over Storelva fra Hvelven og Blomsgate over til
Eikeli-siden ikke kommet med i planene. Dette til tross for at det vestre området vil
kunne lede mange innbyggere til og fra den nye hovedskolen på Benterud og
Eikefiområdet for øvrig og betjene befolkningsveksten på en god måte. Dessuten vil
en gang- og sykkelbro knyttet til vestsidens eksisterende sykkelveier kunne redusere
noe av biltrafikken gjennom Osloveien.

At denne delen av byen har kommet i skyggen og at den østre delen ser ut t¡l å få
overfokus - særlig gjennom forslag om en dyr og lite miljøvennlig bussbroløsning
over Petersøya - krever videre utredning. Det er liten tvil om at det vil føre lil
betydelige merkostnader å få på plass vei- og gateinfrastrukturen den dagen
byplanen konkluderer med hvilken total løsning en skal gå for - særlig dersom det
ikke er tatt høyde for helheten der alle nye gang- og sykkelbroer inngår.
Kommunestyret ber derfor om at:

1 Rådmannen utreder funksjonelle klimasmarte helhetsløsninger der
trafikkawiklingen ses i forhold til nye gang- og sykkelbroer. Det betyr at utbygging av
gang- og sykkelveier knyttet til nye broer i bysentrum ikke bør skje uten at de
viktigste ferdselsårene for gående og syklende i byens fire retninger er kommet på
plass.

2 Før byplanens gang- og sykkelbroer vedtas, foretas det en grundig
konsekvensanalyse der også en vestre broforbindelse over Storelva mot Hvelven tas
med. Her inngår et kost-nytte-perspektiv for gående og syklende, inkl. de el-drevne,
samt en analyse som ser på konsekvensene for trafikken gjennom Osloveien.

3 Som en del av analysen skal det også ses enda nøyere på konsekvensene av å
legge ned dagens sentrumsskole (Hønefoss skole) - med hensyn til at en god del
elever da må bevege seg langs den mest trafikkerte aksen nord-syd til de nye
skolene.
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Interpellasjon/ Parviz Salimi(SV) Dokumentsonterot

Da Norge ble selvstendig og fikk egen grunnlov i 181,40 var det ingen likhet for loven
mellom kvinner og menn. I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som
menn. Norge var et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for
kvinner.

Jeg er glad at jeg bor i et land der alle har de samme rettighetene og det er frihet for
alle.

Det er mange nordmann som reiser til utlandet på ferie, og noen finner seg kjæreste og

fremtidig ektefelle der. Jeg vil presisere at det i mange tilfeller er kjærlighet som er
årsaken, og et ønske om å få et godt liv sammen som ligger til grunn. Men vi vet at det er
tilfeller der dette blir misbrukt og det er økonomiske hensikter her. På den andre siden
blir mange av damene/mennene som kommer til Norge, bedt om å undertegne
særavtaler uten å forstå hva som står i dokumentet. Det betyr at ved en eventuell
skilsmisse kan man risikere å stå igien uten å eie noe som helst.

De siste årene har antallet skilsmisser blant muslimske innvandrere i Norge økt. Det er
tilfeller der skilsmissene ikke er reelleo men at det er økonomiske hensikter som ligger til
grunn. De kan være skilt ifølge norsk lov, men de forblir gift ifølge Sharia (islamsk lov).

Jeg kjenner til damer som ønsker å skille seg på ordentlig. De får skilsmisse i Norge,
men ektefellen nekter å skille seg i Sharia. For at en muslimsk kvinne skal kunne gifte
seg på ny med en muslimsk mann ifølge Sharia, må hun vise fram dokumentasjon på at
hun er skilt ifølge Sharia. Det betyr at en norsk skilsmisse ikke blir ansett som gyldig
dokumentasjon i denne sammenhengen. Hun vil derfor ikke få lov til å gifte seg på ny,
dersom mannen nekter å skille seg på Sharia vis.

Jeg kjenner flere damer som har vært skilt fra sine ektefeller i flere år, men som ikke
kan etablere seg på ny på bakgrunn av ovennevnte. Mannen derimot har giftet seg igien,
da Sharia ikke er til hinder for mannen i slike tilfeller.

Spørsmålet mitt til Ordfører er:

1- Kan Ringerike kommune og kommune advokaten hjelpe utenlandske
damer/menn som får opphold på bakgrunn av familiegienforening, for å bli kjent
med egne rettigheter?

2- Kan man finne ut av hvor mange slike tilfeller vi har i Ringerike kommune?
3- Kan Ringerike kommune skape et samarbeid mellom fylkesmannen og en

godkjent imam eller mullaho slik at man ved en eventuell skilsmisse også kan få
dokumentert skilsmissen ifølge sharia?
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Eiendomsskatt - konsekvenser ved bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag  
 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyrets vedtak i sak 140/17 opprettholdes. Ringerike kommune tar i bruk 

Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger, og takserer øvrige eiendommer. 

 

 

  

 

Konsekvenser for eiendomsskatt ved bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag 

 

 

Innledning 

Kommunestyret vedtok i sak 140/17 at Skatteetatens formuesgrunnlag (verdien en bolig har i 

eierens skattemelding) skulle benyttes for utskriving av eiendomsskatt, og at øvrige 

eiendommer (næringseiendommer, fritidseiendommer, og boligeiendommer som Skatteetaten 

ikke har formuesgrunnlag på), skulle takseres av kommunen.  

Kommunen har fått oversendt foreløpige tall fra Skatteetaten, og sammenlignet disse med 

dagens takster. Sakkyndig nemnd har i den forbindelse stilt sprøsmål til kvaliteten på 

Skatteetatens formuesgrunnlag, og har bedt om en redegjørelse for kommunestyret om hvilke 

konsekvenser bruken av formuesgrunnlaget får for eiendomsskatten. 

 

Bakgrunn: 

Ved utskriving av eiendomsskatt skal kommunene i utgangspunktet taksere alle eiendommer 

individuelt, hvor takstmenn skal ut og fysisk befare eiendommen. Man legger da til grunn et 

takstreglement, som inneholder kvadratmeterpriser for eiendoms- og bygningstyper, og som 

justerer verdien etter nærmere bestemte faktorer knyttet til geografisk plassering (sonefaktor), 

standard og beliggenhet. Kvadratmeterprisene fastsettes i samarbeid med lokale 

eiendomsmeglere som benytter tilgjengelig informasjon om kvatdratmeterprisen på solgte 

boliger i kommunen. 

Grunnlaget reduseres så med en generell reduksjonsfaktor (minimum 30%, pr. i dag 45% i 

Ringerike kommune), før man så regner ut eiendomsskatten ved å gange promillesatsen med 

grunnlaget. 
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Kommunene kan også velge å bruke formuesverdien fra Skatteetaten som grunnlag for 

utskriving av eiendomsskatt. Dette tallet skal fra 2020 reduseres med 30%, med mindre 

kommunen har en høyere generell reduksjonsfaktor (p.t. 45% i Ringerike).  

Dette blir så tallet som danner utgangspunktet for beregningen av eiendomsskatt. Kommunen 

skal i slike tilfeller ikke taksere eiendommen selv. 

 

Kommunen kan når som helst vedta å slutte å bruke formuesgrunnlaget fra Skatteetaten. 

Eiendommer som man da ikke lenger har ett verdigrunnlag på må takseres gjennom ordinær 

taksering. 

 

Skatteetatens tall tar utgangspunkt i observerte salg i hele kommunen, uten nærmere 

underinndeling. Den er videre basert på informasjon om boligtype, P-rom (primærrom i 

boligen), byggeår og adresse, som rapporteres inn av den enkelte skattyter som en del av 

innsending av skattemeldingen. Det blir så beregnet en verdi på bakgrunn av registrerte 

boligsalg i kommunen. Beregningene utføres av SSB, hvor det tas hensyn til boligens alder, 

hvor stort tettsted den ligger i og hvilken prissone den ligger i (hele kommunen er samme 

prissone i Ringerike). Dette er altså beregnet ut fra observerte salg i markedet.  

 

Konsekvenser ved bruk av formuesgrunnlaget fra Skatteetaten: 
1. Lavere kostnader sammenlignet med alminnelig taksering 

1.1. Ved bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag, så er det anslagsvis 11 000 eiendommer 

som kommunen slipper å taksere. Ved alminnelig taksering må kommunen engasjere 

takstmenn for taksering, samt godkjenne takster i sakkyndig nemnd.  

Det er vanskelig å fastslå nøyaktig kostnad pr. eiendom, men tall fra KS viser at 

kostnaden ligger på mellom 700 og 1000 kroner pr. eiendom. Dette er tall fra 

2015/2016, og siden mange kommuner for tiden gjennomfører taksering samtidig som 

følge av innførte og kommende lovendringer, må det antas at markedsprisen for 

taksering er i det høyere sjiktet pr. eiendom. Det er imidlertid uklart om dette er kostnad 

pr. eiendom for selve takseringen, eller totale kostnader som inkluderer alle kostnader 

knyttet til eiendomsskatten. 

I anbudskonkurransen som Ringerike kommune gjennomfører for taksering av de 

eiendommer som ikke omfattes av formuesgrunnlaget, så er tilbudt pris pr. takserte 

eiendom mellom 500 og 2 500 kroner. 

Legger man til grunn 1 000 kroner pr eiendom, så vil en full taksering koste kommunen 

i overkant av 11 mill. kroner mer enn ved bruk av formuesgrunnlaget. I tillegg kommer 

kostnaden til nemndsmøter, hvor hvert møte i nemnden koster 2 850 kroner. Det er 

vanskelig å anslå hvor mange møter som vil være nødvendig for å godkjenne takster for 

11 000 eiendommer, men sluttsummen vil kunne komme opp i sekssifrede beløp. 

Kostnader til nemndsbehandling vil ikke være utslagsgivende for totalsummen, gitt 

takseringens andre kostnader. 

1.2. KS har i et forskningsprosjekt sett på kostnader knyttet til bruk av formuesgrunnlaget 

over en tiårs-periode, hvor konklusjonen er en netto besparelse kontra fullstendig 

kommunal taksering. 

1.3. Ved bruk av Skatteetatens tall slipper administrasjonen å bruke tid til gjennomføring av 

anskaffelser for takseringstjenester, oppfølging av takstmenn, og administrativt arbeid 

før, under og etter nemndsmøter. Omfanget av løpende taksering i tiårs-perioden vil 

også gå ned, mens det vil bli noe mer arbeid med å følge opp eiendommer som kan falle 
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ut av formuesgrunnlaget, siden dette oppdateres årlig. Det er vanskelig å tallfeste dette, 

men det må antas at det i takseringsperioden gjerne vil legge beslag på ca ett årsverk 

totalt. For løpende drift antas arbeidsomfanget for eiendomsskattekontoret å bli noe 

redusert. Omfanget av nemndsmøter i den løpende perioden vil gå ned. 

1.4. Kommunens administrasjon har i tråd med vedtaket om bruk av formuesgrunnlaget lagt 

ut anskaffelse om taksering av øvrige eiendommer i kommunen. Denne anskaffelsen kan 

ikke utvides til å gjelde 11 000 ekstra eiendommer som inngår i formuesgrunnlaget, da 

det er en vesentlig endring. 

 

2. Klage, tilpasningsrisiko og regler for bruk av formuesgrunnlaget 

2.1. Skatteetaten er klageinstans for formuesgrunnlag. Det å unngå klagebehandlingen vil 

være ressurssparende for kommunen, men omfanget og kostnadene tilknyttet dette er 

det vanskelig finne konkrete tall på.  

Ved forrige alminnelige taksering var det rundt 2 000 klager, hvorav over halvparten var 

rettelser, mens andre gikk videre til behandling i sakkyndig nemnd og ankenemnd.  

Kostnadene ved å klage til Skatteetaten vil variere; kan eieren vise til et fritt salg er 

klagen kostnadsfri; må man ha en takst varierer kostnaden for dette med 2 000-5 000 

kroner hos autoriserte takstmenn.  

2.2. Kommunen må bruke formuesgrunnlaget slik det kommer fra Skatteetaten. Åpenbare 

feil, f.eks. store hus oppgitt med 10 kvadratmeter, eller like leiligheter/rekkehus med 

ulikt areal, kan ikke rettes opp av kommunen. Kommunen har ingen klagerett, og det er 

heller ingen rapporteringsmulighet for avvik til Skatteetaten, utover generell tipsing. 

Dette kan oppfattes som urettferdig av skattytere som opplever seg forskjellsbehandlet. 

Om dette vil bli et stort problem er vanskelig å si noe om.  

KS jobber med at Skatteetaten skal bruke data fra matrikkelen, at kommunene skal få 

feilrettingsmuligheter, og at boligverdier skal bli tilgjengelig tidligere på året (mai/juni 

mot november/desember i år). Det er ikke kjent hvor langt dette arbeidet har kommet. 

2.3. Risikoen for tilpasning er større ved bruk av formuesgrunnlag enn ved taksering, da det 

ved formuesgrunnlag er basert på innrapporterte opplysninger fra den enkelte eier, uten 

aktiv kontroll fra kommunens side. Ved alminnelig taksering kan eier i svært liten grad 

påvirke resultatet på en utilbørlig måte. Dette kan likevel ikke tillegges stor vekt, 

ettersom vi må anta at innbyggere ønsker å være lovlydige, og fordi skattelovgivningen 

har sanksjonsmuligheter ved feilrapportering av inntekts- og formuesgrunnlag. 

 

3. Formuesgrunnlagets treffsikkerhet 

3.1. Generell treffsikkerhet 

Enkelte kommuner melder om at de oppfatter formuesgrunnlaget som mindre 

treffsikkert for markedspris enn deres egne takseringer.  

KS har fått gjennomført et forskningsprosjekt av Oslo Economics, som kom frem til at 

det generelt er godt samsvar mellom formuesgrunnlaget og markedsverdi, men at det er 

fare for store avvik på enkelteiendommer (om lag 3% av eiendommene). Avvikene er 

mindre i bykommuner, større i kommuner med primært spredt bebyggelse.  

For Ringerike kommune, med blandet bebyggelse, vil treffsikkerheten altså være lavere 

enn i større byer som Oslo og Drammen, men høyere enn eksempelvis landkommuner i 

for eksempel Hallingdal. Dette er en naturlig konsekvens av at Skatteetaten ikke foretar 
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individuelle takseringer, sett i sammenheng med at skattyterne selv rapporterer inn 

informasjon (med risiko for feil eller bevisst feilrapportering av areal, byggeår eller 

boligtype). En for stor grad av avvik fra observert markedspris vil likevel kunne 

oppfattes som vilkårlig eller urettferdig av innbyggerne. En slik oppfatning vil likevel ha 

grunnlag i faktiske eller sammenlignbare salg. Dette innebærer altså at de som mener 

boligen er verdsatt for høyt, har muligheter til å klage og få endret dette hos 

Skatteetaten, som dermed vil ha virkning for den kommunale eiendomsskatten. 

3.2. Treffsikkerhet på soner 

Både kommunen og Skatteetaten bruker soneinndelinger for å justere takster. 

Forskjellen er at det ved kommunal taksering kan tas hensyn til konkrete forhold ved 

ulike soner, mens det fra Skatteetatens tall kun tas hensyn til hvor stort tettsted boligen 

ligger i og hvilken prissone (sammenlignbare salg) den ligger innenfor.  

Skatteetatens tall bruker hele Ringerike kommunen som prissone. Prisvariasjoner i 

dagens soner vil derfor kun fanges opp i den grad de påvirker gjennomsnittsprisen for 

hele kommunen. Det vil ikke være mulig å kompensere for en slik distriktsskjevhet, da 

det eneste kommunestyret kan vedta som påvirker eiendomsskatten vil virke likt for alle 

(promillesats, bunnfradrag og generell reduksjonsfaktor). Det skal bemerkes at 

boligverdiene i de fleste tilfeller uansett vil ligge under markedspris, enten i 

utgangspunktet eller etter klage.  

3.3. Økning i skattetakstene - generelt 

Både nytaksering og bruk av formuesgrunnlaget vil for de fleste medføre at økningen fra 

gamle til nye takster blir prosentvis høy (og i lys av pkt. 3.2, høyere for utkantstrøk i 

kommunen sammenlignet med sentrale strøk). Eksempelvis har boligprisene i 

kommunen i snitt økt med mellom 80 og 130 prosent siden forrige taksering. Endringen 

i eiendomsskatten som kommer av bruk av formuesgrunnlaget vil derfor kunne 

oppfattes som stor, selv om eiendommene objektivt sett fortsatt ikke har en urimelig 

verdi sett opp mot markedspris.  

3.4. Økning i skattetakstene – konkrete utslag av formuesgrunnlaget 

Kommunen har fått formuesgrunnlaget fra Skatteetaten, som så er sammenlignet med 

dagens takster.  

 

De fleste eiendommene, ca. 8 000 av de 11 000 Skatteetaten har verdier for, har fått en 

økning på 100-200%. Noen (i underkant av 400 eiendommer) har fått en økning på 

mellom 200% og 1 000%, og en del har fått en reduksjon på inntil 100% (233 

eiendommer).  

En liten andel har fått en økning på over 1 000%. Mulige årsaker til dette er 

gjennomgått, ved at det er tatt stikkprøver blant eiendommene med over 200% økning. 

 

- For eiendommene med over 1 000% økning skyldes økningen at disse eiendommene i 

dag er fritatt for eiendomsskatt som nybygg under 6 år, og derfor et taksert som tomt i 

vårt nåværende system. Ny takst ville derfor vært på samme nivå som 

formuesgrunnlaget. 

- For eiendommene med opp mot 200% økning, så er dette som følge av den generelle 

prisøkningen siden 2008. Denne er anslått til å være rundt 75% i gjennomsnitt for 

kommunen som helhet siden forrige taksering. 
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- For eiendommene med reduksjon sammenlignet med dagens takster, er det ikke funnet 

noen konkrete fellesnevnere for denne reduksjonen. Avvik mellom arealberegning kan 

spille inn, spesielt med tanke på at kommunen i dag inkluderer bygg som garasjer og 

lignende, mens Skatteetaten kun forholder seg til selve boligens primærrom (p-rom). I 

tillegg takserer kommunen hele eiendommen for borettslag, mens det hos Skatteetaten 

er hver enkelt boenhet som beregnes. Dette vil også forklare en del store reduksjoner. 

- For eiendommene med mellom 200% og 1 000% økning, så har 

Eiendomsskattekontoret tatt stikkprøver av 46 eiendommer. Skatteetatens 

formuesgrunnlag har blitt sammenlignet med dagens takster og med observerte salg av 

de aktuelle eiendommene hvis dette har funnet sted. Årsakene er varierte. 

 

o For to eiendommer var boligen rapportert inn på feil g/b.nr, ellers normal verdi. 

o For tre eiendommer var det ingen bolig ved forrige taksering. 

o 19 boliger har dokumentert lavere omsetningsverdi enn boligverdi, og kan 

derfor relativt lett klages på. 

o De øvrige 22 eiendommene har få fellesnevnere, men en del av dem ligger i 

dagens sone 0, 1 og 2 (eks. Strømsoddbygda, Veme, Hedalen, Sokna, 

Buttingsrud). Dette er trolig et resultat av at Skatteetatens / SSBs modell i 

mindre grad fanger opp variasjoner i pris mellom områder i kommunen. Ved 

forrige taksering var det om lag 500 klager som ikke ble gitt medhold i 

sakkyndig nemnd, og derfor sendt videre til klagenemnd.  

200% til 1 000% økning gjelder om lag 400 eiendommer, altså 2,5 prosent av alle 

eiendommene i kommunen. For de fleste utgjør økningen mellom kr 1 000 og kr 2 500 

i årlig eiendomsskatt, altså kr 350 til kr 650 pr. termin. Den prosentvise økningen 

fremstår derfor som større enn økningen i beløp. De fleste av eiendommene i denne 

kategorien vil få en årlig skatt på mellom 2 000 og 4 000 kroner i året. Medianskatten i 

kommunen er på rundt kr 2 500, og gjennomsnittsskatten er på rundt kr 2 000. 

Av disse 2,5% var det også enkelte feil, og mange som faktisk kan vise til 

omsetningsverdi, slik at det reelle antall boliger med stor økning vil bli lavere.  

 

Ringerike kommune har i sin kommunikasjonsstrategi for almen taksering planlagt å 

tilskrive alle eiere vi får formuesgrunnlag på, hvor de blir informert om hvilket 

formuesgrunnlag vi har mottatt på eiendommen, hva dette vil utgjøre i eiendomsskatt, 

en oppfordring til å undersøke nærmere om de mener formuesgrunnlaget er realistisk, 

og informasjon om klageadgang og hva man trenger av dokumentasjon for dette.  

Dette vil vi gjøre i god tid, slik at innbyggerne kan klage til Skatteetaten før skatten blir 

skrevet ut. Veldig mange avvik mellom observert eller antatt omsetningsverdi og 

formuesgrunnlag trolig rette seg opp som følge av klage fra skattyter. 

 

4. Dynamisk vs statisk eiendomsskatt 

Ved både alminnelig taksering og innføring av formuesgrunnlaget, så vil verdiene på de 

fleste boliger bli høyere enn ved forrige taksering. I Ringerike kommune i dag er takstene 

fra 2008, mens gjennomsnittlige boligpriser har økt med om lag 75% siden da. Både en 

alminnelig taksering og bruk av formuesgrunnlaget vil derfor medføre at de fleste vil få en 

økt verdi på boligen sin. 
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Ved alminnelig taksering skal man komme frem til en forsiktig markedspris, og disse 

takstene står taksene fast i ti år. De tar da ikke høyde for endringer, men store avvik kan 

gjøre at man må taksere på nytt, med de kostnadene det medfører. Ved almen taksering vil 

det som regel bli en stor økning, siden grunnlaget for skatten øker tilsvarende den 

verdiøkningen som har skjedd de siste ti årene.  

 

Ved bruk av formuesgrunnlag fra Skatteetaten vil denne verdien oppdateres årlig, og 

justeres i takt med markedsutviklingen. Videreføring av eiendomsskatt vil ikke merkes på 

samme måte, og en eventuell reduksjon av verdien vil fanges opp og justeres for underveis. 

  

 

5. Kvalitet på eksisterende register (matrikkelen) 

Formuesgrunnlaget gir kun en verdi å beregne eiendomsskatten ut fra. Ved alminnelig 

taksering vil man som en del av takseringen kunne sammenligne observasjoner i felten med 

registrering i matrikkelen, slik at avvik kan følges opp av Oppmåling og matrikkelen 

oppdateres deretter. Tilsvarende vil ulovlige tiltak på eiendommer kunne meldes til 

Byggesak. Hvorvidt registrene vil bli tilført ny informasjon vil likevel i stor grad bero på 

hva takstmenn skal se etter under taksering. De mest åpenbare avvikene (bygninger som 

ikke står i matrikkelen) vil klart oppdages, men takstmennene foretar ingen nøyaktige 

oppmålinger som kan brukes i matrikkelsammenheng. Det å bruke formuesgrunnlaget vil 

sånn sett ikke føre til en vesentlig nedgang i informasjon til bruk i matrikkelen, og kan 

derfor ikke vektes tungt. 

 

 

Alternativt vedtak: 

Det gjennomføres alminnelig taksering av alle eiendommer i Ringerike kommune. 

 

Kommunestyret kan vedta at alle eiendommer i kommunen skal takseres, og at kommunen da 

ikke skal bruke Skatteetatens formuesgrunnlag. Dersom dette vedtas, må økte kostnader på 

rundt 10 millioner kroner dekkes innenfor eksisterende budsjett, sammenlignet med bruk av 

Skatteetatens formuesgrunnlag. Det er sannsynlig at fullstendig alminnelig taksering vil være 

klar for utskriving av eiendomsskatt i 2021. 

Som nevnt over, så kan kommunen når som helst bestemme at formuesgrunnlaget ikke lenger 

skal brukes. Det er altså mulig å vedta at eiendommer som tidligere har falt inn under 

formuesgrunnlaget skal takseres som øvrige eiendommer. Kommunen kan derfor gå bort fra 

bruken av formuesgrunnlaget ved en senere anledning. 

 

Referanser: 

Sak 140/17 med protokoll 

Sak 18/2135 med protokoll 

 

Merknader 

Sakkyndig nemnd har blitt forelagt saksfremlegget, og rettelser har blitt gjennomført etter 

innspill fra nemnden.  

To av nemndens tre medlemmer mener kommunen bør gjennomføre fullstendig alminnelig 

taksering (uten bruk av formuesgrunnlag), for å sikre at lokale variasjoner i pris blir 

tilstrekkelig hensyntatt. 



- 

 

Rådmannens anbefaling 

Rådmannen anbefaler at Ringerike kommune benytter formuesgrunnlaget fra Skatteetaten, og 

takserer øvrige eiendommer, som allerede vedtatt av kommunestyret.  

Bruk av formuesgrunnlaget er tids- og kostnadsbesparende, i og med at kommune slipper 

taksering og klagebehandling, og sikrer en dynamisk eiendomsskatt for innbyggerne og 

kommunen. Det vil også fremstå som mer enhetlig at en eiendom vurderes å ha samme 

markedspris hos både kommunen og Skatteetaten.  

Ringerike har i dag en god matrikkel, slik at hensynet om oppdatering av matrikkelen ikke 

fremstår som presserende.  

Ved bruk av formuesgrunnlaget så kan ikke kommunen klage på boligverdier den mener er 

åpenbart feil. Dette kan resultere i at enkelte skatteytere ender opp med å betale for lite i 

eiendomsskatt. Denne mangelen på klagemuligheter for kommunen anses ikke å være 

vesentlig, og vil kunne forbedres etter KS sin dialog med Skattedirektoratet.  

Risikoen for tilpasning ved underrapportering av eiendomsinformasjon anses ikke å være 

vesentlig. 

Bruken av formuesgrunnlaget vil kunne gi feil grunnlag for enkelte eiendommer. Dette gjelder 

imidlertid et fåtall av eiendommene (200-1 000% økning gjelder 400 av 16 000 eiendommer, 

eller 2,5%), og utgjør kronebeløp på mellom 1 000 og 2 500 kr i gjennomsnitt. 

At 2,5% av eiendommene vil få tilsynelatende urealistiske verdier er ikke et signifikant avvik. 

Eierne har et klagemulighet de kan benytte hos Skatteetaten.  

Eiendomsskatt er etter sin natur masseforvaltning, hvor eksempelvis sjablongpriser settes 

veiledende vel vitende om at de ikke kan treffe like bra på alle eiendommer. Selv ved taksering 

må man regne med at mange eiendommer blir vurdert feil, med påfølgende klagebehandling. Så 

vil også være tilfellet for bruk av formuesgrunnlaget. Tatt i betraktning at de med større utfall 

enn forventet trolig ikke vil overstige 500 i verste tilfelle, og de vil ha klagemuligheter, anses 

dette ikke som vektig nok til å anbefale ikke å bruke formuesgrunnlaget som grunnlag for 

eiendomsskatt i Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Daniel Furre 
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Arkivsaksnr.: 19/1439-4  Arkiv: 210  

 

Sak: 52/19 

 

Saksprotokoll - Månedsrapport økonomi februar 2019  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Økonomirapport februar 2019 tas til orientering. 

 

Det gjøres følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet:  

 
a) Flytte budsjett for tilskudd til Reiselivssamarbeidet Gjøvikregionen Hadeland Ringerike 

Reiseliv fra sektor Avsetninger til sektor Administrasjon, Strategi- og utviklingsenheten: 

147000.721006.325 kr 583 000 kredit 

147000.110200.325 kr 583 000 debet 

b) Flytte budsjett for Holtenutvalgets tiltak Matchbox fra Formannskapets 

disposisjonskonto til sektor Helse og omsorg: 
149000.712000.242 kr 1 500 000 (kredit) 

127000.470000.242.4266 kr 1 500 000 (debet) 

 

c) Flytte budsjett for Holtenutvalgets tiltak «Ungdomsplassen - Ungdommens hus» fra 

Formannskapets disposisjonskonto til sektor Spesielle tiltak barn og unge:  
149000.712000.243 kr 1 500 000 (kredit) 

127000.330101.243.4211 kr 1 500 000 (debet) 

 
 

Behandling i Formannskapet 21.05.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1439-2   Arkiv: 210  

 

 

Månedsrapport økonomi februar 2019  
 

Forslag til vedtak: 

 

Økonomirapport februar 2019 tas til orientering. 

 

Det gjøres følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet:  

 
a) Flytte budsjett for tilskudd til Reiselivssamarbeidet Gjøvikregionen Hadeland Ringerike 

Reiseliv fra sektor Avsetninger til sektor Administrasjon, Strategi- og utviklingsenheten: 

147000.721006.325 kr 583 000 kredit 

147000.110200.325 kr 583 000 debet 

b) Flytte budsjett for Holtenutvalgets tiltak Matchbox fra Formannskapets 

disposisjonskonto til sektor Helse og omsorg: 
149000.712000.242 kr 1 500 000 (kredit) 
127000.470000.242.4266 kr 1 500 000 (debet) 

 

c) Flytte budsjett for Holtenutvalgets tiltak «Ungdomsplassen - Ungdommens hus» fra 

Formannskapets disposisjonskonto til sektor Spesielle tiltak barn og unge:  
149000.712000.243 kr 1 500 000 (kredit) 
127000.330101.243.4211 kr 1 500 000 (debet) 

 

 

  

 

Sammendrag 

Årsprognosen for Ringerike kommune indikerer nå et negativt avvik på 17,6 mill kroner ved 

årets slutt, i forhold til budsjett 2019.  

 

Det forventes et samlet merforbruk på 14,8 mill kroner på to sektorer - Spesielle tiltak barn og 

unge og Helse og omsorg. Dette skyldes en økning i tildelte tjenester og et høyt sykefravær. 

Resterende avvik på 3 mill kroner, skyldes lavere inntekter på eiendomsskatt. Årsaken er 

bortfall av skatt på verk og bruk samt lave skattegrunnlag for kraft-eiedommene. 

 

Innledning / bakgrunn 



- 

Økonomirapport februar 2019 som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 28. februar og for 

øvrig kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2019. 

 

Det er ønskelig å foreta tre budsjettjusteringer i driftsbudsjettet for enklere budsjettoppfølging.  

 

Tilskudd til Reiselivssamarbeidet Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv: 

Ringerike kommune er deltaker i reiselivssamarbeidet Gjøvikregionen Hadeland Ringerike 

Reiseliv. Deltakeravgift har hittil vært regnskapsført på rammeområde 7, Avsetninger, men 

siden kommunen nå har ansatt en næringssjef er det mer naturlig at denne budsjettposten 

legges til Strategi- og utviklingsavdelingen. Korreksjonen er mellom to rammeområder og har 

ingen resultateffekt for kommunen. 

 

Holtenutvalgets tiltak «Ungdomsplassen – Ungdommens hus» - budsjettjusteres fra 

Formannskapets disposisjonskonto til Spesielle tiltak barn og unge, Barnevernstiltak: 

Ungdomsplassen er utviklet ut i fra et kartlagt behov både i nasjonale undersøkelser, rapporten 

fra Holten-utvalget og lokal ungdom. Ungdomsplassen åpnet 9. april og er ett prosjekt som 

skal testes i 2019. Ungdomsplassen er ment for ungdom i alderen 13 til 23 år, og er lokalisert i 

Hønefoss sentrum, Søndre torv 2.  

 

Ringerike kommune skal være mer tilgjengelig for unge og dette skal være en uformell 

møteplass. Det skal være en dør inn for å få kontakt med kommunale tjenester og en dør inn til 

en trygg voksen å prate med. Tilbud i ungdomsplassen i tillegg til drop-in vil være veiviseren - 

veiledning med hensikt å hjelpe ungdommen til rett sted, foreldremøter, events, kurs og 

individuelle samtaler. På ungdomsplassen kan ungdom treffe ungdomskontakten, NAV og 

andre ansatte i tjenestene. 

Tiltaket er åpent to ettermiddager fra kl. 16-20 og en dag fra kl.12-16. 

 

Summen som er satt av Ungdomsplassen er planlagt brukt til husleie, innkjøp av digitale 

verktøy, inventar, frikjøp prosjektleder samt renhold. 

 

Holtenutvalgets tiltak Matchbox – budsjettjusteres fra Formannskapets disposisjonskonto til 

Helse og omsorg, NAV: 

Matchbox-tiltaket startet opp for fullt i november 2018. Formålet var å gi 

sosialhjelpsmottakere tilbud om en arbeidsrettet aktivitet som kunne styrke mulighetene for 

overgang til arbeid og selvforsørgelse. Tiltaket er i praksis benyttet for unge under 30 for å 

møte kommunens forpliktelse til å tilby et aktivitetstilbud til de i aldersgruppen som mottar 

sosialhjelp. Matchbox tiltaket har en ramme på 15 plasser, men Menova har tilbudt seg å 

gjennomføre prøveperioden med 20 plasser. Kommunen betaler kr. 250 000,- pr. måned til 

Menova for gjennomføring av tiltaket. 

 

Formannskapets disposisjonskonto: 

Budsjettet er på 7 mill. kroner. Av dette er 1,5 mill. kroner satt av til «Ungdomsplassen - 

Ungdommens hus» og tiltak til sosialhjelpsmottakere – Holtenutvalget 1,5 mill. kroner. Det 

foreslås at det gjøres en budsjettjustering, slik at midlene til disse to tiltakene flyttes til 

henholdsvis sektorene Spesielle tiltak for barn og unge, og til Helse og omsorg.  

 

Det er per 28. februar brukt 150 000 kroner til Hardraade Vikingeskipforening og 56 408 

kroner til kjøp av KF Delegeringsreglement, Kirkens SOS 60 566 kroner og Gatejuristen 

80 000 kroner, totalt 346 974 kroner, som gir rest 3,653 mill. kroner. 



- 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Årets budsjett er vedtatt med et forventet «overskudd» (mulig avsetning til disposisjonfond) på 

35,4 mill kroner. Sett i forhold til kommunens totale inntekter, utgjør dette 1,37 %. 

Prognosen som nå foreligger indikerer et «overskudd» på 17,8 mill kroner og utgjør 0,69%. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Prognosen ble fremlagt for Formannskapet til orientering 27/3-2019. 

 

Rådmannens vurdering 

Driftsbudsjettet for 2019 er meget krevende og for å oppnå budsjettert avsetning til 

disposisjonsfond må vi ha meget god økonomistyring, og gode tiltak må iverksettes når vi 

oppdager avvik i forhold til budsjett. 

 

Avvikene som er rapportert fra sektorene, er innenfor områder som veldig mange andre norske 

kommuner også har utfordringer i forhold til å holde budsjett fordi vi ser at behovene er større 

enn planlagte ressurser.  

 

Rådmannen har stort fokus på å finne gode tiltak og gjennomføre disse for å redusere 

merforbruket som er meldt inn. 

 

 

 

Vedlegg 

Månedsrapport økonomi februar 2019 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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2. Innledning
Denne rapporten gir en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske planer
som er lagt for 201 9 .

Å rsprognose n som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 28. februar 2019.
Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, skatteinn tekter , pensjonskostnad og
regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt k an få resultateffekt både positivt og negativt i
forhold til års prognosen som vises i denne rapporten .

3. Års prognose
Årsprognosen indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 2019 på 17,8 mill kroner.

D ersom denne prognosen holder seg gjennom året, vil årets budsjetterte «overskudd» bli redusert til
17,8 mill . kroner. Sett i forhold ti l Ringerike kommunes budsjetterte inntekter er dette 0, 7 % .

4. Kommentarer til årsprognosen

Folkevalgte og revisjon
Prognosen viser et merforbruk på vikar på ordførers ansvar , men med en forventning om
mindreforbruk på andre ansvar . R ammeområdet s prognose i samsvar med budsjett totalt sett.

Administrasjon og fellestjenes ter
Prognosen er lik budsjett.

Effektiviseringstiltak på 2 mill. kroner er dekket inn ved at vakante stillinger ikke besettes eller
ansettelsen utsettes der det i 2019 er vakante stillinger.

Sykefraværet i sektoren er pr. februar 2019 på 5,6%. Det er 5,8 prosentpoeng lavere enn samme tid i
fjor. Reduksjonen ligger i hovedsak på korttids - og langtidsfravær, men også egenmeldt fraværet har
gått noe ned.

Barnehage
Årsprognosen meldes lik årsbudsjettet for barnehagene.
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Noen av barnehagene melder at de har flere reduserte betalere knyttet til søskenmoderasjon og
lavinntektsfamilier enn det er budsjettert for. Det er avsatt midler for dette formålet sentralt i
sektoren. Disse midlene følges n å opp for å se om det dekker det reelle behovet til barnehagene.

Flere av barnehagene har spesialpedagogiske vedtak. Kostnadene knyttet til vedtakene blir refundert
en gang hvert halvår, og er per februar ikke ført.

Sykefraværet i sektoren er pr. februar 2019 på 14,2%. Det er 1, 2 prosentpoeng høyere enn samme
tid i fjor. Ø kningen ligger på egenmeldt fraværet og korttidsfravær , mens langtidsfraværet har gått
noe ned.

Grunnskole
Årsprognosen for sektoren meldes lik årsbudsjett.

Det legges til grunn at tilta k for å redusere kostnadene i forhold tildelte budsjettrammer, går som
planlagt ut året.

Sykefraværet i sektoren er pr. februar 2019 på 10,9%. Det er 1 prosentpoeng høyere enn samme tid i
fjor. Økningen ligger i hovedsak på korttids - og langtidsfravær, me n også det egenmeldte fraværet
har gått litt opp.

Spesielle tiltak barn og unge
Samlet avvik for spesielle tiltak barn og unge er 6 mill ioner kroner.

I august 2018 overtok Helse og omsorg boligen i Hvelven 8 7 . To av brukerne ble boende igjen i
boligen da « spesielle tiltak barn og unge » flyttet til ny avlastningsbolig i Færden 29.

I 2018 fikk disse brukerne økte vedtakstimer. Det var derfor en økt bemanning som ble med over til
Helse og omsorg . Det er denne ø kningen som fører til et avvik i 2019 i «Spesielle tiltak» siden
m idlene skal følge de to brukerne som ble boende igjen i Hvelven 87.

Sykefraværet i sektoren er pr. februar 2019 på 10,2%. Det er 2,4 prosentpoeng lavere enn samme tid
i fjor. Det er det ege nmeldte fraværet og langtidsfraværet som har gått ned, mens korttidsfraværet
har økt noe.

Kulturtjenesten
Årsprognosen for sektoren meldes lik årsbudsjett.

Sykefraværet i sektoren er pr. februar 2019 på 10,1%. Det er 4,4 prosentpoeng høyere enn samme
tid i fjor. Det er det egenmeldte fraværet og langtidsfraværet som har gått opp, mens
korttidsfraværet har gått noe ned. Dette er en liten sektor, slik at noen få personer på
lagtidssykemeldinger f.eks. vil slå «hardt» ut p å statistikken.

Helse og omsorg
Helse og omsorg melder o m et merforbruk på 8,8 mill. kroner. Merforbruket er i hovedsak knyttet til
hjemmetjenesten i Hønefoss og integrerte tjenester, m indre avvik på BPA (brukerstyrt personlig
assistanse) og Krokenveien.
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I hjemmetjenesten Hønefoss er d et høyt sykefravær (13%). Mye er korttidsfravær som ikke gir rett til
sykelønnsrefusjon. I ny turnus er det nå tilført flere faste årsverk for å ha en bedre grunnbemanning,
samt at disse har en del frie timer som de skal bruke for å dekke opp fravær. Forel øpig sees ikke
reduksjonen i bruk av innleie vesentlig. Med økte faste lønnsutgifter og samme bruk av variabel lønn
som tidligere, blir det merforbruk.
Tiltak er tett oppfølging av syke, få kontroll på innleie og redusere bruk av overtid.

I de integrert e tjenestene er det Nes/Hallingby som har vansker med å skaffe vikarer ved fravær, og
bruk av egne ansatte utløser overtid.
Noen av hjemmetjenestene har økt tjenestebehov og må bemanne opp , andre har lavere
tjenestebehov, men ikke så mye lavere at det kan gjøres endring i bemanning. Det er iverksatt
samme t iltak som i hjemmetjenesten.

BPA har fått en ny ordning på slutten av 2018. Dette er det ikke tatt høyde for i budsjett 2019. Ingen
mulighet for innsparing i avdelingen. Sektoren sentralt jobber med til tak både for å dekke inn
sparekrav og øvrige avvik.
Vedtakstimene viser en ubetydelig nedgang fra januar til februar (0,3%). Antall støttekontaktvedtak
har en netto økning på 5 i forhold til januar. Ingen endring i BPA og omsorg sstønad i denne perioden.

Sykefraværet i sektoren er pr. februar 2019 på 13,5%. Det er på samme nivå som februar i fjor. Det
har vært en vridning i fraværet, ved at egenmeldt fravær og korttidsfravær har gått ned, men s
langtids fraværet har gått opp.

Samfunn
Alle enheter melder prognose i samsvar med budsjett.

Samfunn har i 2019 et effektiviseringskrav på 2,2 % av samlede driftsutgifter og det jobbes aktivt
med dette. Utfordring for sektoren er blant annet utgifter til energi (strøm, fjernvarme, bioenergi,
fy ringsolje) samt at vinteren 2019 har vært svært snørik noe som har påført sektoren store utgifter til
snørydding, strøing og bortkjøring. Det vil i år som i fjor i tillegg tilkomme større utgifter til
opprydding etter vinteren.

Kommunens selvkostområder e r fra 2018 samlet under en enhet slik at disse ikke skal blandes med
ordinær drift. I rapportering pr 28. februar er prognosen satt til budsjett da det er for tidlig på året til
å se avvik.

Samfunn styrer mot å holde budsjett.

Sykefraværet i sektoren er pr . februar 2019 på 9,8%. Det er 0,8 prosentpoeng lavere enn på samme
tid i fjor. Egenmeldt fravær og korttidsfravær har gått ned, mens langtidsfraværet har gått opp.

Avsetninger, overføringer
Prognosen er lik budsjett.
De store områdene innenfor denne sektoren er pensjon, avsetning til årets lønnsoppgjør, statlige
overføringer i forbindelse med flyktninger og Formannskapets disposisjonskonto.

Vi vil i mai få oppdaterte budsjett - tall for pensjonskostnadene, og vil til 1. tertial gjøre en vurdering i
for hold til budsjett på bakgrunn av dette.

Formannskapets disposisjonskonto:
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Budsjettet er på 7 mill. kroner. Av dette er 1,5 mill. kroner satt av til møteplassen «Ungdommens
hus» og tiltak til sosialhjelpsmottakere – Holtenutvalget 1,5 mill. kroner. Det for eslås at det gjøres en
budsjettjustering, slik at midlene til disse to tiltakene flyttes til henholdsvis sektorene Spesielle tiltak
for barn og unge, og til Helse og omsorg.
Det er per 28. februar brukt 150 000 kroner til Hardraade Vikingeskipforening og 56 408 kroner til
kjøp av KF Delegeringsreglement, Kirkens SOS 60 566 kroner og Gatejuristen 80 000 kroner, totalt
346 974 kroner, som gir rest 3 ,653 mill. kroner.

Skatt og rammetilskudd
Prognosen er 3 mill. kroner lavere enn budsjett.

Prognosen for Skatt på formue og inntekter er lik budsjett, siden de to første månedene er
«etterslep» fra 2018, og det er først når vi får skattetallene for mars hvor vi kan utarbeide prognose
for 2019 som baserer seg på skatteopplegget for 2019.

Eiendomsskatteinntekten ser ut til å bli 3 mill. kroner lavere enn budsjett, og det er skatt på
næringseiendommer som står for avviket, først og fremst skatt på krafteiendommer hvor
skattegrunnlaget settes av skatteetaten og er lavere enn budsjettert, samt at vi får bortfall av
skat teinntekter ved at verker og bruk ikke lenger inngår i skattegrunnlaget. Noe av dette bortfallet vil
bli kompensert, men det foreløpig usikkert hvor mye det vil utgjøre og når kompensasjonen vil bli
utbetalt til kommunen.

Finans
Prognosen er lik budsjett.

I forbindelse med 1. tertial vil det bli laget nye prognoser for rente - og avdragsutgifter, som sammen
med utbytte fra Ringerikskraft AS og avkastning på Fossefondet utgjør denne sektoren.

5. Status bosetting av flyktninge r
Kommunen har etter anmodning fra I MDi vedtatt å bosette 30 flyktninger i 2019. I tillegg kommer
eventuelle familiegjenforeninger.

Ingen anmodning om å bosette enslige mindreårige flyktninger.

Per 1. mars er det bosatt 1 person. Ingen bosatt som familiegjenforening.

6. Likviditetssituasjonen
Kommunens likviditetssituasjon har vært stabil og god de senes te årene. Ved utgangen av februar
har kommunen 3 36 mill. kroner i likvide midler på bankkonto. Gjennomsnittlig innestående på
konsernkontoen i februar var til sammenligning 396 mill. kroner. I tillegg har kommunen en
driftskreditt på 10 0 mill. kroner knyttet til driftskontoen. Driftskreditten har ik ke vært benyttet så
langt i 2019 .
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7. Investeringer
Det er i 2019 planlagt investeringer som samlet vil gi brutto investeringsutgifter på 818 mill. kroner
for året.
Tabellen viser et utdrag av disse:

Prosjekt Status og fremdrift

Ullerål skole med
idrettshall

All støp er ferdigstilt. Bygget er i ferd med å reise seg, og man forventer tett bygg
til august 2019. Prosjektet følger oppsatt fremdrift og økonomiplan i henhold til
oppdragsbestilling fra skolesektoren.

Benterud skole Ny skole er overtatt av Ringerike kommune. Levert i henhold til
oppdragsbestilling. Sluttoppgjør vil foreligge i første halvdel av april 2019. Vil
levere skolen ti l budsjett. Eventuell besparelse vil dekke inn manglende
budsjettmidler på Trygg skolevei Benterud skole.

Trygg skolevei
Benterud skole

Anlegget er ferdigstilt og overtatt av kommunen. Gjenstår oppmerking av p -
plasser som vil bli tatt til våren. Anlegget ble klart til å brukes av skoleelever fra
januar 2019. Utbetaling for grunnerverv og noe beplantning/finpuss i 2019, blant
annet ved kis s - n - ride og en hekk langs Dronning Åstas gate. I tillegg har vi noen
små utbedringer ved private avkjørsler som tas når snø og tele har gått. Anslått
totalkostnad for prosjektet er 18,9 mill. kr.

Heradsbygda
omsorgssenter

Nytt konsept har vært til politisk behandling. Prosjektet har hatt BP2 - sak 20. nov. i
formannskapet og 30. nov. i kommunestyret. Positivt vedtak. Endring i
økonomiske rammer for prosjektet. Det har vært anbudsrunde, og Betonmast
Hæhre er valgt til entreprenør. Byggestart grunnarbei der er mai 2019.

Hov vest
omsorgsboliger

Prosjektet planlegges samkjørt med omsorgsboligene på Hov øst. Prosjektet ble
politisk behandlet i BP2 - sak i februar/mars 2019. Byggestart vurderes utsatt til
august grunnet gjennomføring av tiltak med infrastruktur. Revidert hoved
fremdriftsplan utarbeides etter kontrahering av entreprenør.
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Hov øst
omsorgsboliger

Prosjektet ble politisk behandlet i BP2 - sak i januar 2019. Revidert hoved
fremdriftsplan utarbeides når entreprenør er kontrahert.

Ringerike legevakt og
ambulansesentral

Prosjektet har fått en fremdriftskonsekvens som følge av gjentatte endringer i
forhold til opprinnelig bestilling. BP2 - sak 20. nov. i formannskapet og 30. nov. i
kommunestyret. Positivt vedtak. Forventet ferdigstillelse er høs t/vinter
2019/2020.

Ringerike vannverk Det arbeides med oppgraderingsarbeider i eksisterende anlegg og påpekte
utbedringsarbeider i forbindelse med overtakelse av nye anleggsdeler. Noe av
arbeidet vil bli utført i 2019 grunnet vintersesong og endelig avklaring av
utforming av laguner. Alle forhold tyder på at prosjektet skal kunne fullføres
innenfor de rammer som er satt for prosjektet.

Overføringsledninger
Åsa – Monserud

Entreprisestatus:
E1 Sjøledningsentreprise ferdigstilt.
E2 Ledningsanlegg Åsa ve st, under utførelse med ferdigstillelse slutten av april
2019.
E3 Åsa øst, hvor det er mottatt tilbud hvor det pågår evaluering. Planlagt oppstart
våren 2019 med ferdigstillelse høsten 2019.
E5 Totalentreprise 4 pumpestasjoner, utførelse pågår 2 stk. vinte r 2019 og 2 stk.
ferdigstilles sep./okt. 2019.
E5 Sanering av 3 KUR - anlegg, konvertert til minirenseanlegg, ferdigstilt.

Entreprise E2 ligger etter egen fremdriftsplan, men ikke på kritisk linje foreløpig.
Forventet ferdigstillelse mars/april 2019. Er av hengig av entreprise E4 Vinje
Industri Miljø pga. bl.a. betongarbeider som var uteglemt fra beskrivelsen. Det
forberedes til å gjennomføre ekspropriasjon for to grunneiere. Der er signert
avtale med Vision Tech på automasjon.

Prosjektet skal være ferdigst ilt i løpet av 2019, derfor forventes alle utgifter i
løpet av inneværende år med unntak av sluttoppgjør som vil komme i løpet av
februar neste år, med frist for tilbakemelding i april, dvs. det må planlegges for
utbetaling av sluttoppgjør i april/mai 2020 .

Monserud renseanlegg Prosjektet er forsinket mht. planlagt igangkjøring (testing av anlegget med
avløpsvann) 01.05.2019. Dette er nå planlagt at skal skje i august 2019. Planlagt
overlevering av anlegget 01.09.2019 må da utsettes, men det er pr. nå forventet
at det vil bli gjennomført i løpet av høsten 2019.
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8. A ntall ansatte og årsverk – utvikling 2018 – 201 9

9. Sykefravær

Sykef raværet sammenlignes med motsvarende periode i 2018. Sammenlignet med 2018 er det liten
forskjell. Fraværet i februar 2019 er på 11,5% sammenlignet med 11,6% i 2018.

Administrasjon og fellesutgifter har en nedgang fra 11,4 til 5,6%, dette er en halvering av fraværet
sammenlignet med 2018. Barnehage har en økning i fraværet med 1,2 prosentpoeng til 14,2% i 2019.
Grunnskole har en økning med 1,9 prosentpoeng til 10,9%. H else og omsorg har likt fravær i februar
2019 som i februar 2018 og sektor Samfunn har en nedgang fra 10,6 til 9,8% i februar 2019.

Statistikken viser et mindre bruk av egenmeldinger i februar 2019 sammenlignet med februar 2018.
Flere forskningsmiljøer og NAV anbefaler at egenmeldingsordning brukes før ansatte går til
sykemelding da det bidrar til en god dialog om sykefravær på arbeidsplassen og at det avlaster
helsevesenet med korttidsfravær.

I forbindelse med ny IA - avtale er egenmeldingsordningen videre ført i Ringerike kommune med 24
dager i løpet av de siste 12 måneder og at ansatte kan bruke egenmelding åtte dager
sammenhengende. Det vil derfor være hensiktsmessig å informere mer om ordningen og at
kommunen som arbeidsgiver ønsker at ansatte bruker ord ningen mer.

Flere enheter med stort sykefravær planlegger nå å ta i bruk bedriftshelsetjenesten arbeidsmetode
«Sterkere tilbake» som har hatt dokumentert god effekt på sykefraværet ved arbeidsplasser der
dette har blitt brukt. Opplegget vurderes gjennomfø rt ved tre enheter, to enheter/avdelinger fra
helse - og omsorg og en barnehage. Bedriftshelsetjenesten holder informasjonsmøte med aktuelle
enheter i april.
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Sykefravær
februar 2018

Sykefravær
februar 2019

Hele kommunen Totalt 11,6 11,5
Egenmeldt 1,9 1,2

Korttid 2,1 2,6
Langtid 7,6 7,7

Administrasjon og
fellesutgifter Totalt 11,4 5,6

Egenmeldt 3 1,7
Korttid 2,9 0,7
Langtid 5,5 3,2

Barnehage Totalt 13 14,2
Egenmeldt 2,2 2,6

Korttid 2,4 3,3
Langtid 8,4 8,3

Grunnskole Totalt 9 10,9
Egenmeldt 1,5 1,6

Korttid 1,5 2,5
Langtid 6 6,8

Spesielle tiltak barn og
unge Totalt 12,6 10,2

Egenmeldt 1,8 2,1
Korttid 2,3 4,4
Langtid 8,5 3,7

Kulturadministrasjon Totalt 5,7 10,1
Egenmeldt 0,7 1,9

Korttid 0,7 0,2
Langtid 4,3 8

Helse og omsorg Totalt 13,5 13,5
Egenmeldt 1,8 1,5

Korttid 2,3 2,1
Langtid 9,4 9,9

Samfunn (Tekniske
områder) Totalt 10,6 9,8

Egenmeldt 2,1 1,5
Korttid 2,8 2,1
Langtid 5,7 6,2
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10. VEDLEGG 1 - Økonomisk prognose pr. hovedområde
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 rammeområder. I årsbudsjettet vedtas de
økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B, og budsjettene for skatt og rammetilskudd
samt finans vedtas i tabell 1A.
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1847-1   Arkiv:   

 

 

Økonomirapport mars 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Økonomirapport mars 2019 tas til orientering. 

 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Økonomirapport mars 2019 som nå legges frem, bygger på regnskap pr. 31. mars og for øvrig 

kjente forhold med økonomiske konsekvenser for 2019. 

 

Sammendrag 

Årsprognosen for Ringerike kommune indikerer nå et merforbruk på 15,3 mill kroner, i forhold 

til budsjett 2019. Årets budsjett ble vedtatt med 35,5 mill kroner i forventet overskudd, til 

avsetning på disposisjonsfond. Prognosen som nå foreligger indikerer et overskudd på 20,2 

mill kroner. Sett i forhold til kommunens totale inntekter, er dette 0,9 %. 

 
Det er i hovedsak to sektorer som har utfordringer med å holde budsjett. 

Helse og omsorg har utfordringer knyttet til hjemmetjenester, integrerte tjenester og PBA 

(brukerstyrt personlig assistent). Det meldes om merforbruk knyttet til økonomisk sosialhjelp 

til unge under 30 år. Det er igangsatt ulike tiltak, nærmere beskrevet vedlagte Månedsrapport 

mars 2019. 

Spesielle tiltak barn og unge, har utfordringer i forhold til økte vedtakstimer til avlastning.  

Det meldes nå om merforbruk knyttet til en økning i spesialpedagogiske tiltak til barn i 

barnehager. Rådmannen kommer tilbake til hovedutvalget med en analyse av utviklingen 

innenfor dette området. 

 

Sentale inntekter: I forbindelse med at UDI sa opp avtalen med Ringerike kommune for drift 

av helsetjenestene på Hvalsmoen mottak, ble det oppdaget at UDI ikke hadde utbetalt et avtalt 

tilskudd etter at avtalen ble inngått, utbetalingen har funnet sted i april 2019.  

Det forventes også økte konsesjonskraftinntekter og økt utbytte fra Ringerikskraft AS. 

Ved en feil ble tiltak om redusjon av driften i enslige mindreårige flyktninger foretatt to ganger 

i budsjettprosessen for budsjett 2019. 



- 

 

Formannskapets disposisjonskonto: 

Saldo per 28. februar 2019 er 3,653 mill. kroner.  

I FS-sak 28/19 om lydanlegg i kommunestyresalen ble det bevilget 272 314 kroner for å 

oppgradere dette. 

Rest per 30. mars er 3,381 mill. kroner. 

 

Antall årsverk pr. mars 2019 er 1 849 og antall ansatte er 2 287. 

I forhold til mars 2018, er det en økning i antallet årsverk og ansatte. I forhold til mars 2018, 

er det en økning i antallet årsverk og ansatte. Endringen er størst innenfor Helse og omsorg, 

hvor økning i hjemmestjenesten og overtagelse av barnebolig fra Spesielle tjenester utgjør 

størstedelen av økningen. Det er imidlertid færre personer i deltidsstillinger og færre personer 

som arbeider på timer/variabel lønn. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Prognosene ble presentert for Formannskapet 23. april, sak 19/1440. 

 

Rådmannens vurdering 

Driftsbudsjettet for 2019 er meget krevende og for å oppnå budsjettert avsetning til 

disposisjonsfond må vi ha meget god økonomistyring, og gode tiltak må iverksettes når vi 

oppdager avvik i forhold til budsjett. 

 

Avvikene som er rapportert fra sektorene, er innenfor områder som veldig mange andre norske 

kommuner også har utfordringer i forhold til å holde budsjett fordi vi ser at behovene er større 

enn planlagte ressurser.  

 

Økte inntekter fra avsluttet avtale med UDI, økt utbytte fra Ringerikskraft AS og økte 

kraftkonsesjonsinntekter gir oss ett noe bedre handlingsrom. 

 

Rådmannen har stort fokus på å finne gode tiltak og gjennomføre disse for å redusere 

merforbruket som er meldt inn. 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Månedsrapport økonomi mars 2019 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 



- 

 

saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen 
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2. Innledning
Denne rapporten gir en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske planer
som er lagt for 2019 .

Å rsprognose n som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 31. mars 2019.

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, skatteinn tekter , pensjonskostnad og
regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt k an få resultateffekt både posit ivt og negativt i
forhold til års prognosen som vises i denne rapporten .

3. Årsprognose
Årsprognosen indikerer at kommunen vil få et regnskapsresultat i 2019 på 20,1 mill kroner.

D ersom denne prognosen holder seg gjennom året, vil årets budsjetterte «overskudd» bli redusert til
20,1 mill . kroner. Sett i forhold ti l Ringerike kommunes budsjetterte inntekter er dette 0, 7 % .

Formannskapet fikk en foreløpig orientering om prognosen i møte 23. april , sak 19/1440.

4. Kommentarer til årsprognosen

Folkevalgte og revisjon
Prognosen viser et merforbruk på vikar på ordførers ansvar, men det forventes mindreforbruk på
andre ansvar. Rammeområdets prognose settes i samsvar med årsbudsjett .

Ad ministrasjon o g fellestjenester
0, 1 mill kroner positivt avvik .

Barnehage
Ingen avvik .
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Grunnskole
Ingen avvik .

Spesielle tiltak barn og unge
Samlet avvik 8 mill kroner .
Prognosen er økt med 2 millioner kroner siden forrige rapportering.

Ø kt merforbruk skyldes ø kte vedtak i form av spesialpedagogis ke tiltak til barn i barnehager. Det har
vært en jevn økning i antall barn som får spes ialpedagogisk hjelp de siste fire årene, både i landet og i
Ringerike. Ringerike har noe høyere andel barn i barnehage som får ekstr a ressurser til styrket tilbud,
sammenlignet med landet (uten Oslo) og sammenlignbare kommuner.
R ådmannen kommer tilbake til hovedutvalget med en analyse av utviklingen innenfor dette området .

Kulturtjenesten
Ingen avvik .

Helse og omsorg
Prognosen viser ett m erforbruk på 11 mill . kroner. Prognosen er forverret med 2,2 mill . kroner siden
forrige månedsrapport ering , og endringen forklares slik:

1,2 mill . kroner i merforbruk på økonomisk sosialhjelp. Merforbruket er hos unge under 30
år, mens voksne vi ser en nedgang i utbetalinger i forhold til i fjor .
1 mill . kroner i økt merforbruk hjemmetjenesten i Høne foss. Fortsatt høyt sykefravær i
enheten gir vikarkostnader. Hjemmetjenesten merker at «alle skal være hjemme lengst
mulig - tankegangen» , og raskt ut av sykehus og ofte direkte til hjemmetjenesten gir press i
tjenestene . Økt tjenestebehov og høyt sykefravær over tid har gjort at effekten av høy
grunnbemanning og frie timer til å dekke fravær foreløpig ikke viser ønsket effekt .

NAV har igangsatt følgen de tiltak for bedre prognosene sine i forhold til økte utbetalinger til
økonomisk sosialhjelp:

- Ungdommens hus
- Match Box - førsteevaluering viser gode resultater
- Økonomisk rådgivning styrkes og prioriteres
- Egen psykolog som gjør avklaringer - 30 a vklaringer i 2018

Tiltak hjemmetjenesten for å redusere sykefravær og
- Prosjekt med Stamina – individuell oppfølging av sykemeldt
- Samlokalisering planlegges før sommeren, konstituert enhetsleder fra første dag
- HPH team og tildelingspraksis følges tett. Ta hjem pasienter fra sykehuset og redusere

ressursbruk til utskrivningsklare pasienter(De 5 mill. er ikke benyttet)
- Ta hjem kjøpte plasser, flytte ved naturlig avgang og ved endring i tjenestetilbud.(Psykisk

helse, Tjenester til funksjonshemmede)

Solgt plass til Jevnaker
Er i prosess med innføring av kolonial.no i hjemmetjeneste og bofellesskap hvor det er
enkeltbrukere som handler.
Vurdere antall nattevakter i Helse
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Det er for tidlig å si hva tiltakene vil utgjøre i kroner.
Hvalsmoen ned fra 1.oktober. Le ge i 40% stilling har fått oppsigelse. 100% sykep leier og 100%
helsesekretær må nedbemannes .

Samfunn
Alle enheter melder prognose i samsvar med budsjett.

Samfunn har i 2019 et effektiviseringskrav på 2,2 % av samlede driftsutgifter og det jobbes aktivt
med dette. Utfordring for sektoren er blant annet utgifter til energi (strøm, fjernvarme, bioenergi,
fyringsolje) samt at vinteren 2019 har vært svært snørik noe som har påført sektoren store utgifter til
snørydding, strøing og bortkjøring. Det vil i år som i fjor i tillegg tilkomme større utgifter til
opprydding etter vinteren.

Kommunens selvkostområder er fra 2018 samlet under en enhet slik at disse ikke skal blandes med
ordinær drift. I rapportering pr mars er prognosen satt til budsjett da det er for tidlig på året til å se
avvik.

Samfunn styrer mot å holde budsjett.

Avsetninger, overføringer
Samlet positivt avvik 4,2 mill kroner.
I forbindelse med at UDI sa opp avtalen med Ringerike kommune for drift av helsetjenestene på
Hvalsmoen mottak, ble det oppdaget at UDI ikke hadde utbetalt et avtalt tilskudd etter at avtalen ble
inngått, utbetalingen har funnet sted i april 2019 , på til sammen 10,5 mill. kroner.
Det forventes ø kte inntekter på salg av konsesjonskraft .
Ved en feil ble T iltak enslige mindreårige redusert to ganger med 7 mill. kroner i budsjettprosessen .

Skatt og rammetilskudd
Negativt a vvik 3 mill kroner .
Dette skyldes at e iendomsskatten blir lavere enn budsjettert - på grunn av bortfall av eiendomsskatt
på verk og bruk, samt lave skattegrunnlag for krafteiendommene.

Finans
Samlet positivt avvik 2,4 mill kroner. Forventer økt u tbytte fra Ringerikskraft AS.

5. Status bosetting av flyktninger
Kommunen har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette 30 flyktninger i 2019. I tillegg kommer
eventuelle familiegjenforeninger.

Ingen anmodning om å bosette enslige mindreårige flyktninger.

Pr. 1.april er det ingen nye bosettinger i kommunen.

6. Likviditetssituasjonen

Kommunens likviditetssituasjon har vært stabil og god de seneste årene. Ved utgangen av mars har
kommunen 388 mill. kroner i likvide midler på bankkonto.
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Gjennomsnittlig innestående på konsernkontoen i mars var til sammenligning 331 mill. kroner. I
tillegg har kommunen en driftskreditt på 100 mill. kroner knyttet til driftsk ontoen.

7. Investeringer
Utbygging har rapportert samtidig for februar og mars. Det er ingen endring i prognosene i forhold til
økonomirapport per februar.

Budsjetterte investeringer i 2019 er 736 mill. kroner. I KS - ska 27/19 ble det overført 81,9 mill. kroner
fra 2018 til 2019. Rådmannen vil i 1. tertial - rapporten komme tilbake med en oversikt over framdrift
og beløp som vil bli investert i 2019.

Tabellen viser et utdrag av de største investeringene :

Det er ingen vesentlige endringer som er rapportert tekstlig siden sist. Februar - rapporteringen er
derfor gjengitt nedenfor:

Prosjekt Status og fremdrift

Ullerål skole med
idrettshall

All støp er ferdigstilt. Bygget er i ferd med å reise seg, og man forv enter tett bygg
til august 2019. Prosjektet følger oppsatt fremdrift og økonomiplan i henhold til
oppdragsbestilling fra skolesektoren.

Benterud skole Ny skole er overtatt av Ringerike kommune. Levert i henhold til
oppdragsbestilling. Sluttoppgjør vil foreligge i første halvdel av april 2019. Vil
levere skolen til budsjett. Eventuell besparelse vil dekke inn manglende
budsjettmidler på Trygg skolevei Benterud skole.

Trygg skolevei
Benterud skole

Anlegget er ferdigstilt og overtatt av kommunen. Gjenstår oppmerking av p -
plasser som vil bli tatt til våren. Anlegget ble klart til å brukes av skoleelever fra
januar 2019. Utbetaling for grunnerverv og noe beplantning/finpuss i 2019, blant
annet ved kiss - n - ride og en hekk langs Dronning Åstas gate. I tillegg har vi noen
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små utbedringer ved private avkjørsler som tas når snø og tele har gått. Anslått
totalkostnad for prosjektet er 18,9 mill. kr.

Heradsbygda
omsorgssenter

Nytt konsept har vært til politisk behandling. Prosjektet har hatt BP2 - sak 20. nov. i
for mannskapet og 30. nov. i kommunestyret. Positivt vedtak. Endring i
økonomiske rammer for prosjektet. Det har vært anbudsrunde, og Betonmast
Hæhre er valgt til entreprenør. Byggestart grunnarbeider er mai 2019.

Hov vest
omsorgsboliger

Prosjektet planlegge s samkjørt med omsorgsboligene på Hov øst. Prosjektet ble
politisk behandlet i BP2 - sak i februar/mars 2019. Byggestart vurderes utsatt til
august grunnet gjennomføring av tiltak med infrastruktur. Revidert hoved
fremdriftsplan utarbeides etter kontrahering av entreprenør.

Hov øst
omsorgsboliger

Prosjektet ble politisk behandlet i BP2 - sak i januar 2019. Revidert hoved
fremdriftsplan utarbeides når entreprenør er kontrahert.

Ringerike legevakt og
ambulansesentral

Prosjektet har fått en fremdriftskonsekvens som følge av gjentatte endringer i
forhold til opprinnelig bestilling. BP2 - sak 20. nov. i formannskapet og 30. nov. i
kommunestyret. Positivt vedtak. Forventet ferdigstillelse er høst/vinter
2019/2020.

Ringerike vannverk Det arbeides med oppgraderingsarbeider i eksisterende anlegg og påpekte
utbedringsarbeider i forbindelse med overtakelse av nye anleggsdeler. Noe av
arbeidet vil bli utført i 2019 grunnet vintersesong og endelig avklaring av
utforming av laguner. Alle forhold tyder på at p rosjektet skal kunne fullføres
innenfor de rammer som er satt for prosjektet.

Overføringsledninger
Åsa – Monserud

Entreprisestatus:
E1 Sjøledningsentreprise ferdigstilt.
E2 Ledningsanlegg Åsa vest, under utførelse med ferdigstillelse slutten av april
2019 .
E3 Åsa øst, hvor det er mottatt tilbud hvor det pågår evaluering. Planlagt oppstart
våren 2019 med ferdigstillelse høsten 2019.
E5 Totalentreprise 4 pumpestasjoner, utførelse pågår 2 stk. vinter 2019 og 2 stk.
ferdigstilles sep./okt. 2019.
E5 Sanering av 3 KUR - anlegg, konvertert til minirenseanlegg, ferdigstilt.

Entreprise E2 ligger etter egen fremdriftsplan, men ikke på kritisk linje foreløpig.
Forventet ferdigstillelse mars/april 2019. Er avhengig av entreprise E4 Vinje
Industri Miljø pga. bl.a. beton garbeider som var uteglemt fra beskrivelsen. Det
forberedes til å gjennomføre ekspropriasjon for to grunneiere. Der er signert
avtale med Vision Tech på automasjon.

Prosjektet skal være ferdigstilt i løpet av 2019, derfor forventes alle utgifter i
løpet a v inneværende år med unntak av sluttoppgjør som vil komme i løpet av
februar neste år, med frist for tilbakemelding i april, dvs. det må planlegges for
utbetaling av sluttoppgjør i april/mai 2020.

Monserud renseanlegg Prosjektet er forsinket mht. planlagt igangkjøring (testing av anlegget med
avløpsvann) 01.05.2019. Dette er nå planlagt at skal skje i august 2019. Planlagt
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overlevering av anlegget 01.09.2019 må da utsettes, men det er pr. nå forventet
at det vil bli gje nnomført i løpet av høsten 2019.

8. A ntall ansatte og årsverk – utvikling 201 8 – 201 9

Antall årsverk pr. mars 201 9 er 1.8 49 , d et er 39 årsverk flere enn mars 2018 . Antall ansatte er 2.287,
det er 17 flere enn mars 2018.
Det er en større økning i antall årsverk enn i antall ansatte, noe som indikerer at flere har fått større
stillingsbrøker.
Arbeid på timebasis / variabel lønn utgjør 193 årsverk, det er en nedgang på 11 årsverk i forhold til
mars 2018.

Rammeområder Årsver k Ansatte
2018 2019 2018 2019

Folkevalgte og revisjon 2 1,5 2 2
Administrasjon og fellesutgifter 118 120,5 132 133

herav lærlinger * 10,5 10,5 21 21
Barnehager 164 172 196 199
Grunnskole 441 428 503 489
Spesielle tiltak barn og unge 148 136 198 181
Kulturtjenesten 21 22 33 34
Helse og omsorg 696 745 972 1 014
Samfunn 220 224 234 235

Sum 1 810 1 849 2 270 2 287

Variabel lønn 204 193

Ringerike kommune har p.t. 37 personer på lærlingekontrakt.

Økningen i antall årsverk (8) i barnehager skyldes pedagognormen som ble innført 1. august 2018.

Reduksjonen i antall årsverk i spesielle tiltak barn og unge skyldes at ansvaret for en barnebolig er
overført til Helse og omsorg.

Økningen i antall årsverk i Helse og omsorg skyldes overtagelse av en barnebolig fra Spesielle tiltak
barn og unge – 14 årsverk , hjemmetjenesten i Hønefoss har økt med 20 årsverk. Resten av økningen
skyldes økte tjenester og krav på stilling.



8

R inger ike kommune – Månedsrappor t mars 201 9

9 . V EDLEGG 1 - Økonomisk prognose pr. hovedområde
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 rammeområder. I årsbudsjettet vedtas de
økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B, og budsjettene for skatt og rammetilskudd
samt finans vedtas i tabel l 1A.
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1 0 . VEDLEGG 2 – Utvikling prognoser gjennom året



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2074-4  Arkiv: 210  

 

Sak: 54/19 

 

Saksprotokoll - Prognose 1. tertial 2019  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1. Presentasjonen av økonomisk prognose per 1. tertial (30.04.19) 2019 tas til 

orientering. 

 

2. Rådmannen legger frem en vurdering og en tiltakspakke på avvikene som har kommet 

frem i prognosen. Formannskapet ønsker oversikten fremlagt på Strategi konferansen. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 21.05.2019: 

 

Hilde Vollmerhaus (Ap) p.v.a. Ap fremmet følgende forslag til pkt. 2: 

«Rådmannen legger frem en vurdering og en tiltakspakke på avvikene som har kommet frem i 

prognosen. Formannskapet ønsker oversikten fremlagt på Strategi konferansen.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag, samt Vollmerhaus (Ap) forslag p.v.a. Ap, ble enstemmig vedtatt som 

formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2074-1   Arkiv: 210  

 

Prognose 1. tertial 2019  
 

Forslag til vedtak: 

 

Presentasjonen av økonomisk prognose per 1. tertial (30.04.19) 2019 tas til orientering. 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

 

Presentasjon – økonomisk prognose per 1. tertial 2019 

 

 Ringerike kommune, 09.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1916-2  Arkiv: 210  

 

Sak: 55/19 

 

Saksprotokoll - Regnskap og årsrapport 2018 for Ringerike kommune  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2018 godkjennes.  

2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 14 848 393  

avsettes slik:  

a. kr 15 548 623til disposisjonsfond, kr 3 550 884 til å opprettholde realkapitalen 

i Fossefondet, kr -4 251 114 til bufferfond i Fossefondet  

b. Fossefondets realkapitalfond og bufferfond korrigeres slik: kr 11 121 785 som 

feilaktig ble ført til realverdi i 2018 flyttes til bufferfond. 

c. Avvik i fjorårets disponering med kr. 914.256 har redusert disposisjonsfondet. 

3. Det negative fondet på oppmåling akkumulert fra 2012 til 2017: saldo på de 

fremførbare underskuddene til og med 2018 nedskrives til kr 0. 

4. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2018 godkjennes.   

5. Rådmannens årsberetning for 2018 godkjennes.  

6. Rådmannens årsrapport for 2018 tas til orientering. 

7. Årsbudsjett for 2019 justeres i tråd med vedtak i punkt 2 og 3. 

 
 

Behandling i Formannskapet 21.05.2019: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1916-1   Arkiv: 210  

 

Regnskap og årsrapport 2018 for Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2018 godkjennes.  

2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 14 848 393  

avsettes slik:  

a. kr 15 548 623til disposisjonsfond, kr 3 550 884 til å opprettholde realkapitalen i 

Fossefondet, kr -4 251 114 til bufferfond i Fossefondet  

b. Fossefondets realkapitalfond og bufferfond korrigeres slik: kr 11 121 785 som 

feilaktig ble ført til realverdi i 2018 flyttes til bufferfond. 

c. Avvik i fjorårets disponering med kr. 914.256 har redusert disposisjonsfondet. 

3. Det negative fondet på oppmåling akkumulert fra 2012 til 2017: saldo på de 

fremførbare underskuddene til og med 2018 nedskrives til kr 0. 

4. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2018 godkjennes.   

5. Rådmannens årsberetning for 2018 godkjennes.  

6. Rådmannens årsrapport for 2018 tas til orientering. 

7. Årsbudsjett for 2019 justeres i tråd med vedtak i punkt 2 og 3. 

 

  

Sammendrag 

Budsjettert avsetning til disposisjonsfond er ført i regnskapet med kr 23,6 mill. kroner 

Driftsregnskapet for 2018 legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 14,848 

mill. kroner. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.  

 

Rådmannen mener at det fremlagte årsregnskapet sammen med årsberetningen gir et 

tilfredsstillende og dekkende bilde på den samlede aktivitet i 2018. Det regnskapsmessige 

mindreforbruket er foreslått avsatt til disposisjonsfond.  

 

Innledning / bakgrunn 

I henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning fastsatt av Kommunal- og  

regionaldepartementet 15.12.2000 med hjemmel i Lov av 25.9.1992 nr. 107 om kommuner  

og fylkeskommuner § 48 nr. 6 heter det bl.a.: Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av 

kommunestyret og fylkestinget senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.  

 

Regnskapsforskriften stiller krav til at rådmannen skal utarbeide en årsberetning.  



- 

Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom året, og skal omtale viktige 

hendelser samt gi en vurdering av kommunens økonomiske stilling og virksomhet.  

 

Rådmannen utarbeider en årsrapport som i tillegg til årsregnskap og årsberetning redegjør for 

oppnådde resultater, analyser og vurderinger av kommunens tjenesteproduksjon. I 

årsrapporten er det en enkel KOSTRA-analyse med noen økonomiske nøkkeltall som viser 

kommunens utvikling de siste årene. Det vil i august bli lagt fram en egen sak med utvidet 

KOSTRA-analyse og presentasjon av endelige tall for Kommunebarometeret som grunnlag for 

budsjettbehandlingen for 2020. 

Årsrapporten for 2018 er publisert på kommunens hjemmeside i ett annet format som ett 

supplement til vedlagte årsrapport. 

 

Det er framlagt egen årsrapport for finansområdet for 2018. 

 

Beskrivelse av saken 

Regnskapet for 2018 viser et netto driftsresultat (overskudd) etter finansposter på 29,968 

millioner kroner. Det er overført 20,8 millioner kroner til investeringsregnskapet. Etter 

overføring til investeringsregnskapet, avsetninger og bruk av avsetninger ble det et 

regnskapsmessig mindreforbruk i 2018 på 14,848 millioner kroner.  

 

Året 2018 viser et økonomisk resultat for Ringerike kommune som er vesentlig dårligere enn 

for de to foregående årene. Det har vært et år hvor usikre momenter som pensjonsutgifter og 

skatteutjevning har slått positivt ut i forhold til både budsjett og prognose, men hvor det har 

vært nødvendig å kompensere sektorene som leverer tjenester for økte kostnader i forbindelse 

med større behov i tjenestene.  

Det er gjort avsetning på 6,6 mill. kroner for å kunne dekke Ringeriksbadet IKS sitt krav fra 

Skatteetaten for tilbakebetaling av MVA-kompensasjon. 

Fossefondet fikk i 2018 negativ avkastning på kr 700 000 etter å ha hatt positiv avkastning 

fram til september 2018, men ble sterkt påvirket av stor uro i internasjonale finansmarkeder de 

siste tre månedene i 2018. 

 

Kommunens balanseførte premieavvik (utsatte pensjonskostnader) inkludert arbeidsgiveravgift 

har i 2018 vært på 162 millioner kroner.  

Driftsinntektene økte med 4,5 % i 2018, mens driftsutgiftene ble økt med 6 %. 

 

Økonomiske forhold 

Økonomisk hovedfokus de siste årene for Ringerike kommune har vært å skape rom for de 

nødvendige investeringene i infrastruktur som må gjennomføres. Driften har økt som en 

konskevens av økte behov i befolkningen. Det er likevel stort fokus på å holde budsjetter i 

tjenestene. Handlefriheten har økt ved at kommunen nå har ett disposisjonsfond på 187,9 

millioner kroner. Det utgjør 7,9 % av driftsinntektene i 2018. Det anbefales at kommunen har 

ett disposisjonsfond på 10% av driftsinntektene, for Ringerike kommune vil det utgjøre opp 

mot 235 millioner kroner. 

 

Avkastningen til Fossefondet ble i 2018 negativ, og i henhold til finansreglementets punkt 4.3 

skal fondets realverdi verdi søkes opprettholdt. Dette gjøres i praksis ved å redusere 

Fossefondets bufferfond slik at realkapitalen opprettholdes.  «Fossefondet - realkapital» er 

klassifisert som disposisjonsfond i driftsregnskapet. 

 



- 

Nedskriving negativt selvkostfond oppmåling 

Ringerike kommune har fremført underskudd på selvkostområdet oppmåling med saldo pr 

31.12.18 på kr 2 961 033. 

 

Fra retningslinjene for beregning av selvkost (H-3/14) er generasjonsprinsippet beskrevet som 

at «En generasjon brukere skal ikke subsidiere eller bli subsidiert av neste generasjon. 

Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av 

tjenesten.». Å øke gebyrene opp til selvkostnivå ville synes som en urimelig høy økning og det 

har ikke vært vilje til å øke gebyrene til dette nivået for å oppnå full kostnadsdekning for 

oppmålingstjenesten. Med dette til grunn vil det være urimelig at  

 

 morgendagens brukere skal betale ekstra for gårsdagens lave gebyrer  

 underskudd som følge av tidligere års «feilberegning» skal motregnes av kommende 
overskudd. 

 

Konsekvensen av å nedskrive de fremførbare underskuddene har ingen direkte påvirkning på 

kommunens resultat ettersom tapene er tatt tidligere år og de fremførbare underskuddene 

således kun har representert et potensial for fremtidig inndekning av tap. Konsekvensen for 

innbyggere/søkere er at fremtidige gebyrer vil være uten et påslag for inndekning av tidligere 

underskudd. 

 

I høringsnotat om nye forskrifter til økonomibestemmelsene i kommuneloven (fra april 2019) 

er det foreslått at underskudd for selvkosttjenestene etter plan- og bygningsloven, 

eierseksjoneringsloven og matrikkellova ikke kan fremføres når det ikke er midler på 

selvkostfondet.  

 

Med begrunnelse i at det negative fondet på oppmåling er akkumulert fra 2012 til 2017 med 

for lave gebyrer anbefales det at saldo på de fremførbare underskuddene til og med 2018 

nedskrives til kr 0. 

 

Rådmannens vurdering 

Til tross for at 2018 har vært et år med sterkt fokus på økonomistyring, ser vi at det er 

krevende å holde budsjettrammene i tjenestene.  

 

I arbeidet med Ringerike kommunes investeringsprogram kom det klart fram at 2019 og 2020 

vil bli svært krevende år økonomisk for å ta høyde for økte finanskostnader i forbindelse med 

investeringer. Vi ser også at det oppstår utgifter som kommunen må dekke som ikke kan 

forutsees i budsjettprosessen. Vi anser likevel at vi har god økonomistyring, og har fleksibilitet 

til å ta slike uforutsigbare hendelser. 

 

Rådmannen vil understreke viktigheten av å fortsatt arbeide for å skape et økonomisk 

handlingsrom som gjør Ringerike kommune i stand til å takle uforutsette økonomiske 

svingninger både på inntekts- og utgiftssiden, samt økte finanskostnader i forbindelse med 

investeringsprogrammet. 

 

Vedlegg 

1. Regnskap 2018 

2. Årsberetning 2018 

3. Revisjonsberetning regnskap 2018 



- 

4. Kontrollutvalgets uttalelse regnskap 2018 

5. Årsrapport 2018 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 

 

 



 
          

 
 

 
           

 

 

Kommunestyret i  

Ringerike kommune 

 

 

 

 

 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL RINGERIKE KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 

FOR 2018. 

 

 

Kontrollutvalget har i møte 03.05.19, sak 29/19, behandlet Ringerike kommunes årsregnskap for 

2018. 
  
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet for 2018, årsberetningen for 2018 og 

revisors beretning datert 15.04.19. I tillegg har administrasjonen og revisor deltatt i forbindelse med 

kontrollutvalgets behandling. 

 

 

Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse: 

 

 
Driftsregnskap og budsjett 

Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 14,8 mill. kr.  

 

Skatteinntektene utgjør ca. 803,5 mill. kr og er ca. 3,5 mill. kr mer enn regulert budsjett, og ca.  

21,7 mill. kr høyere enn i 2017. Ordinært rammetilskuddet i skjema 1A utgjør 776,8 mill. kr som er 

ca. 8 mill. kr høyere enn regulert budsjettert. Eiendomsskatten er på 52,8 mill. kr som er 1,4 mill. kr 

lavere enn budsjett. 

 

Overordnet analyse av budsjettavvik på virksomhetsnivå i skjema 1B viser at rammeområdene 

samlet sett har et mindreforbruk på 7,6 mill. kr. Rammeområdet «Avsetninger, overføringer» har det 

største avviket på 19,7 mill. kr.  

 

Netto driftsresultat utgjør ca. 1,3 % av sum driftsinntekter som er lavere enn i fjor. Netto 

driftsresultat blir ansett som en hoved indikator for den økonomiske balansen og bør ligge på 

minimum 1,75 % av driftsinntektene. 

 

For nærmere analyse og opplysninger vises til rådmannens årsberetning.  

Ringerike kommune 

Kontrollutvalget                 
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Investeringsregnskap og budsjett 

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.  
 

Det er i 2018 investert ca. 519,3 mill. kr i anleggsmidler, som er 79,3 mill kr lavere enn regulert 

budsjett på 598,6 mill. kr. Hovedårsaken til avviket mellom regnskap og justert budsjett for 

investeringer er forsinket fremdrift i forhold til budsjett, og at prosjekter blir gjennomført senere enn 

opprinnelig planlagt. Bruk av lånemidler er redusert som følge av lavere finansieringsbehov, i tråd 

med forskriftenes bestemmelser. 

 

Budsjettavvik på ca. 49,3 mill. kr for avdrag på lån gjelder ekstraordinært avdrag på startlån.  

 

Budsjettavvikene er tilstrekkelig redegjort for i rådmannens årsberetning for 2018. 

 

Investeringene er i hovedsak finansiert ved bruk av lån (584,6 mill.), og kompensasjon for 

merverdiavgift (60 mill.) og mottatte avdrag på utlån. 

 

 

Likviditet 

Likviditetsgradene ligger over anbefalte normer, og ligger omtrent på samme nivå som i fjor.  

Rådmannen opplyser i sin årsberetning at likviditetsutviklingen har ligget under prognosen store 

deler av året, men ble litt bedre enn forventet ved årets slutt.  

 

Kommunen har hovedbankavtale med trekkrettighet på inntil 100 mill. kr. Trekkrettigheten er 

godkjent av fylkesmannen, men kommunen er av fylkesmannen anmodet om å bruke denne 

rettigheten i svært begrenset grad. Trekkrettigheten er ikke benyttet i 2018. 

 

Premieavvik 

Vi gjør oppmerksom på at kommunen har et netto akkumulert premieavvik i balansen på ca  160 

mill. kr i mot 149,3 mill. kr for 2017. Premieavviket er i samsvar med de kommunale 

regnskapsforskriftene inntektsført i driftsregnskapet og bokført som kortsiktig fordring. Det 

akkumulert premieavvik er pensjonsutgifter kommunene har betalt, men som ikke er belastet 

driftsregnskapet. I perioden 2003 til 2012 skjedde belastningen over 15 år. Fra 2012 ble dette 

redusert til 10 år og fra 2014 til 7 år. Flere kommuner har fått dårlig likviditet fordi aktiviteten er 

tilpasset tilsynelatende lavere pensjonsutgifter. Pengene er imidlertid allerede brukt til å betale 

regningen fra pensjonskassen, og ved å fordele et premieavvik over mange år skyver man utgiften 

foran seg. Ordningen er et resultat av de regnskapsreglene for pensjon som ble innført i 

kommuneregnskapene fra 2002 som hadde til formål å bidra til en jevnere utgiftsbelastning over 

flere år. Kommunen har bokført pensjonsutgiftene og premieavviket i tråd med disse bestemmelsene. 

 

Egenkapital 

Kommunens samlede fondsreserver er pr 31.12.18 bokført med ca. 426,6 mill. kr ekskl. disponering 

av årets mindreforbruk på 14,8 mill. kr, mot ca. 414 mill. kr ved utgangen av 2017.   

 

Det er viktig at kommunen har fri egenkapital (frie fond) for å sikre langsiktig og stabil drift. 

Kommunen har pr 31.12.18 ca. 344,4 mill. kr i frie fond, mot 290,8 mill. kr forrige år. 156,5 mill. kr 

av dette vedrører ubundne investeringsfond, som kun kan benyttes i investeringsregnskapet. 

 

Gjeld 

Kommunens langsiktige gjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) utgjør pr 31.12.2018 ca. 2 366,2 mill. kr, 

som er en økning fra 2017 på ca. 450 mill. kr. 
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Noteopplysninger 

Det er utarbeidet noter i samsvar med regnskapsforskriftens minimumskrav og anbefaling fra 

foreningen for god kommunal regnskapsskikk.  

 

 

Tidsfrister knyttet til årsregnskapet 

Regnskapet ble avlagt 14. februar som er innenfor fristen 15. februar. Korrigert regnskap ble avlagt 

3.4.19.  

 

Rådmannens årsberetning ble avlagt 9.4.19, fristen var 31. mars.  

 

 

Revisors beretning 

Revisor har i sin beretning datert 15. april 2019 konkludert med at årsregnskapet er avgitt i samsvar 

med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen og resultatet pr 

31.12.2018. Det er heller ikke avdekket spesielle forhold knyttet til årsberetningen eller registrering 

og dokumentasjon. 

 

 

 

Avslutning 

Kontrollutvalget mener at det fremlagte årsregnskapet kan fastsettes som Ringerike kommunes 

årsregnskap for 2018. 

 

 

 

Ringerike kommune 

    Kontrollutvalget, 03.05.19 

 

 

 

 

Karsten Lien 

leder 

(sign.) 
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Forord

Resultatene kommer

Den brede satsingen på kompetansetiltak er videreført gjennom 2018 og Ringerike kommune holder
fortsatt stø kurs i forhold til målene om modernisering og fornyelse. I løpet av 2018 har vi kommet langt
i det omfattende investeringsprogrammet som ble vedtatt i 2015 og flere store prosjekter er ferdigstilt.

Virksomheten i 2018 bygger på det vedtatte handlingsprogrammet og samfunnsdelen av
kommuneplanen for 2015 til 2030. Både handlingsprogrammet og budsjettet bygger videre på de
vedtakene og målene kommunestyret har satt for perioden 2017 til 2020.

Strategi og utvikling

Målet om vekst er sentralt i kommuneplanens samfunnsdel og preger naturligvis de vedtatte
prioriteringene i for 2018. Som en del av dette ble det opprettet en strategi - og utviklingsavdeling under
ledelse av nytilsatt assisterende rådmann.

På denne måten ble kapasiteten økt både til plansaker og til å følge opp kommunale strategier i forhold
til blant annet befolkningsvekst og næringsutvikling.

Investering o g fornying

Det har vært et stort behov for modernisering og fornying av infrastruktur og bygningsmasse. I tillegg er
det gjennomført en omfattende fornying av inventar og utstyr innen helsebygg, barnehager og skoler.

Ved utgangen av perioden for handlings programmet vil det meste av bygningsmassen dermed fremstå
som morderne og godt tilpasset effektive tjenester.

God kontroll og styring

Ved inngangen til 2018 var det god kontroll på driften og på økonomien i Ringerike kommune. De siste
års opparbeidelse av et disposisjonsfond gjør kommunen mer robust og bedre i stand til å kunne
håndtere uforutsette hendelser.

I 2018 har det vært lagt vekt på å finne en god balanse mellom eksisterende tjenestetilbud og
tjenesteutviklingen for å møte endrede behov hos brukern e.

God kontroll og styring er helt avgjørende for å løse utfordringene og det økte tempoet i omstillingen
fremover.
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Organisasjonskart
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Status Sykefravær og H M S

Totalt
2015

Totalt
2016

Totalt
2017

Totalt
2018

Hele kommunen Totalt 8,8 8 7,7 8,6
Egenmeldt 1,1 1 1,1 1

Korttid 1,7 1,6 1,2 1,3

Langtid 6 5,4 5,4 6,3
Admin. og fellesutgifter Totalt 6,5 5,6 5,4 7,9

Egenmeldt 0,8 1 1 1
Korttid 0,6 0,9 0,7 0,6
Langtid 5,1 3,7 3,7 6,3

Barnehage Totalt 9,8 8,8 7,6 9
Egenmeldt 1,6 1,4 1,3 1,4

Korttid 2 1,6 0,9 0,9
Langtid 6,2 5,8 5,4 6,7

Grunnskole Totalt 5,7 6,1 5,6 5,9

Egenmeldt 0,9 0,8 0,8 0,8
Korttid 1 1,1 0,9 0,7
Langtid 3,8 4,2 3,9 4,4

Spesielle tiltak barn og unge Totalt 6,8 7, 6 5,9 7,3
Egenmeldt 1,1 1,2 1,4 1,3

Korttid 1,8 1,4 0,8 1,1
Langtid 3,9 5 3,7 4,9

Kulturtjenesten Totalt 5,2 5 5,2 6,3
Egenmeldt 0,4 0,7 0,6 0,8

Korttid 0,4 1,4 0,2 0,5
Langtid 4,4 2,9 4,4 5

Helse og omsorg Totalt 12 10, 5 10,4 11,3
Egenmeldt 1,2 1,1 1,1 0,9

Korttid 2,3 2,1 1,7 1,6
Langtid 8,5 7,3 7,6 8,8

Samfunn (Tekniske områder) Totalt 6,1 4,9 4,5 6,6
Egenmeldt 1 0,9 1,1 1

Korttid 1,3 1,2 0,7 1,1

Langtid 3,7 2,8 2,7 4,5

Ringerike kom mune har de siste årene hatt en nedgang i sykefraværet og det har vært arbeidet godt
med forebyggende arbeid og oppfølging av sykemeldte. På tross av godt arbeid med oppfølging av
sykefravær har det totale sykefraværet i 2018 økt fra 7,7 % til 8,6 % sammen liknet med 2017. Det er en
økning i alle sektorer og det er spesielt langtidsfraværet som har økt. Tilgjengelig statistikk på enhets -
og avdelingsnivå viser som tidligere store forskjeller i sykefravær.
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Med utgangspunkt i økningen i sykefraværet i 2018 er det nødvendig å sette i gang nye vurderinger,
analyser og tiltak. Kommunen er allerede i dialog med vår bedriftshelsetjeneste, Stamina, om mulig
samarbeidsprosjekt med mål om reduksjon innen sykefravær. I tillegg vil det arbeides videre med
lederopplæring og kompetanseutvikling for våre medarbeidere.

Ny IA - avtale (inngått 1.1.2019) gir føringer og tydelige anbefalinger i arbeid med sykefravær. Alle
virksomheter i Norge er en del av ny IA - avtale og det er definert en overordnet målsetting som er:

Det skal l egges til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig.

Ringerike kommune kommer til å følge opp de nye målsetningene i ny IA - avtale, i samarbeid med
vernetjenesten og de tillitsvalgte.

Oppsummering tiltak sykefravær og HMS
Det utarbeides hvert år en samarbeidsplan mellom Ringerike kommune og bedriftshelsetjenesten .
Samarbeidsplanen er et verktøy for å planlegge og gi oversikt over de HMS - aktivitetene som
bedriftshelsetjenesten skal bistå med. Planen er en del av kommunen s HMS - arbeid. I 2018 ble
tiltakene gjennomført etter plan.

Av konkrete tiltak som er gjennomført kan det nevnes helsekontroller av ansatte i
risikogrupper, grunnopplæring i arbeidsmiljø, bistand til arbeidsmiljøarbeid, bistand til systematisk HMS -
arbeid og sykefraværsoppfølging.

Ringerike kommune har et svært godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten.
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Kommunens tjenesteområder

Barnehage

Tjenesteområdebeskrivelse

Ved utgangen av desember 2018 bestod barnehagesektoren i Ringerike k ommune av 11 kommunale
barnehager og 17 private barnehage (ordinære - og familiebarnehager).

Visjonen for de kommunale barnehagene er «Fra ord til handling».

Innholdet i barnehagehverdagen utvikles i samarbeid med barnas hjem, og er i tråd med kommunens
verdigrunnlag og planer.

Utvikling og utfordringer

Det stilles tydelige krav til barnehagene og at alle lovpålagte krav følges opp. Barnehagemyndigheten
gjennomførte tilsyn etter barnehageloven i 2018. Tema for tilsyn har vært implementering av ny
rammep lan, og tilrettelegging for barn med særskilte behov.

I Ringerike samarbeider de private og kommunale barnehagene om kompetanse - og kvalitetsutvikling.
Felles satsningsområder i 2018 har vært kompetanseløftet «Være sammen», fokus på tema «vold og
seksuell e overgrep» og «mobbing».
Kunnskap og kvalitet skal være styrende for utvikling av barnehagene.

Stortinget vedtok en endring av pedagognormen fra og med 1.august 2018. Skjerpet pedagognorm
innebærer minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og min st én pedagogisk leder per 14 barn
over tre år. Barnehagene i Ringerike kommune innfridde den endrede pedagognormen fra 1.august
2018.

Det stilles tydelige krav til barnehagene og at alle lovpålagte krav følges opp. Barnehagemyndigheten
gjennomførte tilsy n etter barnehageloven i 2018. Tema for tilsyn har vært implementering av ny
rammeplan, og tilrettelegging for barn med særskilte behov.

Ringerike kommune oppfylte lovfestet rett til barnehageplass i 2018 for barn født september, oktober
og november 2017. For å ha gode prognoser, ble det det utarbeidet en barnehage - og
skolebehovsanalyse for 2016 – 2030 av Norconsult i Bergen. En oppdatert analyse kom våren 2018.

Viktige begivenheter

Retningslinjer for hvordan mistanke om vold og seksuelle overgrep skal håndteres ble vedtatt i 2016. På
bakgrunn av retningslinjene ble det i 2017 opprettet en tverrsektoriell arbeidsgruppe som skulle
implementere tiltak mot vold og seksuelle overgrep. Gruppa har fortsatt arbeidet for implementering i
2018. Det ble blant ann et arrangert en fagdag med tema «vold og radikalisering». Flere av de
kommunale sektorene, andre kommuner, private barnehager, frivillige organisasjoner og politiet deltok
på fagdagen.

Alle de kommunale barnehagene i Ringerike kommune deltar i kompetanse løftet «Være sammen» som
hadde oppstart høsten 2017, hvor de private barnehagene har vært invitert til å delta.
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«Være Sammen» er et kompetanseløft for tidlig innsats og endringsarbeid i barnehagen.
Kompetanseløftet er et samarbeid med Stiftelsen «Være sam men» og Universitetet i Stavanger (UIS)),
Læringsmiljøsentret. Det har vært gjennomført 4 nettverkssamlinger i 2018.

For å sikre at barn og ansatte i de kommunale barnehagene har tilstrekkelig digitale ferdigheter, er det i
samarbeid med skole utarbeidet « Temaplan for digital barnehage - og skolehverdag». Det er kjøpt
digitale verktøy til barnehagene.

KOSTRA

2018 2017 2016

Netto driftsutgifter
barnehagesektoren i prosent
av kommunens totale netto
driftsutgifter

12,5 % 13,3 % 13,4 %

Netto driftsutgifter per
innbygger 1 - 5 år i kroner, alle
barnehager

149 575 147 113 138 894

Andel barn 1 - 2 år med
barnehageplass i forhold til
innbyggere 1 - 2 år

86,1 % 84,8 % 86,7 %

Andel barn 3 - 5 år med
barnehageplass i forhold til
innbyggere 3 - 5 år

97,8 % 97,9 % 97,4 %

A ndel minoritetsspråklige barn
i barnehage i forhold til alle
barn med barnehageplass

18,4 % 18,1 % 17,1 %

Korrigerte oppholdstimer per
årsverk i kommunale
barnehager

12 753 13 195 13 488

Andel barn i kommunale
barnehager i forhold til alle
barn i barneha ge

44,4 % 44,6 % 43,9 %

Kommentar til KOSTRA - tallene

Indikatoren netto driftsutgifter i barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto
driftsutgifter viser hvordan kommunens frie inntekter er fordelt til sektoren. Siden 2016 har det vært en
reduks jon i underkant av 1 prosentpoen g. Det er lavere enn kostragruppe 13 som ligger på 15,1
prosent, og landet (uten Oslo) på 14,3 prosent.

Netto driftsutgifter pr innbygger i alderen 1 - 5 år har økt de senere årene. Blant annet påvirkes dette
av bemanningsnor men som trådte i kraft august 2018, og at flere barn i barnehagene fikk ekstra
ressurser og tiltak innenfor spesial - pedagogisk tjeneste.

Det var flere barn i alderen 1 - 2 år med barnehageplass i 2018 enn 2017. Det er færre barn i
aldergruppen enn tidligere , men flere velger å ha barna i barnehage.

I aldersgruppen 3 - 5 år har det vært en stabil andel barn i barnehage.

Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage har økt med 4,8 prosentpoeng siden 2014. Det har de
senere årene vært jobbet med å få barnehageti lbudet kjent for minoritetsspråklige familier.
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Status målsettinger

Målsetting Status måloppnåelse
Dekningsgrad barnehageplasser Ringerike har god dekning av plasser til barn i kommunen.

Totalt gikk 86,1 % av alle barn i aldergruppen 1 - 2 år i kommunen i barnehage. Det var
også en god dekning av plasser til barn i aldersgruppen 3 - 5 år. Totalt gikk 97,8 % av 3 - 5
åringer i kommunen i barnehage.

Formell kompetanse
Minoritetsspråklige barn i barnehage

Status mål

Overordnet mål Mål Indikator 20 17 Ønsket
resultat

2018

Oppnådd
resultat

Beskrivelse mål

Bruker -
medvirkning

God brukermedvirkning Brukerundersøkelse 0 4,7 5,0 Brukerundersøkelsen
tar for seg trivsel,
brukermedvirkning,
respektfull behandling,
tilgjengelighet,
informasjon og fysisk
milj ø. Poengskalaen går
fra 1 til 6, hvor 1 er
dårligst og 6 er best.

For de kommunale
barnehagene var
resultatet på
brukerundersøkelsen i
5,0 i 2018.

Dekningsgrad
barnehageplasser

Tilstrekkelig
barnehageplasser etter
brukernes behov

Andel barn 1 - 2 år
me d
barnehageplass i
forhold til
innbyggere 1 - 2 år

84,8 % 87,0 % 86,1 % Andelen barn i
aldersgruppen 1 - 2 år
som går i barnehage,
økte med 1,3 % fra
2017 til 2018. Totalt
gikk 86,1 % av alle barn
i aldergruppen 1 - 2 år i
kommunen i
barnehage.

Andel barn 3 - 5 år
med
barnehageplass i
forhold til
innbyggere 3 - 5 år

97,9 % 98,0 % 97,8 % Det var god dekning av
plasser til barn i
aldersgruppen 3 - 5 år i
barnehagene i 2018.
Totalt gikk 97,8 % av 3 -
5 åringer i kommunen i
barnehage.

Formell
kompetanse

Oppnå tilfred sstillende
andel fagarbeidere.

Andel fagarbeidere 0,0 % 25,0 % 23,4 % Resultatet viser andel
fagarbeidere i både
kommunale og private
barnehager i 2018.

Det ble i 2018
gjennomført
eksamensforberedende
kurs for assistenter i
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Overordnet mål Mål Indikator 20 17 Ønsket
resultat

2018

Oppnådd
resultat

Beskrivelse mål

kommunale
barnehager i barne - og
ungdomsarbeiderfaget.
En del av disse har
avlagt fagprøve i løpet
av 2018. Flere har
meldt seg opp til
fagprøve i 2019.

Minoritetsspråklige
barn i barnehage

Øke andelen
minoritetsspråklige barn i
barnehagen

Andel
minoritetsspråklige
barn i barnehag e i
forhold til
innvandrerbarn 1 - 5
år

72,1 % 75,6 % Tallene frigis først 15.
juni. Det er derfor
ingen oppdatert
informasjon om denne
indikatoren til
årsrapporten.



Grunnskole

Tjenesteområdebeskrivelse

I Ringerike er det 14 kommunale barne - og ungdom sskoler samt Læringssenteret for voksne.
Handlingsplanen «Sammen skaper vi Ringeriksskolen» har fokus på at elevene skal oppleve mestring og
et godt læringsutbytte i et inkluderende, godt læringsmiljø.

Utvikling og utfordringer

I 2018 viser resultatene a t elevenes prestasjoner er nær gjennomsnittet for landet og at trivselen i
skolene er god. Gjennomføring av Handlingsplan for Ringeriksskolen er godt i gang, det samme gjelder
prosjektet «Digital barnehage - og skolehverdag». Ny barneskole i Hønefoss Sør, B enterud skole, er
ferdigstilt og bygging av nye Ullerål skole har startet.

Mål
Målene for grunnskolen var i 2018 knyttet til elevenes læring og trivsel. Elevene skal prestere på linje
med landet for øvrig på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. D et er og et mål å øke elevenes
gjennomsnittlige grunnskolepoeng og fortsatt ha høy score på trivsel og lav på opplevd mobbing.

På de nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk i 2018 ligger resultatene for 8. og 9. trinn på fylkes -
og landsgjennomsnit tet. På 5. trinn er resultatene fortsatt litt under landsgjennomsnittet. I 2018 var
gjennomsnittet for grunnskolepoeng 40,9, en oppgang i forhold til 2017. Landsgjennomsnittet er 41,7.

Elevundersøkelsen viser at elevene på Ringerike scorer over landsgjen nomsnittet på spørsmål om trivsel
og motivasjon, bortsett fra på 10. trinn der trivsel ligger litt under landsgjennomsnittet. Den viser videre
at elevene i Ringerike i 2018 melder om mobbing på et noe høyere nivå enn fylket og landet for øvrig. På
10. tri nn er det i Ringerike en stor nedgang i andel elever som melder om mobbing sett i forhold til
2017.

Utvalgte resultater
På de nasjonale prøvene er elevenes prestasjoner er nær gjennomsnittet for landet.
Elevundersøkelsen viser at trivsel og motivasjon i skolene er bedre i Ringeriksskolen enn
gjennomsnittet for landet.
På 10. trinn er det fra 2017 til 2018 en nedgang på hele 3,7 % i andel elever som melder om
mobbing.
Gjennomføring av Handlingsplan for Ringeriksskolen er godt i gang.
1 500 elever har tat t i bruk Chromebook gjennom prosjektet «Digital barnehage - og
skolehverdag».
Ny barneskole i Hønefoss Sør, Benterud skole, er ferdigstilt.
Bygging av nye Ullerål skole er startet.

Viktige begivenheter

Det har vært en nedgang i antall elever i 2018. Sist høst var det 3 266 elever i de kommunale
grunnskolene.

8,1 prosent av elevene i Ringerike mottok spesialundervisning høsten 2018 mot 7,8 prosent i landet for
øvrig. Det er et mål at flest mulig elever skal få utbytte av den ordinære opplæringen.
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I handlin gsplanen «Sammen for Ringeriksskolen» er hovedmålet å sikre en helhetlig opplæring fra 1. til
10. trinn, som blir tilrettelagt i et raust og støttende læringsmiljø der de opplever mestring og utvikling
både faglig og sosialt.

Hovedsatsningen for inneværen de skoleår er «Språkløyper», en nasjonal satsing på lesing og skriving
som grunnleggende ferdighet.

Temaplan for digital barnehage - og skolehverdag har som mål å fremme læring ved bruk av digitale
verktøy innen alle fagområder. Kompetansebygging innen I KT er et satsningsområde og alle elever og
pedagoger får i perioden 2017 - 2019 sin egen Chromebook.

Også i 2018 har lærere deltatt på statlige kompetansehevende tiltak. 13 lærere deltar på regional
videreutdanning i norsk 1 - 7. Elleve lærere tar 30 studiepoen g i henholdsvis matematikk, norsk, naturfag,
spansk og andrespråks - pedagogikk. Ni lærere har stipendordning, 15 lærere har delvis permisjon med
lønn fra lærerjobben.

Ved skolestart i august ble det arrangert felles kursdag for alle lærere i skolen hvor ho vedtemaet var
fagfornyelsen i forbindelse med ny læreplan og I KT. SFO - ansatte hadde eget kurs om «Young happy
minds», et opplegg som er utarbeidet for bedre kvalitet i skolefritidsordningen. I november ble det
arrangert fagdag med ti ulike kurs hvor ansa tte meldte seg på ut fra interesse.

Nye Benterud skole er ferdigstilt, den ble tatt i bruk i januar 2019. Bygging av nye Ullerål skole startet
sommeren 2018.

Vang skole fikk fornyet inventar til skolestart i august 2018.

Læringssenteret for voksnes flyktn ingeavdeling bosatte 36 flyktninger, i tråd med kommunestyrets
vedtak og I MDI sin anmodning. I tillegg ble to enslige mindreårige asylsøkere bosatt og en person ble
bosatt gjennom familiegjenforening.

Læringssenteret hadde en svak nedgang i deltakertall i undervisning og introduksjonsprogram.

KOSTRA
2018 2017 2016

Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per
innbygger 6 - 15 år

82 597 79 996 76 083

Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per
innbygger 6 - 15 år

17 210 13 831 14 718

Netto driftsutgi fter til skoleskyss (223), per innbygger
6 - 15 år

2 992 2 854 2 817

Elever per kommunal grunnskole 233 237 230
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. - 10. års trinn 14,8 14,5 14,3
Andel elever i grunnskolen som får
spesialundervisning

8,1 % 8,2 % 7,6 %

Ande l elever med direkte overgang fra grunnskole til
videregående opplæring

97,5 % 95,8 % 98,0 %

Antall elever i kommunal SFO 794 869 862
Antall elever i kommunale grunnskoler 3 266 3 321 3 218
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Kommentar til KOSTRA - tallene

Elevtallet i kommunale skoler har gått noe ned i forhold til 2017. Driftsutgiftene per innbygger 6 - 15 år er
fortsatt lavere enn sammenlignbare kommuner.

Det er i regnskapet gjort avskrivninger på skolebygg med 19,1 mill kroner i 2018, mot 12,7 mill i 2017.
Dette er hovedårsaken til at nett o driftsutgifter til skolelokaler per innbygger 6 - 15 år er vesentlig høyere
i 2018 enn i 2017. Foruten avskrivninger på skolebygg, har det vært økte utgifter til leie av lokaler,
strøm, fyring og vedlikehold i 2018.

Ut over dette er det små endringer fra 2 017 til 2018 .

Status mål

Overordnet
mål

Mål Indikator 2017 Ønsket
resultat

2018

Oppnådd
resultat

Beskrivelse mål

Bruker -
medvirkning

Elevundersøkelsen - trivsel,
mestring, mobbing,
elevdemokrati og
medvirkning samt støtte
hjemmefra.

Elevunders. 10 .
trinn - Andel elever
som har opplevd
mobbing 2 - 3
ganger i måneden
eller oftere (pros

2,6 4,5 7,6

Elevunders. 10.
trinn -
Elevdemokrati og
medvirkning

3,3 3,4 3,1

Elevunders. 10.
trinn - Mestring

4,0 4,1 3,9

Elevunders. 10.
trinn - Støtte
hjem mefra

4,0 4,1 3,9

Elevunders. 10.
trinn - Trivsel

4,2 4,5 4,1

Elevunders. 7. trinn
- Andel elever som
har opplevd
mobbing 2 - 3
ganger i måneden
eller oftere (prose

3,1 4,0 7,5

Elevunders. 7. trinn
- Elevdemokrati og
medvirkning

4,0 4,0 3,8

E levunders. 7. trinn
- Mestring

4,1 4,2 4,0

Elevunders. 7. trinn
- Støtte hjemmefra

4,4 4,5 4,4

Elevunders. 7. trinn
- Trivsel

4,5 4,6 4,4

Omfang på
tjenester
tilpasset
brukernes
behov

Alle skolebygg i kommunen
er godkjent.

Andel godkjente
skoleby gg

64,0 % 80,0 % 64,0 % Veien skole mistet
godkjenning i
2018. Det vil
sommeren 2019
bli installert nytt
ventilasjonsanlegg.
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Overordnet
mål

Mål Indikator 2017 Ønsket
resultat

2018

Oppnådd
resultat

Beskrivelse mål

Tilstrekkelig
kvalitet

Grunnskolepoeng - målet er
å heve gjennomsnittlig
grunnskolepoeng.

Grunnskolepoeng 41,0 41,5 40,9

Nasjo nale prøver: målet er at
Ringerikselevene skal ligge
over landsgjennomsnittet
med henhold til
mestringsnivå i lesing,
regning og engelsk.

Nasjonale prøver 5.
trinn: Lesing

48,0 50,0 49,0

Nasjonale prøver 5.
trinn: Regning

49,0 50,0 48,0

Nasjonale p røver 8.
trinn: Lesing

50,0 50,0 50,0

Nasjonale prøver 8.
trinn: Regning

49,0 51,0 49,0

Redusere andel elever med
spesialundervisning

Andel elever i
grunnskolen som
får
spesialundervisning

8,1 % 7,0 % 8,1 %



Spesielle tiltak barn og unge

Tjeneste områdebeskrivelse

Alle tjenester for barn og unge fra 0 - 23 år er organisert i sektor Barn og unge. Formålet er å øke
kvaliteten gjennom samhandling og samordning av tjenester og kompetanse.

Sektorens overordnede mål er å se barns læring, mestring og selv hjulpenhet i et livslangt perspektiv. De
kommunale tiltakene settes i stadig større grad sammen på tvers av både sektorer og tjenester. På den
måten nås flere bedre og tidligere.

De fleste barn og unge i Ringerike har en trygg og god oppvekst. Allikevel fi nnes det barn og unge som
har utfordringer i oppvekst - og livssituasjon. Dette henger sammen med kommunens folkehelseprofil.

Utvikling og utfordringer

Avlastning, barnebolig og utvidet skole - og barnehagetilbud

Fra høsten 2018 overtok sektor Helse og Omso rg boligen i Hvelven 87. To av brukerne som tidligere
bodde i Hvelven 87, flyttet da til nyetablert barnebolig i Færden 29.
23 barn hadde avlastning i institusjon på Austjord. 30 barn hadde privat avlastning. Austjord
administrerte også et helhetlig helse tilbud i hjemmet. Seks barn hadde hele sitt skoletilbud ved
Austjord, og en elev hadde deler av sitt tilbud der. Ett barn hadde barnehagetilbud ved Austjord to
dager i uken. I 2018 solgte kommunen en skoleplass og et avlastningstilbud til Hole kommune. Det ble
solgt en skoleplass, et barnehagetilbud og to avlastningsplasser til Jevnaker kommune. Buskerud
fylkeskommune kjøpte to skoleplasser for videregående skole.

Forebyggende helsetjenester

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Det var betydelig flere ansatt e i kommunen som i 2018 takket ja til influensavaksinering samt andre
yrkesrelaterte vaksiner. Andelen ansatte som tok influensavaksine doblet seg fra 2017 til 2018, totalt tok
248 ansatte vaksinen. I samarbeid med Flyktningetjenesten begynte en helsesykep leier og en
flyktningkonsulent på utdanning i Flex - Id (et bevisstgjøringskurs for ungdommer med krysskulturell
oppvekst). Det blir arrangert grupper for å styrke identitetsfølelse hos ungdommer med to kulturer.
Gruppen som får tilbudet, er ungdommer på Lær ingssenteret.

En ansatt i en heten styrket kompetansen i foreldreveiledning, De Utrolige Årene (DUÅ ), slik at d et er nå
fem ansatte med denne kompetansen .
Det er avviklet to kurs med til sammen 24 foreldre, både for førskolebarn og skolebarn. Enheten ble
t ildelt prosjektmidler for å styrke helsetjenesten på Hov - og Veienmarka ungdomsskole, hvor det har
blitt gjennomført Tankeviruskurs (mestringskurs om hvordan tankene og oppmerksomheten påvirker
humøret og handlingene dine) for 10. klasse. Seksualundervisni ng ble flyttet fra ungdomsskolene
til Ungdoms - helsestasjon en . Det ble også gjennomført fem temakvelder for ungdom.

Ergo - og fysioterapeutene søkte midler fra helsedirektoratet for styrking av tjenesten med tre stillinger.
Tjenesten har doblet tilstedeværel sen på helsestasjonen. Det har blitt arrangert "Aktiv Skolevei" ved
flere skoler for å stimulere til økt aktivitetsnivå. Ergoterapeutene har sammen med Heradsbygda
barnehage gjennomført et finmotorisk prosjekt – «Superklubben», for skolestarterne. Videre b le
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det gjennomført en stor kartlegging av fysisk aktivitet og kosthold i alle de kommunale barnehagene.
Resultatet av prosjektet blir lagt frem våren 2019.

Folkehelse

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende helsetjeneste. Målgrup pen er de som har økt
risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre
helseutfordringer. Det har blitt gjennomført kurs i tobakksavvenning. I samarbeid med Hole og Jevnaker
er det blitt gjennomført søvnkurs, "Sov godt". I samarbeid med NAV ble det etablert kurstilbud i
belastningsmestring («KIB») og «Tankevirus». Frisklivssentralen avholdt kurs i mestring av nedstemthet
og depresjon («KiD») og kostholdkurset «Bra Mat for bedre helse». Det var god oppslutning rundt
kursene o g temaundervisningene og vi opplevde en økning i individuelle veiledninger og henvisninger
ved sentralen - totalt 150 deltakere i 2018.

Enslige mindreårige flyktninger

Avdelingen har ansvar for oppfølgning av de enslige mindreårige flyktningene som ble bo satt fra 2016 –
2018. Enheten begynte en nedbemanningsprosess i 2018, med bakgrunn i kommunestyrevedtak fra
desember 2017 om å ikke bosette flere enslige mindreårige flyktninger. Avdelingen er nå organisert
under Forebyggende helsetjenester barn & unge/Fo lkehelse. Etter nedbemanningsprosessen består
avdelingen av seks ansatte som følger opp og veileder 18 ungdommer som bor i egne boliger. Enheten
holder til i Elling M. Solheimsvei og har åpent hus for ungdommene flere ettermiddager og kvelder i
uken.

Barne vernstjenesten

Barneverntjenesten har hatt en økning i antall meldinger fra 2017 (305) til 3 1 6 i 2018 . Det er en stabil
mengde meldinger som omhandler vold/seksuelle overgrep. I 2017 kom det 66 meldinger, og i 2018 var
det 67 meldinger. Barnevernstjenesten mist enker fremdeles store mørketall, men mener at blant
annet tettere besøk og kontakt med skole og barnehage vil redusere disse mørketallene på sikt.

Det er gjennomført tiltak som skal bidra til positiv endring i familiene, og gi større faglig trygghet for
an satte i tjenesten. Det er utdannet 10 Circle Of Security (COS) veiledere, og fem ansatte har fullført
kurs i "barnesamtalen". Tiltakene benyttes i foreldreveiledning som gis individuelt eller i
grupper. Barneverntjenesten har deltatt i tverrsektorielt pros jektarbeid som har hatt som mål å heve
kompetansen om vold og seksuelle overgrep, og ser direkte resultat av dette arbeidet med 10 nye
saksbehandlere som har blitt kurset i håndtering av traumebevisst omsorg.

Barnevernstjenesten nasjonalt og lokalt har væ rt utsatt for et stort fokus fra nyhetsmedier og sosiale
medier. Rutiner for netthets ble politisk vedtatt i 2018, og flere sake r har blitt anmeldt til politiet.

Barneverntjenesten har etablert et ressursteam som skal bidra til at flere får hjelp tidli gere. Tjenesten
ønsker å utføre tiltakene selv, for å redusere antall plasseringer utenfor hjemmet.
Barneverntjenesten har hatt oppmerksomhet på endringsarbeid i organiseringen, både for brukere og
ansatte.

Barnevernvakten, som ble startet opp som prosje kt i 2017, har bidratt til at barneverntjen esten har et
døgnåpent tilbud, i tillegg til at ansatte i barneverntjenesten har fått redusert ettermiddag - og
kveldsarbeidet. Dette fører til større tilstedeværelse på dagtid.
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Barnevernstjenesten deltar i «Aktiv i skole» som er et lavterskeltilbud for ungdom i videregående skole
og i ungdomsteamet på NAV. Tjenesten deltar i ressursgruppen i prosjektet for lavinntektsfamilier. Vi
har fortsatt det tette samarbeidet med skole og barnehage, som har vært et fokusområde de siste årene
for å komme inn så tidlig som mulig i saker.

Spesialpedagogisk tjeneste (SPT)

Det er fremdeles en økning i antall henviste saker til SPT. Som i foregående år er det anmodet fra
tjenesten at barnehagene og skolene henviser saker på systemniv å og så tidlig som mulig. Dette har
bidratt til at både PPT og spesialpedagogisk team /Tidlig innsatsteam (Tit) har i større grad fått veiledet i
forkant av henvisninger. Likevel er det en økning på ca . 7 % totalt i henvisninger på spesialpedagogisk
hjelp/ spesialundervisning. Saker fra barnehagene har gått noe ned (fra 46 til 42 nye saker), mens
skolene har henvist mer i 2018 enn i foregående år (fra 138 til 156 nye saker).

KOSTRA

2018 2017 2016

Netto driftsutgifter per
innbygger 0 - 17 år,
barnevernstjen esten

13 515 14 556 11 384

Tiltak i alt. Andel barn med
barnevernstiltak i løpet av året

4,6 % 5,1 % 4,9 %

Netto driftsutgifter til
forebygging, helsestasjons - og
skolehelsetjeneste, kroner pr.
innbyggere 0 - 20 år

3 064 3 054 2 486

Netto driftsutgifter p r. innbygger
i kroner,
kommunehelsetjenesten

2 273 2 230 1 989

Kommentar til KOSTRA - tallene

Flere av tjenestene innenfor spesielle tiltak barn og unge rapporteres i KOSTRA - sammenheng sammen
med grunnskole, helse og omsorg eller barnehage. Vi velger derfor å se spesielt på barnevern og
kommunehelsetjenesten i dette kapitelet.

Det var i 2018 en reduksjon i netto driftsutgifter pr innbygger i aldersgruppen 0 - 17 år. Ringerike har
hatt høye driftsutgifter til denne tjenesten sammenlignet med andre kommuner og k ostragruppe 13.
Blant annet skyldes dette at Ringerike har hatt en høyere forekomst av levekårsutfordringer enn
sammenligningskommunene og kostragruppe n. Ringerike har også bosatt enslige mindreårige
flyktninger som vi ser gjorde et utslag på driftsut gifte ne fra 2016. I 2018 har en heten for enslige
mindreårige flyktninger vært gjennom en omstillingsprosess, og dette vil blant annet være en av
årsakene til at indikatoren viser en reduksjon i 2018.

KOSTRA har i 2018 gjort noen endringer i indikatorstruktu r en for området "Barnevern". Det er derfor
valgt å se på en ny indikator for andel barn med barnevernstiltak. Indikatoren i tabellen ovenfor viser
tiltak i alt (hjelpetiltak og omsorgstiltak). Andelen barn med barnevernstiltak gikk ned i 2018. Andelen er
noe høyere enn gjennomsnittet i kostragruppe 13 og landet uten Oslo, men også andelen
i kostragruppa (3,8 %) og landet uten Oslo (4,2 %) har gått noe ned i 2018.

Totalt mottok barnevernet 33 6 meldinger i 2018, hvor 75 % av disse gikk til undersøkelse. Målt mo t
antall barn med undersøkelse eller tiltak, har Ringerike 20,2 årsverk å fordele disse sakene på. Tidligere
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har Ringerike hatt færre årsverk å fordele saker på enn det landsgjennomsnittet, kostragruppe 13 og
sammenligningskommuner har hatt. I 2018 ligger Ringerike noe høyere enn kostragruppe n og landet
(uten Oslo), men på omtrent samme nivå som Gjøvik.

I 2017 prioriterte kommunen ressurser til helsestasjon - og skolehelsetjenesten. Det har vært liten
endring i netto driftskostnader i tjenestene pr innbygge r i alderen 0 - 20 år. Antallet innbyggere i
aldersgruppen har gått noe ned det siste året, men det er kun en liten endring på 0,3 %.

Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten målt per innbygger har økt med 43 kr siden 2017.
Ringerike ligger 605 kr lav ere enn landet uten Oslo, 264 kr lavere enn kostragruppe 13, og 668 kr lavere
enn Drammen kommune. Sammenlignet med Gjøvik ligger Ringerike 307 kr lavere.

Status målsettinger

Dekningsgrad barnevernstiltak i forhold til innbyggertall 0 - 17 år
God ressursut nyttelse
Redusere behovet for langvarige eller permanente tilbud fra barnevernet

Status mål

Overordnet
mål

Mål Indikator 2017 Ønsket
resultat

2018

Oppnådd
resultat

Beskrivelse mål

Dekningsgrad
barnevernstiltak
ift.
innebyggertall 0 -
17 år

Tidlig innsats Andel barn med
barnevernstiltak
ift. innbyggere 0 -
17 år

5,3 % 5,5 % 4,8 % Rettelse av
indikator:
Indikatoren viser
andel barn i
barnevernet,
korrigert for
behov.

Andelen barn i
barnevernet er
gått noe ned i
2017. Dette vil gi
et positivt utslag
på nøkkeltallets
resultat.
Barnevernet har
de senere
årene hatt som
mål å snu
ressursbruken fra
sent til tidlig i
barnets livsløp. En
positiv reduksjon i
andelen barn i
barnevernet kan
være et resultat av
innsatsen på tidlig
innsats.

God
ressursutnytte lse

Effektiv arbeidsflyt Andel
undersøkelser
med

98,0 % 98,0 % 93,0 % Det har vært en
nedgang i
saksbehandlingstid
under
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Overordnet
mål

Mål Indikator 2017 Ønsket
resultat

2018

Oppnådd
resultat

Beskrivelse mål

behandlingstid
innen 3 måneder

tre måneder.
Resultatet er
allikevel godt over
gjennomsnittet i
landet (uten Oslo).
Landet uten Oslo
har et
gjennomsnitt på
88 % av
alle undersøkelser
som behandles
innen 3 måneder.

I følge lov om
barneverntjenester
skal undersøkelser
gjøres senest
innen tre
måneder.



Kulturtjenesten

Tjenesteområdebeskrivelse

Ringerike kommune skal legge til rette fo r et aktivt og mangfoldig kulturliv. Vi skal sikre innbyggernes
mulighet for aktiv deltagelse og utøvelse av kultur, idrett og frivillighet. Dette gjøres både direkte og
indirekte. Direkte gjennom drift og utvikling av Kulturskole, bibliotek, kursing, oppl æring og opplevelser
for barn, unge og voksne; samt indirekte gjennom tilskudd til organisasjoner, arrangører og arealer både
innen kultur, idrett og friluftsliv.

Ringerike kommune har en visjon om at det hos oss skal være «Kultur for alle». For å gi kultu r til alle må
tilbudet i kommunen være variert, tilgjengelig og mangfoldig.

Kulturenheten består av avdelingene Kulturskole, Bibliotek og Kulturadministrasjon. Enheten hadde i
2018 22,5 årsverk. Disse fordeler seg på Bibliotek: 9,4 årsverk, Kulturskolen: 1 0,2 årsverk og
Kulturadministrasjonen: 2,9 årsverk.

Driftsbudsjettet i 2018 var på 27,5 millioner, og fordelt slik:

Kulturskolen

Kulturskolen underviser i kunstfag, musikk, visuell kunst, teater, film og dans.

I tillegg har kulturskolen i 2018 hatt grat is kulturopplæring på skolene gjennom prosjektene «Splash»,
«Korps i skolen» og musikk/drama i Velkomstklassen, samt drevet Språkkafe på Biblioteket.
Undervisningen foregår både i Kulturskolens lokaler i Hønefoss Sentrum og ute på skoler i kommunen.
Totalt har 372 elever fått kulturskoleundervisning, 240 elever har fått korpsopplæring i skolen og 263
voksne fra 49 nasjoner har deltatt en eller flere ganger på språkkafé.

Biblioteket

Biblioteket har sitt hovedbibliotek i Hønefoss Sentrum, filialer på Sokna og Nes, samt driver
Fengselsbibliotek på Ringerike Fengsel. Både Hovedbiblioteket og Sokna bibliotek er Meråpent, med fri



Årsrapport2018

Side 21 av 39

tilgang for publikum utenom bemannet åpningstid. 1 230 personer hadde tegnet meråpent - avtale i
2018, godt over målet.

Biblioteket huser en rekke arrangementer, både gjennom å fasilitere andres tiltak og produsere egne
arrangementer. I 2018 hadde biblioteket 186 arrangementer med 3 406 deltagere.

Biblioteket benyttes aktivt av alle deler av befolkningen, og har et utstrakt samarbeid med u like
kompetansemiljøer for å sikre et kvalitativt godt og variert innhold.

Kulturadministrasjonen

Kulturadministrasjonen forvalter tilskudd, idrettsflatene og produserer kulturaktiviteter for barn, unge,
voksne og eldre.

Gjennom Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken får alle barn, unge og eldre
mulighet til å oppleve profesjonell kunst og kultur. Ung Kultur Møtes (UKM) er et åpent
kulturarrangement for ungdomskultur, Internasjonalt KulturArrangement Ringerike (IKAR) arbeider med
kultur elt mangfold og deltagelse. Kulturenheten har prosjektledelse i oppgradering av kulturminnet
Riddergården, arbeider med Pilegrimsled, turskiltprosjekter og er aktiv samarbeidspart for Idrettsrådet i
kommunen. Vi forvalter 5 idrettsflater fordelt på 3 lokal iteter, i tillegg leies skolenes gymsaler ut. Det er
fullt belegg på idrettsflatene.

Svært mange av Kulturenhetens prosjekter og tiltak realiseres gjennom samarbeid internt og eksternt.
Både med offentlige, frivillige og private aktører.

Utvikling og utfor dringer

Kultur er livskvalitet

Kulturaktiviteter i Ringerike kommune realiseres av frivillige, organisasjoner, næringsaktører og
offentlige aktører. Det å delta i kultur - , idrett - og frivilligaktiviteter har stor betydning for det enkelte
menneskets livs kvalitet og folkehelse. Deltagelse forebygger utenforskap, bidrar til meningsutveksling
og meningsfullhet. Kommunen har en viktig rolle i å legge til rette for organisasjonsliv, idrett og kultur,
samt utforske muligheter for uorganisert fritid og sosiale m øteplasser.

Rapporter på frivillighet og organisasjonsmedlemsskap og kulturaktiviteter viser høy deltagelse blant
velstående, høyt utdannede innbyggere. Innbyggere med lav utdannelse og lav inntekt deltar i mindre
grad. Dette gjelder uavhengig av etnisitet . Ungdom deltar mindre enn før i organiserte aktiviteter.

Rapportene peker på ulike årsaker til den segregerte deltagelsen. Sosiale/etablerte fellesskap, økonomi,
og tradisjon/arv kan være med på å opprettholde skillene. Frivillig.no rapporterer om at de f leste som
rekrutteres til frivilligheten rekrutteres av venner og allerede er frivillig i andre sammenhenger.

Kultur, idrett og frivillighet har en stor betydning for folks helse og livskvalitet. Derfor er det et svært
viktig fokus for Kulturenheten å pri oritere tiltak som ivaretar flere befolkningsgrupper, som legger til
rette for ulike kulturuttrykk, og som sikrer alles rett til deltagelse.

Det er også slik at Ringerike kommune prioriterer kultur, idrett og frivillighet lavt i drift og investering.
Dette gjør at vi realiserer tiltak i stor grad gjennom utradisjonelle driftsformer og ekstern
prosjektfinansiering. Gjennom denne måten å jobbe på får vi u tforsket og testet ulike tiltak .
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Utvalgte resultater

Ringerike kulturskole er, som 1 av 3 norske kulturs koler, deltager i et skandinavisk
kulturskoleutviklingsprogram i regi av Kulturrådet, Nordisk Ministerråd og Kulturskolerådet.
«Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL) » . 10 utvalgte kulturskoler deltar i
samarbeidet. Ringerike Kulturskol e har gjort seg bemerket gjennom bl.a. prosjektet « Splash » , og har
blitt invitert til å presentere prosjektet i Larvik og Stockholm.

KulturPopUp 2 – Kulturenhetens åpne kontor og kulturarena, januar - september 2018. I samarbeid med
Ringerike Kultursenter kun ne Kulturenheten tilby en åpen arbeidsplass, gratis visningsarena og åpne
kurs. I perioden ble det holdt over 50 arrangementer, både med kulturenheten som arrangør og med
foreninger og ildsjeler som arrangører. Prosjektet ble realisert gjennom fri bruk av lokaler, omfordeling
av arbeidsoppgaver og tett samarbeid med interne og eksterne aktører.

Biblioteket deltok i 2018 i den nasjonale og digitale Sommerles - kampanjen for første gang – Det var god
interesse og deltakelse lokalt. 260 sommelesere leste hver i snitt 8,4 bøker. – Totalt ble 2 178 bøker lest i
perioden.

Hovedbiblioteket fikk i 2018 en scene med lyd og lysutstyr til arrangementene. Scenen ble finansiert
gjennom eksterne prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket.

KOSTRA

2018 2017 2016

Netto driftsut gifter for kultursektoren (kroner per
innbygger)

2 032 1 214 1 021

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge
per innbygger

52 41 40

Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger 241 230 236

Netto driftsutgifter til kommunale idretts bygg per
innbygger

814 492 489

Netto driftsutgifter til kommunale musikk - og
kulturskoler, per innbygger

227 177 177

Elever i kommunens kulturskole 268 229 223

Kommentar til KOSTRA - tallene

Det er i regnskapet gjort avskrivninger på kommunale idrettsbygg med 11,7 millioner kroner i 2018, mot
2,9 millioner i 2017. Det er også avsatt 6,2 mill ioner kroner til overføring til Ringeriksbadet ( mva - krav ) i
2018, i 2017 var det ingen slik avsetning. Disse to postene er hovedårsaken til at netto driftsutgifter for
kultursektoren totalt er vesentlig høyere pr. innbygger enn i 2018 enn i 2017.

Det er utbetalt noe høyere tilskudd til aktivitetstilbud til barn og unge i 2018, i forhold til i 2017.

Foruten avskrivninger på kommunale idrettsbygg, har det vært økte utgift er til strøm, fyring og
renholdstjenester i 2018.
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Det ble i 2018 igangsatt nye tilbud i kulturskolen som har ført til flere elever og høyere lønnsutgifter,
enn i 2017. Brukerbetalingen har vært noe lavere enn forventet i 2018 .

Status mål

Overordnet
mål

Mål In dikator 2017 Ønsket
resultat

2018

Oppnådd
resultat

Beskrivelse
mål

Bruker -
medvirkning

God brukermedvirkning i
kulturskolen

Andel
gjennomførte
elevsamtaler

87,0 % 86,0 % 86,0 %

God
ressursutnyttelse

Øke antall brukere med
"Meråpent - avtale"

Antall bruker e
med "Meråpent -
avtale" - ny
indikator 2017

720 900 1230

Tilstrekkelig
kvalitet

Øke antall elever i
kulturskolen, målt i prosent
av antall barn i
grunnskolealder.

Antall barn 6,7 % 10,0 % 11,0 % Hvis man regner
med elever i
korps i skolen
blir tallet 18% .

Øke fagtilbudet i
kulturskolen

Antall fag 2 4 5



Helse og omsorg

Tjenesteområdebeskrivelse

Helse og omsorgstjenestene omfatter hjemmetjenester, rus - og psykiatritjenester,
institusjonshelsetjenester, interkommunal legevakt, helsetjenest er i fengsel og transittmottak,
krisesenterdrift, miljørettet helsevern, sentralkjøkken, sosiale tjenester organisert i NAV,
tildelingskontor og boligkontor.

Utvikling og utfordringer
2018 har helse og omsorgssektoren i Ringerike kommune hatt stort fokus p å kompetansebygging både
blant medarbeidere og ledere. I tillegg har stipendordninger blitt innvilget for å kunne motivere til
relevant høyere utdanning samt aktuell videreutdanning.

Ringerike kommune har forholdsvis høye utgifter til økonomisk sosialhjel p. I 2018 er det satset på økt
bruk av startlån, etablering av aktivitetstilbud for unge på sosialstønad og forsterket innsats mot
lavinntekt s familier. Dette for å kunne snu trenden og øke muligheten for selvhjulpenhet i et langsiktig
perspektiv.

Ringerik e kommune bygger for fremtiden og det er flere store byggeprosjekter som er blitt vedtatt i
2018. Et nytt omsorgssenter «Nye Heradsbygda omsorgssenter» skal stå klart til bruk i 2021, nye og litt
mindre omsorgsboligkompleks skal stå klart i området rundt H ov gård i 2021 . Intensjonsavtalen med
Vestre Viken om ny legevakt ble inngått i 2018 og planleggingsfasen har vært preget av samarbeid og
hensiktsmessige løsninger for begge parter.

I løpet av 2018 har alle lederne i helse og omsorg i Ringerike gjennomfør t et studium i økonomistyring
og kvalitetsledelse.

L ederne i helse og omsorg har i 2018 utført en stor jobb for å tilpasse seg rammene. Samtidig har de
utviklet tjenestene, lagt til rette for økt kompetanse hos sine medarbeidere, arbeidet med tettere
sama rbeid og samhandling mellom enhetene og andre sektor er , sørget for kompetansedekning i driften,
sikret gode dialoger i hverdagene med tillitsvalgte og verneombud, drevet utviklingsprosjekter og alle
har bidratt til utvikling av eget lederteam.

Viktige hen delser

Nye Heradsbygda omsorgssenter

I løpet av 2018 har planleggingen resultert i politisk vedtak om byggestart i 2019 med antatt
ferdigstillelse i 2021. O msorgssenter et består av 64 omsorgsboliger fordelt på åtte boliggrupper med
åtte beboere i hver grup pe. I tillegg vil det bli et dagsenter med plass til inntil 20 brukere, lokaler for
hjemmebaserte tjenester, parkeringsanlegg samt garderober, arealer for avfallshåndtering og
skittentøy, lager og kjølekapasitet i kjeller.

Husbankens krav/ønsker om å unng å institusjonspreg er godt ivaretatt, samtidig som ansattes behov for
effektiv logistikk og kommunikasjon/transportveier er hensyntatt. Bygningen skal framstå som et
hyggelig sted å bo, oppholde seg og arbeide.
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Ny legevakt

Kommunestyret har vedtatt at ny legevakt skal etableres i nybygg i sykehusets umiddelbare nærhet, når
dagens leieavtale utgår. I d en valgte løsningen er legevakten i 1. etasje og ambulansesentralen i
underetasjen.

Det er ingen vesentlige usikkerheter i prosjektet med tanke på økonomi. P laner fremkommet i
forprosjektet er langt fremskredne og godt forankret i brukergrupper og styringsgruppe hvor ledelsen
fra Vestre Viken helseforetak og Ringerike kommune har deltatt.

Hov øst

Etableringen av omsorgsboligene på Hov øst, i henhold til vedta tt skisseprosjekt, vil gi et meget godt
tilpasset , fr emtidsrettede og driftseffektivt omsorgs bygg . I 2018 ble det, som følge av omdefinering av
målgruppen, mulig å øke antall enheter fra 18 til 21.
Den planen som nå er vedtatt baserer seg på minimumsløsni nger med tanke på krav og føringer fra
Husbanken.

Prosjektet ble utlyst på anbud som totalentreprise senhøsten 2018, med oppstart ca. mars 2019 og
ferdigstillelse sommeren 2020.

Økonomisk sosialhjelp

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har vært økende ov er flere år. Mottakerne av økonomisk sosialhjelp
mottar i gjennomsnitt stønad i lengre tid enn i de fleste andre sammenlignbare kommuner i landet. NAV
har satt inn flere tiltak, men den forventede nedgangen har likevel ikke kommet . Hovedårsakene til at
utg iftene til sosialhjelp har økt i 2018 er bl.a. at tiden man kan motta arbeidsavklaringspenger (AAP) har
blitt kortet ned fra fire til tre år. Samtidig er muligheten for å forlenge stønaden innskjerpet betydelig.

Ringerike har hatt noe nedgang i AAP, men n oe av reduksjonen har medført dreining over til økonomisk
sosialhjelp eller kvalifiseringsstønad. En annen hovedårsak er et stramt statlig tiltaksbudsjett som har
ført til mindre overføringer til kommunene og mindre tiltaksstønad til aktuelle målgrupper. P ersonene
går derfor på sosialhjelp i stedet for å være på arbeidstiltak. En rekke tiltak er satt i verk for å motvirke
disse kostnadsdriverne. Ett av tiltakene som ble iverksatt i 2018 er «Matchbox». Dette prosjektet, som
skal vare til våren 2019, er et ak tivitetstiltak for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år. Navnet
Matchbox er valgt ut ifra at vi skal være en arena, en møteplass hvor det legges opp til å finne en match.
Menova drifter Matchbox på oppdrag for Ringerike kommune og i samarbeid med NAV Rin gerike .

Boligtjenesten - startlån

Når Ringerike kommune tildeler startlån, skjer dette med pant i den boligen som blir anskaffet. Klienten
betaler selv renter og avdrag, og får på den måten muligheter til å opparbeide seg egenkapital og ta del i
den vekste n som regionen nå opplever på boligmarkedet.

Oppfølgingen av lånene forvaltes av Lindorff, og medfører ingen kommunale administrative oppgaver
utover selve tildelingsprosessen og eventuell oppfølging av klient/familien. Pr. i dag har kommunen
avsatt et «t apsfond» på kr. 530 000, - , men har aldri hatt behov for å tapsføre noe på disse lånene.

Pågangen etter startlån har vært stor, og for å kunne håndtere intensjonene i boligsosial handlingsplan i
tråd med husbankens føringer, samt den pågang boligtildelings kontoret registrerer, ble behovet for
midler i 2018 vurdert til å ligge høyere enn avsatte 35 mill. kroner. Det ble derfor besluttet i 2018 at
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startlånsordningen skulle utvides til inntil 100 mill. kroner, for å dekke det faktiske behov for startlån i
Ring erike kommune.

«Leve hele livet» Meld. St. 15 (2017 - 2018)

I 2018 ble det lansert en ny stortingsmelding som vil få store innvirkninger på kommunen tjenester til
eldre over 65 år. Denne stortingsmeldingen har fem hovedområder: 1) Et aldersvennlig samfunn, 2 )
Aktivitet og fellesskap, 3) Mat og måltider, 4) Helsehjelp og 5) Sammenheng i tjenestene. På hvert av
disse hovedområdene har meldingen eksempler og gode forslag til hvilke tiltak en kan iverksette for å
øke kvaliteten på tjenestene. Denne kvalitetsrefor men har en estimert tidsakse på fem år før den skal
være implementert i kommunene. Det vil si at 2018 var preget av informasjonsarbeid om
stortingsmeldingen.

I forbindelse med forarbeider til reformen « Leve hele livet » har kommunen kartlagt spisetider i a lle
kommunens institusjoner som tilbyr langtidsopphold. Kartleggingen viser at alle institusjonene serverer
fire faste måltid hver dag. Samtlige institusjoner tilbyr mellommåltider utenom dette, både til faste tider
og ved behov. Alle institusjoner servere r sen middag, med unntak av en institusjon der pasientene selv
har ønsket tidlig middag.

Helhetlig pasientflyt (HPH)

Det er gjennomført en rekke tiltak i sektoren som følge av utviklingsarbeidet i HPH - prosjektet.
Hensiktene er at overgangene mellom innlegg else og utskrivelse fra sykehus og eller korttidsopphold
skal sikres bedre. I samarbeid med spesialisthelsetjenesten, fastlege og tverrfaglig internt, er det blitt
utarbeidet rutiner og prosedyrer som er implementert i organisasjonen.

Dagberedskap

Frem ti l 2018 gikk kommunens dagberedskap på rundgang mellom alle fastlegekontor i kommunen.
Ringerike kommune har omorganiser t dette, slik at oppgaven nå ligger til et fastlegekontor. Dette gir
enklere logistikk, bedre tilgjengelighet og er mer forutsigbart både for pasient og tjenesten.

Forebyggende hjemmebesøk

Ringerike kommune invitere r alle eldre over 75 år til en inspirasjonsdag for å planlegge for, og
tilrettelegge for egen alderdom. Invitasjonene gikk ut til totalt 291 personer og 165 personer deltok .
T em aene har vært Generell informasjon, Helse - og omsorgstjenestene, Frivilligsentralen,
Brannforebygging i hjemmet, Fallforebygging og Hjelpemidler og velferdsteknologi. Evalueringer viser
veldige gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

Morgendagens omsorg

Hele prosjektet i hjemmetjenesten Hønefoss har nå vart i ca. tre år. Prosessen startet med turnus - og
organiseringsfokus. Underveis har fokus blitt kultur - og tjenesteutvikling med påvirkning fra
heltidssatsing og helhetlig pasientforløp.

I mars 2018 startet en ny arbeidstidsordning i hjemmetjenesten Hønefoss og denne ordningen kalles
Ringeriksmodellen. Modellen innebærer bl.a. organisering av personalet i to team, som hovedregel
ingen stillingsstørrelser under 65 %, redusert ukentlig arbeidstid og ekstra frid ager som kompensasjon
for økte antall helgetimer og fleksibel andel av arbeidstiden. Det er faste fagdager på hvert av teamene
hvert år og de har ferieavvikling i tre puljer på sommeren for å sikre nok kompetanse på jobb på alle
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tider av døgnet gjennom hel e uken. Høsten 2018 ble ordningen evaluert og tilbakemeldingene er
foreløpig gode. Det var behov for en del justeringer, og disse er utført i 2018 eller planlagt utført ved
start av årsturnus i mars 2019.

Neste fase for prosessen er frem til mars 2020. Beg runnelsen for dette ligger i at kulturarbeid tar tid,
tålmodighet og tillit. Utviklingen som hjemmetjenesten er inne i og skal drive videre, er omfattende.
Hjemmetjenesten skal gå fra deltidskultur til heltidskultur – og det skal prege hele arbeidsmiljøet,
kvaliteten på tjenestene og på den daglige ledelsen og strukturen. Det vil ta tid å etablere en forankret
struktur og kultur som skal realisere målsettingen som er satt.

Nytt Blikk Helse og omsorg

Morgendagens omsorg var pilot for arbeidet med heltidskul tur for hele kommunen. I 2018 etablerte HR
et tverrsektorielt prosjekt med heltidskultur som tema – Nytt Blikk Ringerike kommune. Det ble også
besluttet i 2018 at hver sektor skulle ha sine delprosjekter under hovedprosjektet. Dette ble gjort på
grunn av f orskjellene på sektorene og dertil forskjeller på prosessarbeidet som kreves for hver sektor.

Helse og omsorg har en praksis med vikarbruk som genererer mange krav på stillinger. Enkelt fortalt vil
det si at vikarer som leies inn på timer, kan kreve fast stilling på bakgrunn av det de har jobbet det siste
året eller de tre siste årene. I helse og omsorg ble det innvilget krav på ca. 22 årsverk i 2018. Dette tallet
har vært stigende for hvert år. På bakgrunn av denne praksisen ble det besluttet at Helse og omsorg
skulle starte med to enheter (6 avdelinger) i første fase av delprosjektet.

Prosjektet har egen delprosjektleder og bistand fra KS - konsulent som finansieres ved OU - midler.
Prosjektet hadde oppstart i 2018 og første fase fortsetter gjennom 2019 og t il 2020.

Trygg hjemme

Kommunen har et stort ansvar for å sørge for innbyggernes sikkerhet i forhold til brann. Mange enheter
og sektorer deler på dette ansvaret med hjemmel i flere lovverk. For å koordinere dette arbeidet ble det
i 2018 underskrevet en avt ale mellom sektorene i Helse og omsorg og Samfunn. Dette for å øke
sikkerheten for hjemmeboende risikogrupperHøsten 2018 ble avtalen inngått med gjensidig forpliktelse
til gjennomføring. Brannvesenet har tatt på seg en særlig stor rolle for å tilby kurs ti l de som jobber med
risikoutsatte grupper.

Ringerikskjøkken

I 2018 ble det vedtatt en modernisering av Ringerikskjøkken.

På starten av 2018 var hovedleveransen fra Ringerikskjøkken fokusert mot Helse og omsorg. I samarbeid
med tre av barnehagene i Hønefo ss ble det på forsommeren gjennomført en seksukers prøveperiode
med levering av varm mat en dag/uke. Dette ble godt mottatt både av barna, personalet og foreldrene.
Denne ordningen videreføres og 11 kommunale barnehager (totalt 700 porsjoner) fikk fra uke 35 i 2018,
levert varm lunsj en dag pr. uke fra Ringerikskjøkken.

Frivillighet

I 2018 ble det ansatt en frivillighetskoordinator som skulle planlegge og iverksette ulike tiltak i
frivillighetsøyemed . Tiltakene som er planlagt og iverksatt i 2018 er bl.a. b abysang som er et samarbeid
mellom Hønefoss menighet og Hønefoss sykehjem hvor ulike generasjoner møtes og har en trivelig
stund sammen. Det er også opprettet en aktivitetskalender for personer med tilrettelagte tjenester hvor
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bingo, kinokveld, bowling, ba dedag med mer. I tillegg er det arbeidet med aktivitetsvenner for personer
med demens og andre tiltak med planlagt oppstart i 2019.

Krisesenteret

Krisesenteret er et bo - og samtaletilbud for kvinner, menn og barn utsatt for vold eller trusler om vold i
nær e relasjoner. Krisesenteret i Hønefoss er dimensjonert for innbyggere i Ringerike, Hole, Krødsherad,
Modum, Sigdal, Jevnaker, Lunner, Gran, Vang, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Nord - Aurdal og Sør -
Aurdal kommuner. Det er er «fritt krisesentervalg» i Norge, slik at enhver som har behov kan oppsøke
krisesenteret i Hønefoss. Det er ingen refusjonsrett mellom kommunene når så skjer. Det ligger i et
krisesenters natur at belegget volummessig er varierende.

Vi har de siste fem årene sett en nedgang, og de tte er gledelig dersom dette speiler en reduksjon innen
vold i nære relasjoner. Tallene for 2018 indikerer imidlertid at belegget e r på vei opp . Bl.a. er
dagbrukergruppen økende.

En midlertidig reduksjon i belegget har gitt større muligheter for forebygge nde arbeid i krisesenterets
regi. Tilgjengelige ressurser har vært nyttet til foredrag ut mot barnehager, skoler og diverse andre
arenaer som barnevern, flyktningstjenester, psykisk helse og organisasjoner/foreninger, møter i «Aktiv
jobb i skolen», møter o g arbeid i «Voldsgruppa» og ungdomsgrupper.

Legevakta

For Legevakten har 2018 vært preget av høy aktivitet både innenfor ordinær legevakt og Pro ACT
(verktøy for tidlig identifisering av sykdomsutvikling). Pro ACT instruktørene har undervist helsepersonell
i kommunene i dagskurs i tillegg til at mange har fått oppfriskningskurs. Det har vært arrangert
nettverkssamlinger for Pro ACT - kontakter på enhetene og Pro ACT - fagdag.

Det er gjennomført en rekke kompetansehevende tiltak for medarbeiderne i løpet av 20 18, bl.a.
akuttmedisinkurs, vold - og overgrepshåndtering, oppfriskning av kompetanse innen nødnett, HLR -
opplæring, brannopplæring m.m.

Kvalitetsutvalg

Kvalitetsutvalget har hatt totalt 11 møter og behandlet totalt 63 saker.

MKS - samlinger

To ganger i året a vholder Helse og omsorg fellessamling for alle MKS - gruppene i sektoren. Hver enhet
har en MKS - gruppe som skal samhandle om Miljø, Kvalitet og Sikkerhet på arbeidsplassen. Gruppene
består av enhetsleder, avdelingsledere, plasstillitvalgte og verneombud. I 2 018 ble disse avholdt i mars
og november.

I år har temaene vært bl.a. Vold og Trusler, Kompetansesatsingen, Helhetlig pasientforløp,
Morgendagens omsorg, Kunnskapsbasert praksis, Handlingsprogrammet, Nytt Blikk - prosjektet,
Arbeidsgiverpolitikken og Etiske retningslinjer.

Kompetente medarbeidere og ledere

Stipendordning for egne ansatte som skal bli sykepleiere og vernepleiere er videreført med tre
sykepleierstudenter. I 2018 er det totalt 21 som er i et utdanningsløp.
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I alt 24 ansatte var i gang eller sta rtet i en videreutdanning eller masterutdanning i løpet av 2018.
Alle gis en del økonomisk støtte. Fem av medarbeiderne har studert demens og alderspsykiatri.
Eksamen i økonomistyring og kvalitetsledelse ved Høgskolen i Innlandet, 15 stp. er avlagt 39 lede re og
rådgivere.

I 2018 var det 32 helsefagarbeiderlærlinger.

Bruk av metoden «Hendelsesbasert analyse» er evaluert ved bruk av en spørreundersøkelse.
Metoden er tatt i bruk i de fleste enheter. Kriseteamet benytter alltid metoden.

Ambulerende team - foreb ygging barn og unge
Det tverrsektorielle samarbeidet ble igangsatt for å veilede familier til barn og unge med sammensatte
behov. Samarbeidet fortsetter og videreutvikles i året som kommer.

Interkommunalt velferdsteknologiprosjekt

Ringerike, Hole og Jevnak er kommune har gjennomført et pilotprosjekt innen velferdsteknologi. Det har
dreid seg om innføring av digitale konsultasjoner, bruk av videokonferanse som møtearena, digitalt
tilsyn og bruk av medisindispenser. Det har vært en ekstern prosjektleder.
Prosj ektet ble reorganisert før nyttår for å videreføres - og utvikles i 2019, da med kommunal
prosjektleder.

Tilsyn

I 2018 har det vært gjennomført flere tilsyn med kommunale helsetjenester. Avdeling psykisk helse og
rus og Nav har hatt tilsyn fra fylkesmannen vedrørende tjenester til personer med samtidig
rusmiddelproblem og psykisk lidelse. Det har også vært gjennomført tilsyn i Hvelven 85 fra
arbeidstilsynet om vold og trusler og et tilsyn i tjenester til utviklingshemmede i Hvelven 89 og 87 med
tilrettelagte tjenester.

KOSTRA
2018 2017 2016

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto
driftsutg.

35,0 % 34,8 % 35,4 %

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over 389 366 376 306 361 797

Andelen s osialhjelpsmottakere i alderen 20 - 66 år, av innbyggerne 20 - 66 år 4,1 % 4,0 % 4,0 %

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18 - 24 år 5,2 5,5 5,5

Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde 48,4 % 44,5 % 58,4 %

Brutto investeringsutgifter til b oligformål per innbygger i kroner 151 47 259

Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 21 21 22
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Kommentarer til KOSTRA - tallene 2018

Indikatoren netto driftsutgifter pleie og omsorg (PLO) i prosent av kommunens netto driftsutgifter viser
hvor stor andel av de frie inntektene som går til PLO. Andelen har økt med 0,2%.

Netto driftsutgift PLO per innbygger 80 år og over har en økning som tilsvarer lønns - og prisvekst.

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20 - 66 år i i forhold til innbyggere i samme aldersgruppe har
holdt seg stabil.

Den gjennomsnittlige stønadslengden for mottakere av økonomisk sosialhjelp 18 - 24 år er noe redusert.
Det har vært et mål over tid å redusere denne, og nå er det en bevegelse i riktig retning.

Andel mottakere med sosialhj elp som hovedinntektskilde har økt fra 44,5% i 2017 til 48,4% i 2018. Både
antall med sosialhjelp som hovedinntektskilde og totalt antall mottakere av sosialhjelp har økt, men
antall med sosialhjelp som hovedinntektskilde har økt forholdsvis mer. Økningen er fra 442 til 491.

Brutto investeringsutgifter per kommunalt disponert bolig er økt fra 47 til 151 per innbygger. Større
investeringsutgifter i 2018 enn i 2017, med Heradsbygda omsorgssenter, Hov øst omsorgsboliger som de
største.

Kommunalt disponerte bol iger per 1000 innbyggere er 21 og uendret fra 2017.

Status målsettinger
Bruker - medvirkning
Fravær
God ressursbenyttelse
Ledelse
Medarbeiderskap
Tilstrekkelig kvalitet



Status mål

Overordnet
mål

Mål Indikator 2017 Ønsket
resulta
t 2018

Oppnåd
d

resu ltat

Beskrivelse mål

Bruker -
medvirkning

Opplevd god
brukermedvirkning

Etablert brukerutvalg 0 I
henhold

til plan

Nei

Gjennomføre
regelmessige
brukerundersøkelser

3 I
henhold

til plan

Nei Ikke gjennomført.

God
ressursutnyttels
e

Effektiv
tjenesteprodu ksjon

Andel korttidsplasser
belagt med korttidsplasser

86,0
%

90,0 % 90,0 %

Gjennomsnitlig liggetid på
sykehuset etter at
pasienten er definert som
utskrivningsklar

1,7
døgn

0 - 3
døgn

3,27 Kreditnota er ikke lagt til
tall fra 3.tertial, tallet kan
derfo r være noe usikkert.

Ledelse Lederne er
mestringsorienterte
og tydelige
premissleverandøre
r

Samlet score på
medarbeiderundersøkelse

>4,2 >4,3 0 Medarbeiderundersøkelse
n gjennomføres i 2019

Medarbeiderska
p

Organisasjonen
preges av
selvstendige,
fleksibl e og
kompetente
medarbeidere

Samlet score på
medarbeiderundersøkelse
n

>4,2 >4,3 0 Medarbeiderundersøkelse
n gjennomføres i 2019

Redusere
medarbeideres
sykefravær

Redusert fravær 11,3
%

10,0 % 11,3 %

Omfang på
tjenester
tilpasset
brukernes behov

Det nyet ablerte
boligkontoret sikrer
en helhetlig og godt
koordinert tjeneste

Antall huststander som
har gått fra leie til eie

20 20 49

Antall inngåtte avtaler om
oppfølging i bolig

20 20 0

Færre innbyggere
er avhengig av
sosialhjelp

Antall brukere med
sosi alhjelp

485 360 264 I 3.tertial.

Antall mellom 18 - 24 år på
økonomisk sosialhjelp

83 50 61 I 3.tertial.

Gjennomsnitt antall
måneder på sosialhjelp

5,85 5,00 6,41

Riktig
dimensjonering av
tjenestene

Antall produserte timer
innen ambulerende og
sta sjonær
hjemmetjeneste

38 70
0

31 000 33 171

Antall søknader på
tjenester

1 565 2 400 2 332

Gjennomsnitlig antall på
venteliste i omsorgsbolig
pr.mnd

16 5 11

Gjennomsnlitlig antall på
venteliste institusjon
pr.mnd

8 5 8
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Samfunn

Tjenesteområd ebeskrivelse

Sektor samfunn har ansvar for forvaltning, drift og utbygging av Ringerike kommunes eiendomsmasse
og infrastruktur, byggesak, oppmåling og landbruk samt å ivareta beredskap og sikre liv og helse når
uønskede hendelser oppstår. Fra 01.08.18 ha r ny strategi og utviklingsavdeling overtatt ansvaret for
samfunnsutvikling og planarbeid. Sektoren har likevel hatt fokus på å bidra til at kommunen møter
vekst - og utviklingsmulighetene på en god måte

Sektoren skal ha høy grad av profesjonalitet og enhe tene skal fokusere på å være effektive,
kostnadsorienterte og å legge til rette for et godt samarbeidsklima i kommunen, med innbyggere og
andre eksterne aktører. Det jobbes kontinuerlig med utvikling og forbedring av tjenestene og
samhandlingen internt og eksternt.

Samfunn er organisert i enhetene Miljø - og arealforvaltning, Teknisk forvaltning, Teknisk drift, Utbygging
og Brann - og redningstjenesten.

Utvikling og utfordringer

Miljø - og arealforvaltningen har i løpet av 2018 jobbet med et utviklingsprosjek t for å utvikle
organisasjonskulturen, interne arbeidsprosesser og forbedret kvalitet i tjenestene. Prosjektet avsluttes
vinteren 2019.

Ringerike kommune kjøpte våren 2018 Hensmoveien 19, tidligere Menova, for å samlokalisere de
tekniske tjenestene. Planl eggingen av flytteprosessen ble igangsatt høsten 2018. Alle vil være på plass
i nytt bygg i løpet av 2019.

Været har vært utfordrende i året som gikk, med snørik og kald vinter. Dette medførte store ekstra
kostnader innenfor brøyting, bortkjøring av snø og strøing. Konsekvensen ble noe redusert
veivedlikehold.

En ekstrem varm og tørr sommer medførte økte energikostnader og økt kostnad til beredskap i
forbindelse med forebygging av skogbrann.

Det har vært en betydelig økning i strøm - og energiprisene i 2018, noe som har medført vesentlig ø kning
i kostnadene for kommunen. Dette til tross for energieffektiviseringen i kommunen.

Det har vært fokus på kompetanseheving i sektoren. Seks renholdere gjennomførte og bestod
fagbrevopplæring. IKT opplæring er gjennomfør t, en til en, blant nesten alle fagarbeiderne ved Teknisk
drift via HAPRO. Det mangler fortsatt 34 renholdere som ikke har fått gjennomført opplæring, og dette
p lanlegges gjennomført i 2019. I tillegg har to ansatte gjennomført et masteremne i ledelse og
i nnovasjon ved USN.

Det jobbes med å få nye Kilemoen vannbehandlingsanlegg som godkjent prøvested for fagbrev inne n
kjemiprosessfaget.

Det er et sammensatt bilde av utfordringer vi ser fremover. V i vil bli stilt ovenfor endrede krav,
forventninger og probl emstillinger, som vil medføre andre måter å jobbe på. Rammebetingelser endrer
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seg og vi må tilpasse oss slik at vi klarer å møte fremtidens behov innenfor våre tjenester på en mer
effektiv måte.

Brann - og redningstjenesten jobber med prosjekter som er tidk revende og omstendelige. Eksempelvis
"Trygg hjemme" og enkelte tilsyn gjennomføres i andre former enn tidligere. Det er lenger intervall
mellom tilsynsbesøk, siden ressursene brukes der det er størst behov, hos risikogruppene.

Utbyggingsenheten har mange i nvesteringsprosjekter i gang og skal i gang med mange

Utvalgte resultater

Teknisk forvaltning har i løpet av 2018, oppgradert fem broer. Dette er en viktig del av infrastrukturen
for tungtransport og skogsnæringen.

Teknisk forvaltning og drift har nådd s in målsetting innenfor rensing av avløpsvann i 2018.

Det har vært en positiv energieffektivisering og nedgang i faktisk forbruk pr. kvm. i 2018.

Brann - og redningstjenesten har besøkt 8 033 husstander i forbindelse med feiing, tilsyn og aksjon
boligbrann. Det er utført 108 tilsyn med særskilte brannobjekt, samt gjennomført 53 kurs og 32 besøk
på skoler i forbindelse med kalenderundervisning.

Viktige begivenheter

En stor endring for sektoren var overføring av samfunnsutviklerrollen og planarbeid til ny stra tegi og
utviklingsavdeling. Det har vært fokus på en god prosess og på å etablere et godt samarbeid med den
nye avdelingen.

I januar tok Utbygging og Miljø og arealforvaltning i bruk de nye kontorlokalene i Fossveien 7 - 9. Ved
utgangen av året var det tre enheter med tilhold i Fossveien og mer enn 65 personer som har
arbeidsplassen sin i Fossveien.

Av Investeringsprosjekter som ble åpnet var:

Ringerike vannverk .
Anlegget leverer vann til Hønefoss sentrum og omegn og leverer vann til ca . 24 000 personer i d ag.
Anlegget er bygd for å kunne levere til 60 000 personer.

Nes vannverk .
Vannverket leverer vann og brannvann til Nes tettsted. Vannverket er bygd med vannbehandling,
vannbasseng og nødstrøm s aggregat. Vannverket levere trygt og helsemessig godt drikkeva nn.

Nes og Sokna brannstasjoner
Det er byget og åpnet to identiske bi - brannstasjoner for deltidsmannskaper. De nye brannstasjonene
tilfred s stiller de strenge HMS kravene og de har fått gode og brukervennlige lokaler.

Nytt hjelpemiddellager
Nytt hjelpemid dellager ble etablert i tidligere idrettsbygg ved Austjord bo - og behandlingssenter.
Lageret håndterer hjelpemidler i kommunen med nødvendig kurs - og kontorfasiliteter, samt
visningleilighet for velferdsteknologi
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Prosjekter som er startet opp i 2019 er:

Ul lerål skole (Anleggsutførelse)
Hov ungdomsskole - oppstart prosjektering
Nes skole prosjektering og utførelse
Heradsbygda omsorg s senter (anleggsutførelse)
Hov øst og vest omsorgsboliger (prosjektering og anleggsutførelse)
Legevakt og ambulansesentral (anl eggsutførelse)

KOSTRA

2018 2017 2016

Netto driftsutgifter brann og ulykkesvern, sum funksjon 338 og 339 29 580 27 653 25 147

Avløp, driftsutgifter per innbygger tilknyttet kommunal avløpstjeneste 1 364 1 225 1 099

Vann, driftsutgifter per tilknyttet innbygger 785 692 657

Bolig korrigerte brutto driftsutgifter i 1000 kr funksjon 265 53 814 51 104 53 040

Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler pr kvadratmeter 818 685 645

Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler pr kvad ratmeter 1 643 1 755 1 525

Korrigerte brutto driftsutgifter til institusjonslokaler pr kvadratmeter 1 259 1 502 1 394

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg pr kvadratmeter 2 576 1 967 1 902

Korrigerte brutto driftsutgifter til kultu rbygg pr kvadratmeter 474 376 14

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler pr kvadratmeter 780 693 801

Netto driftsutgifter i kr pr innbygger kommunale veier og gater 930 816 705

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom , kalenderdager 14 18 20

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist, kalenderdager 8 13 9

Kommentar til KOSTRA - tallene

Netto driftsutgifter brann og ulykkesvern har fra 2017 til 2018 hatt en økning på kr 1 927 mot en
tilsvarende økning fra 2016 til 2017 på kr 2 506. Det er lønnsutgifter som er årsak. Den tørre sommeren
2018 medførte flere utrykninger og dermed høyere kostnader til mannskap.

Driftsutgifter per tilknyttet inn bygger på avløp og vann er stigende i perioden 2016 - 2018. Økningen
skyldes hovedsakelig store investeringer innenfor vann - og avløpssektoren. Inntil 2018 har det innenfor
både vann og avløp blitt bygget selvkostfond som har dempet noe av gebyrøkningen. Fra 2019 og videre
fortsette r det med store investeringer, s pesielt innen avløp, og selvkost fond vil rullere og brukes opp.

Korrigerte brutto driftsutgifter bolig relaterer seg i hovedsak til husleieutgifter til Ringerike
boligstiftelsen og i tillegg kommer også utgifter til vaktmester og renhold samt driftsutgifte r som strøm,
fjernvarme, kommunale utgifter, serviceavtaler etc. Årsaken til økning fra 2017 til 2018 er i hovedsak
høyere husleie fra Ringerike boligstiftelse.

Samlet var korrigerte brutto driftsutgifter til formålsbygg per kvadratmeter i 2016 kr 6 281, i 2017 kr
6 978 og i 2018 kr 7 550. Økning fra 2017 til 2018 var mindre enn fra 2016 til 2017. Det brukes mindre på
lønn. Det er markant økning på energi, strøm, fjernvarme og bioenergi. Utgiftsøkningen samlet var
likevel mindre fra 2017 til 2018 enn fra 2016 til 2017.

Netto driftsutgifter i kroner per innbygger øker fra 2017 til 2018 men kommunen har fortsatt et større
etterslep på veivedlikehold. Nivået ligger betydelig under definert vedlikeholdsnivå i Hovedplan vei som
ble vedtatt av kommunestyret i 2017.
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Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom samt for byggesaker med 3 ukers
frist reduseres ytterligere i 2 018; en meget positiv utvikling. Å få behandlet sin byggesak med 3 ukers
fris t er nå nede i 8 kalenderdager.

Status mål

Overordnet
mål

Mål Indikator 2017 Ønsket
resulta
t 2018

Oppnådd
resultat

Beskrivelse mål

God
ressursutnytte
lse

Brann - og
redningstjenesten skal
bistå personell eller
dyr i nød i løpet av de
frister som er gitt i
forskrift

Brann - og
redningstj enesten skal
bistå personell eller
dyr i nød i løpet av de
frister som er gitt i
forskrift

Tilfredss
t.

Tilfredss
t.

Tilfredsstillen
de

Ringerike brann - og
redningstjeneste skal
være utrustet og
inneha kompetanse på
de utfordringer som
samfunnet kan
oppleve.

Ringerike brann - og
redningstjeneste har
stort fokus på
kompetanse, og på å
tilegne seg dette før
problemene/utfordring
ene oppstår.

Energieffektivisering Energieffektivisering 2 5 0,6 Nybygg og
rehabilitering har
medført økt
oppvarmet areal og økt
ener giforbruk.
Unormal varm
sommer, har medført
at varmepumper og
ventilasjonsanleggene
har kjørt døgnet rundt
for å kjøle ned
byggene. Til tross for
dette har kommunen
faktisk hatt en
effektivisering på 0,6%.

Vanntap på nettet skal
reduseres årlig

Vanntap på nettet skal
reduseres årlig

45 40 45 Vanntapet på nettet er
fortsatt en meget stor
utfordring, pga høy
alder på store deler av
ledningsnettet.

Tilstrekkelig
kvalitet

Alle
investeringsprosjekt
skal leveres i henhold
til oppdragsbestilling

Alle
invester ingsprosjekt
skal leveres i henhold
til oppdragsbestilling

85 90 90 Med bakgrunn i dato
for mottatt
bestilling og
fremdriftsplan så
leveres byggprosjekt i
henhold til plan. Vi har
noen Va prosjekt som
ikke holder
fremdriftsplan men
totalt sett leveres 90%
av investeringene
innenfor plan
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Andel fullført,
digitalisering av
byggesaksarkiv

Andel fullført,
digitalisering av
byggesaksarkiv

22 60 72 Fremdriften er god og i
henhold til fastsatt
plan, til tross for en del
sykefravær.

Andel gjennomførte
oppsta rtsmøter som
går over fristen (21
dager). Forutsetter at
der foreligger
tilstrekkelig med
innleverte
dokumenter.

Andel gjennomførte
oppstartsmøter som
går over fristen (21
dager). Forutsetter at
der foreligger
tilstrekkelig med
innleverte
dokumenter.

50% < 10% 50 Det har vært endringer
i forskrift om
behandling av private
forslag til
detaljregulering etter
plan - og bygningsloven,
slik at kommunens
egen målsetting om 21
dagers frist ikke lenger
er relevant. Dette siden
det stilles strengere
krav til dokumenta sjon
ved oppstart enn
tidligere.

Andel kontroller
innenfor jord/skog
som ikke er
gjennomført etter
lovkrav (5 % jord og
10% skog)

Andel kontroller
innenfor jord/skog
som ikke er
gjennomført etter
lovkrav (5 % jord og
10% skog)

20 0 54 Innenfor jord er d et
utført 7 av 30
kontroller. Etter
tørkesommeren 2018
ble ressurser prioritert
til å behandle søknader
om erstatning
for avlingssvikt.
Innenfor skog er det
utført 55 av 80
kontroller.

Andel oppmålingssaker
som går over fristen
(16 uker)

Andel oppmåling ssaker
som går over fristen
(16 uker)

<5% <3% 2 En liten andel saker
gikk over fristen i 2018.

Andel salg av
eiendomsinformasjon
som går over fristen (7
dager)

Andel salg av
eiendomsinformasjon
som går over fristen (7
dager)

0 0 0 Ingen saker som har
gå tt over fristen i 2018!

Antall dager fra
byggesøknad
(komplett) er mottatt
til vedtak er fattet

Antall dager fra
byggesøknad
(komplett) er mottatt
til vedtak er fattet

11 11 10 Byggesak brukte i snitt
mindre enn 10 dag er i
gjennomsnitt på alle
delegert e vedtak. For
byggesaker med tre
ukers frist så er det i
snitt 8 dager i
saksbehandlingstid.

Antall dager i
saksbehandlingstid for
saker etter jordlov og
konsesjonslov

Antall dager i
saksbehandlingstid for
saker etter jordlov og
konsesjonslov

20 15 40 I 2018 ble det
behandlet 14
konsesjonssaker og 16
jordlovssaker. Noen
enkeltsaker har vært
krevende og har svært
lang
saksbehandlingstid.

Brann - og
redningstjenesten skal
ha et høyt servicenivå

Brann - og
redningstjenesten skal
ha et høyt servicenivå

20 20 50 Det kom i 2018 inn
rundt 50 klager, som i
all hovedsak skyldes
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ut i fra antall klager på
saksbehandling,
hendelser, feiing og
tilsyn. Målt i antall
klager.

ut i fra antall klager på
saksbehandling,
hendelser, feiing og
tilsyn. Målt i antall
klager.

in nføringen av
hyttefeiing / gebyr.

Brann - og
redningstjenesten har
et høyt servicenivå.

Teknisk forvaltning og
Teknisk drift skal
levere i henhold til
Tjenesteleveranseavtal
ene

Teknisk forvaltning og
Teknisk drift skal
levere i henhold til
Tjenesteleve ranseavtal
ene

0 100 100 Tjenesteleveranseavtal
e har blitt utført som
avtalt i 2018.

Avtalen vil være
gjenstand for
evaluering i 2019.
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Folkevalgte og revisjon

Tjenesteområdebeskrivelse

Ringerike kommune styres etter hovedutvalgsmodellen med formann skap som fast utvalg for plan - og
økonomisaker, og tre hovedutvalg. De tre hovedutvalgene er innen helse og omsorg, oppvekst og kultur,
og miljø og arealforvaltning. I tillegg har kommunen kontrollutvalg, eldreråd, råd for
funksjonshemmede, ungdomsråd og i ntegreringsråd.

Kommunen har ordfører i 100 % stilling og varaordfører i 50 % stilling.

Fordeling av representanter per parti

Parti Kommunestyret Formannskapet
Arbeiderpartiet 17 5
Høyre 11 3
Fremskrittspartiet 4 2
Venstre 2 1
Sosialistisk Venstrepa rti 2
Senterpartiet 4 2
Kristelig Folkeparti 1
Miljøpartiet De Grønne 1
Solidaritetslista 1
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Administrasjon og fellestjenester

Tjenesteområdebeskrivelse

Ringerike kommune styres administrativt gjennom rådmannen strategiske ledergruppe.
Fellesadministrasjonen skal legge til rette for virksomhetsstyring av hele kommunen og skal bidra til
oppnåelse av overordnede mål og delmål som er definert i rådmannens grunnlagsdokument.
Administrasjonen har et gjennomgående fagansvar for virksomheten o g består av følgende fagområder:

• Økonomi, lønn, innkjøp og IKT
• HR og fellestjenester (arkiv, servicetorg og politisk sekretariat)
• Kommunikasjon
• Kommuneadvokat
• Samfunnssikkerhet og beredskap
• Skatt og kommunal innkreving

Viktig e begivenheter

I 2018 ble det vedtatt ny arbeidsgiverpolitikk for 2018 - 2022. Samtidig fikk vi nye verdier, Nyskapende,
Ærlig, Respektfull (NÆR). Viktige innsatsområder i arbeidsgiverpolitikken er, arbeidsmiljø, ledelse,
kompetanse, kommunikasjon og "ten ke nytt" (innovasjon).

Ringerike kommune har over flere år satset mye på kompetanse for ledere og medarbeidere. I 2018 ble
det gjennomført mange kompetansetiltak for ansatte i alle sektorer. Spesielt kan nevnes at mange av
våre egne medarbeidere har fullfø rt fagopplæring og fått fagbrev , totalt 2 5 , dette gjelder blant annet
innen helsefag, barne - og ungdomsfag og renhold. Andre prioriterte områder har vært tilbud om grunn -
og videreutdanning med stipendordninger, faglige kurs og oppdateringer, nettverk med videre. I 2 018
ble det gjennomført tiltak med styrking av den digital kompetanse hos medarbeidere, spesielt innen SFO
og teknisk drift (vaktmester, renhold). Dette arbeidet vil videreføres til helse - og omsorgssektoren .
Videre er det startet et arbeid med å gjennomfø re tiltak for å øke den generelle kompetansen innen
digitalisering for alle medarbeidere og ledere.

Ringerike kommune prioriterer høyt arbeid med kvalitet. Gjennom tilsetting av ny kvalitetssjef arbeides
det systematisk i alle sektorer med å etablere god s ystematikk for blant annet oppfølging av avvik.
Konkrete tiltak på overordnet nivå i tillegg til spesifikke tiltak i de ulike enhetene for å følge opp de mest
forekommende avvik er gjennomført. Blant annet er det utarbeidet en egen overordnet prosedyre for
vold og trusler i arbeid.

Arbeid med å sikre ansatte mulighet til å arbeide i fulle stillinger er i gang. Det er gjennomført et
prosjekt i hjemmetjenesten hvor det er etablert nye arbeidstidsordninger som legger til grunn større
stillinger, økt kompetanse og bedre kvalitet i tjenesten. Det arbeides videre med tilsvarende tiltak innen
helse og omsorg i tillegg til skole - og barnehagesektoren.

I 2018 ble Ringerike kommunes nye nettsider lansert.











 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2058-4  Arkiv: U01  

 

Sak: 57/19 

 

Saksprotokoll - Søknad om bruk av midler fra kraft- og hjemfallsfond til prosjekt på 

smart bruk av spillvarme og grønn næringsu  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Formannskapet bevilger inntil 150 000 kroner til prosjektet «Smart bruk av spillvarme og 

grønn næringsutvikling» fra sine næringsfond som har bakgrunn i inntekter fra årsavgifter på 

vannkraftkonsesjoner og reguleringstillatelser, samt hjemfall (kraftfond og hjemfallsfond). 

Bevilgningen gis med forbehold om egeninnsats også fra Ringerikskraft, Vardar Varme, 

Treklyngen Holding AS, samt at Ringerikskraft bidrar med tilsvarende økonomisk bidrag som 

kommunen.  

 
 

Behandling i Formannskapet 21.05.2019: 

 

Ordfører påpekte inkurie ved følgende: 

«Brevet undertegnet av Pelle Gangeskar for Ringerikskraft har feil brevmal. 

Ordet Forslag rettes til ordet Søknad i overskriften. Formannskapet bifalt.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2058-2   Arkiv:   

 

Forslag om bruk av midler fra kraft- og hjemfallsfond til prosjekt på smart bruk 

av spillvarme og grønn næringsutvikling  
 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet bevilger inntil 150 000 kroner til prosjektet «Smart bruk av spillvarme og 

grønn næringsutvikling» fra sine næringsfond som har bakgrunn i inntekter fra årsavgifter på 

vannkraftkonsesjoner og reguleringstillatelser, samt hjemfall (kraftfond og hjemfallsfond). 

Bevilgningen gis med forbehold om egeninnsats også fra Ringerikskraft, Vardar Varme, 

Treklyngen Holding AS, samt at Ringerikskraft bidrar med tilsvarende økonomisk bidrag som 

kommunen.  

 

 

  

Sammendrag 

Rådmannen anbefaler at formannskapet bevilger inntil 150 000 kroner til et 

forprosjektet/konseptutredning på smart bruk av spillvarme og grønn næringsutvikling. 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Ringerikskraft, Vardar Varme, Treklyngen Holding 

AS og næringsaktører som er aktuelle produsenter og brukere av overskuddsvarme. Målet er å 

bidra til smart bruk av overskuddsvarme fra eksisterende og nye datasentre i Ringerike og 

samtidig få til ny grønn næringsutvikling som kan utnytte denne.  

 

Den eventuelle bevilgningen fra formannskapet foreslås benyttet som del av et spleiselag hvor 

alle samarbeidsaktørene bidrar med egeninnsats i form av timer og/eller økonomisk bidrag og 

som muliggjør søknad om støtte til prosjektet fra enten Buskerud fylkeskommune eller 

Enova. Samarbeidserklæringer med Ringerikskraft, Vardar Varme, Treklyngen Holding AS er 

allerede undertegnet. Konseptutredningen skal gi en prioritering av hvilke konsepter og 

kombinasjoner av næringsaktører og –samarbeid som bør prioriteres å jobbes videre med ut 

fra kriterier om smart energibruk, klimagevinst, lønnsomhet og forretningsmodellens 

robusthet. Det er et selvstendig mål med utredningen at aktuelle eksisterende og mulige nye 

aktører gjennom prosessen får etablert en felles plattform og utgangspunkt for videre satsing.  

 

Innledning / bakgrunn 

Follummoen og Nedre Kilemoen på Ringerike er et attraktivt område for etablering av 

datasentre. Et datasenter er allerede etablert og det er konkret kontakt med ytterligere 

datasenteraktører som vurderer å etablere seg i området. 

 



- 

Datasentre er en voksende, kraftkrevende industri både i Norge og internasjonalt. I et 

klimaperspektiv er det positivt at datasentre etableres i land med høy andel fornybar 

kraftproduksjon. Samtidig har datasentere svært høyt strømforbruk og produserer potensielt 

store mengder overskuddsvarme. Skal vi nå lavutslippssamfunnet må vi utnytte både energi, 

materialer og andre ressurser mest mulig effektivt. Utnytting av overskuddsvarme til annen 

næring er derfor viktig både i et klimaperspektiv og for økt verdiskapning i Ringerike og 

Buskerud. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har tatt initiativ til et prosjekt i samarbeid med Ringerikskraft, Vardar 

Varme, Treklyngen Holding AS og næringsaktører som er aktuelle produsenter og brukere av 

overskuddsvarme. Målet er å bidra til smart bruk av spillvarme fra eksisterende og nye 

datasentre i Ringerike og samtidig få til ny grønn næringsutvikling som kan utnytte denne.  
 

I det aktuelle området Follummoen og Nedre Kilemoen i Ringerike er det et 

lovende potensiale for samarbeid med en rekke etablerte og mulige nye næringsaktører innen 

bl.a. varme, treforedling, bionæringer og matproduksjon. Dialog med aktuelle aktører er 

allerede etablert. For å finne en felles retning og en god organisering av videre samarbeid er 

det imidlertid behov for å en grundigere utredning av ulike konsepter for energi- og 

næringssamarbeid. Ringerike kommune, Ringerikskraft, Vardar Varme og Treklyngen 

Holding AS ønsker derfor å sammen bidra inn i og får gjennomført en 

konseptutredning/forstudie om smart spillvarmebruk og grønn næringsutvikling.  

 

Utredningen skal gi en prioritering av hvilke konsepter og kombinasjoner av næringsaktører 

og –samarbeid som det bør jobbes videre med ut fra kriterier om smart energibruk, 

klimagevinst, lønnsomhet og forretningsmodellens robusthet. For de mest aktuelle 

samarbeidskonstellasjonene skal mulig organisering, juridiske avtaler og forretningsmodell 

utredes med et mål om å gi lønnsomhet for alle involverte, mulighet for oppskalering og 

robusthet for endringer i aktørbildet. Det er også et selvstendig mål med utredningen at 

aktuelle eksisterende og mulige nye aktører gjennom prosessen får etablert en felles plattform 

og utgangspunkt for videre satsing. Næringsaktører som er aktuelle produsenter og brukere av 

overskuddsvarme vil bli invitert inn i arbeidsgrupper. Aktører det allerede er etablert kontakt 

med inkluderer aktuelle datasenteraktører, Varma, Elstøen Gartneri, JOR Greentech, Røyse 

Bærpresseri AS, NTNU, Menova og Pan Innovasjon. Men som del av prosjektet vil også flere 

aktuelle nærings- og forskningsaktører bli kontaktet. 

 

Det finnes aktuelle programmer hvor det kan søkes støtte til denne typen utredninger både hos 

Buskerud fylkeskommune og Enova, men støttesum er begge steder begrenset oppad til 50 

prosent av godkjente kostnader. Egenandel i prosjektet kan være både arbeidsinnsats og 

egenkapital. Alle de fire hovedsamarbeidspartene har allerede forpliktet seg til å bidra inn i et 

slikt prosjekt med egeninnsats og samarbeidserklæringer er undertegnet. Kommunen og 

Ringerikskraft har forpliktet seg til å bidra med 150 timer hver og Vardar Varme og 

Treklyngen Holding AS med 70 timer hver. Videre har Ringerikskraft også sagt seg villig til å 

bidra med økonomisk prosjektstøtte på 150 000 kroner under forutsetning av at Ringerike 

kommune bidrar med tilsvarende. Prosjektgruppa er foreslått sammensatt som følger:   

 Prosjektleder Bente Elsrud Anfinnsen; klima- og miljøsjef Ringerike kommune 

 Prosjektmedlem Kjetil Bockmann, daglig leder Vardar Varme AS 

 Prosjektmedlem Rolf Jarle Aaberg, daglig leder Treklyngen AS 

 Prosjektmedlem Pelle Gangeskar, sjef næringsutvikling Oslo Data Center Location 

 Prosjektmedlem Harriet Slaaen, næringssjef i Ringerike kommune 



- 

 

Med nevnte bidrag fra samarbeidspartnerne vil vi kunne søke støtte fra Buskerud 

fylkeskommune eller Enova på et sted mellom 700 000 kroner og 1 million kroner slik at 

utredningen kan få et totalt budsjett på 1,5-2 millioner kroner (avhengig av tildelt støttesum).  

 

For å muliggjøre et slikt spleiselag, og dermed en utredning som kan ta arbeidet med smart 

bruk av spillvarme fra datasenter og grønne næringssynergier videre, foreslår rådmannen at 

formannskapet bevilger inntil 150 000 kroner til prosjektet fra sine næringsfond som har 

bakgrunn i inntekter fra årsavgifter på vannkraftkonsesjoner og reguleringstillatelser, samt 

hjemfall (kraftfond og hjemfallsfond). Se nærmere omtale av fondene under «økonomiske 

forhold». 
 

Med forbehold om politisk vedtak om kommunalt økonomisk bidrag, er allerede søknad om 

støtte sendt Buskerud fylkeskommune. Denne følger vedlagt. Svar på søknaden forventes 

medio mai. Avhengig av utfallet av denne søknaden vil prosjektgruppen vurdere å søke støtte 

fra Enova under programmet «Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i 

bygg, områder og energisystem» (frist 1. juni). 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Ringeriksregionens næringspolitiske strategi er vedtatt i alle tre kommunestyrene i regionen. 

Kapittel 4.4 redegjør for satsning på kraftkrevende, grønn industri og utvikling av 

næringsmuligheter som relaterer seg til denne, kapittel 4.5 vektlegger satsningen på 

innovasjon og fremtidsrettet næringsutvikling og kapittel 3.4 viser til regionens muligheter til 

å ta del i det grønne skiftet. 

 

Videre er prosjektet i tråd med mål i gjeldende kommuneplans samfunnsdel om at Ringerike 

skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybar energi og reduksjon av 

utslipp. Videre ble formannskapet orientert om prosjektet ifm. sak om forankring av prosess 

for Ringerikes arbeid med klima- og energiplanlegging fremover den 20. mars (sak 7/19). 

 

Økonomiske forhold 
Rådmannen anbefaler at formannskapet bevilger inntil 150 000 kroner til prosjektet fra sine 

næringsfond som har bakgrunn i inntekter fra årsavgifter på vannkraftkonsesjoner og 

reguleringstillatelser, samt hjemfall (kraftfond og hjemfallsfond). Det står i vedtektene til 

begge fondene at de fortrinnsvis skal anvendes til næringsformål. Fondene kan også benyttes 

til kommunale tiltak, herunder verne- og miljøtiltak langs vassdragene.  Støtteformer det 

åpnes for inkluderer både tilskudd (fra avkastningen) og lån. Rådmannen vurderer at å bevilge 

midler til en utredning om smart bruk av spillvarme med mål om å også oppnå ny grønn 

næringsutvikling er i tråd med fondenes formål. Samlet beholdning per 31.12.18 på de to 

fondene var kroner 21 459 575. 
 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som svært positivt at Ringerikskraft, Vardar Varme og Treklyngen 

Holding AS ønsker å samarbeide med hverandre og kommunen om en 

konseptutredning/forprosjekt innen grønn næringsutvikling. Tilsvarende er det positivt med 

interessen en lang rekke næringsaktører som er aktuelle produsenter og brukere av 

overskuddsvarme har vist. Å etablere en felles plattform, utgangspunkt og prioriteringer kan 

være avgjørende for videre satsing fra aktørene, hvilke krav og prioriteringer kommunen gir 

og for å åpne muligheter til å oppnå videre finansiering fra andre program/støtteordninger i 

senere faser. Rådmannen vurderer derfor at å bidra med egeninnsats på anslagsvis 150 timer 



- 

og i tillegg bevilge 150 000 kroner i økonomsik bidrag vil være en viktig investering i både 

fremtidig næringsutvikling, arbeidsplasser og smartere bruk av overskuddsvarme fra 

datasenter.  

 

 

Vedlegg 

 Søknad om støtte til utredning om smart bruk av spillvarme og grønn næringsutvikling 

sendt Buskerud fylkeskommune 5. mai 2019. 

 Undertegnede samarbeidserklæringer fra Ringerikskraft, Vardar Varme og Treklyngen 

Holding AS 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Bente Elsrud Anfinnsen 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Hønefoss 3. mai 2019

Bekreftelse på deltagelse i konseptutredning

Jeg bekrefter med dette at Treklyngen Holding AS deltar i konseptutredningsarbeidet som
Ringerike kommune har startet opp; «Smart bruk av spillvarme og grønn
næringsutvikling».

Hensikten med prosjektet er å utrede ulike konsepter for mulige energi - og
næringss amarbeid som gir smart og innovativ utnyttelse av overskuddsvarme fra
datasenter. Utredningen skal gi en prioritering av hvilke konsepter og kombinasjoner av
næringsaktører og – samarbeid som bør prioriteres å jobbes videre med ut fra kriterier om
smart energibruk, kli magevinst, lønnsomhet og forretningsmodellens robusthet. For de
mest aktuelle samarbeidskonstellasjonene skal mulig organisering, juridiske avtaler og
forretningsmodell utredes med et mål om å gi lønnsomhet for alle involverte, mulighet for
oppskalering og robusthet for endringer i aktørbildet .

Utredningen skal gjennomføres i samarbeid mellom Ringerike kommune, Ringerikskraft,
Vardar Varme, Treklyngen og næringsaktører som er aktuelle produsenter og brukere av
overskuddsvarme. Det er et selvstendig mål med utredningen a t aktuelle eksisterende og
mulige nye aktører gjennom prosessen får etablert en felles plattform og utgangspunkt for
videre satsing

Vårt bidrag inn i konseptutredningen er 70 timer .

Rolf Jarle Aaberg
Daglig leder
Treklyngen Holding AS
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2070-1   Arkiv:   

 

 

Skoleveis tiltak Nye Ullerål skole  
 

Forslag til vedtak: 

1. For å øke sikkerheten på skoleveien til Ullerål skole gjennomføres de tiltak som er 

prioriterte i saksframlegget (tiltak 1-10).  

2. Tiltakene gjennomføres innenfor vedtatt økonomisk ramme for utbygging av Ullerål 

skole, samt gjennom allerede budsjetterte tiltak i Parkgata og Hovsmarkveien. 

3. Tiltak i henhold til rekkefølgebestemmelse §§ 2.3.1-.2.3.4 i 271 Områderegulering 

Øvre Hønengata øst gjennomføres parallelt. 

Ytterligere tiltak innefor trafikksikkerhet vurderes som en del av samarbeidsprosess knyttet til 

skolegrenser. Dersom ytterligere tiltak anbefales – fremlegges dette som egen sak for 

Kommunestyret. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Denne saken viser foreslåtte infrastrukturtiltak i Hønefoss Nord som utløses av skolebygget. 

Det er foreslått 10 tiltak som gjennomføres før Nye Ullerål skole åpner. Kalkylen for tiltakene 

er 9 millioner kroner som dekkes innenfor vedtatt økonomisk ramme for Ullerål skole. I tillegg 

blir flere tiltak gjennomført innefor ordinært investeringsprogram. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok i K-sak 86/18 å bygge ut Ullerål skole med en økonomisk ramme som 

også inkluderte skolevei/infrastruktur.  

I saken het det at en «Skoleveisanalyse med «rekkefølgebestemmelser» vil angi 

infrastrukturtiltak som utløses av skoleprosjektet. Disse er ikke kostnadsberegnet. Rådmannen 

vil derfor fremme egen sak om finansiering av infrastruktur som utløses av skolebygget.»  

 

I prosjekteringsfasen ble det i forbindelse med ny reguleringsplan for Ullerål og Hov skoler 

foretatt en trafikkanalyse som tok for seg trafikksituasjonen nær skolene.  
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Det ble også satt i gang arbeid med en utvidet skoleveisanalyse som skulle ta for seg skolevei 

også for fremtidige elever ved nye Ullerål skole. 

 

Ringerike kommune og Cowi AS gjennomførte et åpent møte med medvirkning fra skoler, 

FAU og naboer/ foreldre våren 2018. Dette resulterte i en liste med punkter som Cowi tok 

med seg inn i arbeidet med skoleveisutredningen.  

 

På bakgrunn av dette ble det levert en utredning der man tok for seg alle elevveier frem til 

skolen, og ut fra dette satte Cowi opp en uprioritert liste med tiltak (se vedlegg 2) Senere er 

listen priset av Cowi til en total kostnad på 125 millioner inkl. mva.  

 

Dette er både kortsiktige tiltak som er foreslått å gjennomføres nå, og langsiktige tiltak som 

bør vurderes inn i arbeidet med kommuneplan og kommunedelplaner. Det vil i samme prosess 

tilrettelegges for gjennomføring av rekkefølgekrav satt i ny Områderegulering for Øvre 

Hønengata øst. 30.10.2018 ble det holdt et informasjonsmøte for skolene og FAU ved 

Hønefoss og Ullerål skoler der man la frem Cowis uprioriterte liste og prosjektets tiltaksliste. 

Møtereferat vedlagt saken (Vedlegg 5).  

 

Tiltakslisten er gjennomgått og vurdert, og rådmannen har foreslått å prioritere10 tiltak som 

gjennomføres. Oversikt inkludert økonomisk kalkyle for disse tiltakene følger som vedlegg 3 i 

saken. 

 

Noen av tiltakene som er forslått er lysregulerte fotgjengerkryssinger i Hønegata. Kommunen 

har engasjert Rambøll as som bistand til kontakt mot Statens vegvesen og Vegdirektoratet for 

å få disse godkjent. Denne prosessen er startet. Hele Hønengata fra Nordre torg til krysset mot 

Jevnaker er regulert. Denne reguleringsplanen angir hvordan Hønegata skal være med 

kjørebaner, fortauer og sykkelbane. Hønengata er ferdig bygd til krysset Krokenveien / 

Hønengata. Denne planen må man forholde seg til i det videre arbeidet. 

 

I reguleringsplanen for Benterud skole ble alle trafikksikkerhetstiltakene definert i 

rekkefølgebestemmelsene. Dette fordi Statens vegvesen hadde innsigelse til reguleringsplanen 

som omfattet både skolen og boligområdet «elveparken».   Tiltakene ble definert og godkjent 

av Statens vegvesen før 2.gangs behandling av reguleringsplanen 2.mars 2017. 

 

For reguleringsplanen for Ullerål skole ga Statens vegvesen ingen innsigelse til 

reguleringsplanen. De tiltakene som foreslås gjennomført går i hovedsak lengre enn 

Vegdirektoratets krav til sikker skolevei og veitrafikklovens uttalelser om «trygg skolevei». 

 

Det er skrevet kontrakt om gjennomføring av fortauer i Hovsmarkveien og Hov alle. Dette 

gjennomføres i 2019 og er en del av trygg skolevei tiltak og krav i reguleringsplan for 

etablering av Hov omsorgsenter. 

 

I Parkgata, som er en paralellgate til Hønengata, skal kommunen rehabiltere / nyetablering av 

vann og avløpsledninger og gata skal reetableres slik at den vil fremstå som trafikksikker for 

myke trafikanter. Dette vil utføres i 2019/2020. Prosessen med dette er igangsatt. 
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Beskrivelse av saken 

1. Lysregulert kryssing av Ådalsveien nord for Hønengaten. Elever nord og øst for 

hhv Hvalsmoveien (E16) og Ådalsveien (E16) har ingen «hjelp» for kryssing av vei mot 

skolen. Kryssing forgår uten sikring, «på eget ansvar».  

2. Lysregulere eksisterende gangfelt i Hønengaten nord for Hovsmarkveien. Bedrer 

sikkerheten for alle elever fra Hvalsmoområdet.  

3. Lysregulere eksisterende gangfelt/overgang syd for jernbane ved kryss 

Hønengaten- Asbjørnsensgate. Bedrer sikkerhet for alle elever fra østsiden av 

Hønengaten syd, nord for eksisterende lyskryss Hønengaten-Vesterngaten.  

4. Flytte gangfelt i Hovsmarkveien og Hov Allé 5 meter lenger vekk fra Hønengaten. 

Bedrer oversikten for biler i krysset og derved sikkerheten for alle gående og syklende i 

gangfeltene.  

5. Tiltak fra lysregulert gangfelt ved Hønen Allé inn til skolen. Omfatter enkle tiltak 

som adskillelse av bil og elev samt stengning av Elling M Solheims vei i forlengelse av 

fortau i Klinikkveien.  

6. Opphøyde gangfelt i Hovsmarkveien på sydsiden. Ved kryssing av Olav Duuns vei, 

Elling M. Solheims vei og Flattumveien.  

 

7. 7.Tydeliggjøre adskillelse av biler og myke trafikanter nord for jernbanen i 

Hønengaten. Bedre oversiktlighet og derved også sikkerhet for myke trafikanter.  

8. Tydeliggjøre vikeplikt i Slettåkerveien og veiforløp v Kiwi i Flattumveien. Bedre 

oversiktlighet og derved også sikkerhet for myke trafikanter.  

9. Utbedre sti mellom Krokenveien og Flattumveien. Stien brukes av mange 

skoleelever og bør opprustes.  

10. Trafikksikkerhetstiltak i Parkgata. Øyeblikkelige tiltak vil være å enveisregulere 

Parkgata slik at utålmodige bilister ikke kan kjøre inn Grensegata for å «lure» køen inn 

mot sentrum.  

 

Til info nevnes at Parkgata i 2019 vil bli gjenstand for en større oppgradering av vann og 

avløpsnett. Hele gata vil måtte graves opp. Ved istandsetting vil man se på ulike løsninger 

for å ivareta myke trafikanter, det være seg gatetun, fortau o.lign.  

 

Det er også medtatt et tiltak nr. 11 i vedlegget. Tiltaket er en del av «Sak 433, 

Reguleringsplan for Ullerål og Hov skoler.», som ble vedtatt i 22.05.2018, og gjelder gang- 

sykkelvei på nordsiden av Hovsmarkveien. Tiltaket bør vurderes og evt. legges inn i 

prosjektkostnad Hov ungdomsskole, da dette er et tiltak som ikke gagner 

trafikksikkerheten for Ullerål skoles elever.  

I stedet for å benytte gangfelt ved Hønengaten for å komme over til fortau på sydsiden av 

Hovsmarkveien, vil elevene da med stor sannsynlighet krysse Hovsmarkveien utenfor 

gangfelt på sin vei opp mot Ullerål skole. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 



- 

 

De 11 punktene baserer seg på Cowi sine anbefalinger (Cowi 01.06.18, s.69)  

Statens vegvesen har i sine kommentarer til prosjektet anbefalt å ikke bygge ut krysset 

Hønengaten-Hovsmarkveien for økt biltrafikk. Dette punktet fra Cowi er derfor ikke med i de 

11 punktene ovenfor.  

 

Det legges ikke opp til økt tilrettelegging for biltrafikk inn mot skolen. Ringerike 

kommunestyre har tidligere vedtatt planer for sykkelbyen Hønefoss og det er en holdning for at 

det skal legges til rette for at både unge og voksne skal bevege seg mer enn nå. Derfor bør man 

ikke legge forholdene bedre til rette for biltrafikk helt inn til skolen, så sant dette ikke bidrar til 

å sikre myke trafikanter. Man kan ikke se at det er tilfelle her. Det finnes gode muligheter for å 

sette av elever sydfra i Hønengaten nord for jernbaneundergangen. De har da adkomst til 

skolen uten å krysse Hønengaten ved å benytte sidegatene syd for skolen. 

 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

«Ny Ullerål barneskole vedtas bygget innenfor et budsjett på 341 Mill Nok inkl. mva. slik som 

vedlagte forprosjekt viser. Dette inkluderer riving av eksisterende skole med unntak av 

«2013»-bygget og inkluderer skolevei/infrastruktur.» (K-sak 86/18)  

Kommunestyret vedtok i 2014 at «Ullerål skole bygges raskt ut for å få kapasitet til ca. 600 

elever. Det bygges idrettshall/flerbrukshall på egnet tomt i området Hov/Ullerål». 

 

 

Trafikksikkerhetstiltak for Ullerål skole sett opp mot rekkefølgebestemmelser i 271 

Områderegulering for Øvre Hønengata øst  

I nylig vedtatte Omårderegulering for Øvre Hønengata øst er det lagt inn rekkefølgekrav som 

skal ivareta trafikksikkerhet ved kryssing og ferdesel ved Fv. 35 Hønengata.  

Det vil være hensiktsmessig å kjøre samme prosess for tiltak i og langs Hønengata i 

skoleveistiltak sammen med tiltak tilknyttet rekkefølgebestemmelser i Områderegulering Øvre 

Hønengata øst.  

Dette gjelder spesielt tiltak i punkt:  

 7 (tydeliggjøre adskillelse av biler og  

myke trafikanter nord for jernbanen i  

Hønengata), punkt 7 samsvarer med  

rekkefølgebestemmelsene i 271.  

 Delvis 8 (Tydeliggjøre vikeplikt i  

Slettåkerveien og veiforløp v Kiwi i  

Flattumveien) i henhold til  
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skoleveisutredning.  

 

Statens vegvesen har forespeilet 

at konkrete tiltak innenfor 

planen vil bli bestemt i en 

gjennomføringsavtale.  

Reguleringsplan for FV. 35 vil 

kreve følgende tiltak (i tråd med 

rekkefølgebestemmelse i 

områdereguleringen §§ 2.3.1-

2.3.4):  

• Stenging av avkjørsler  

• Tydeliggjøring med rabatter 

(o.l.)  

mellom myke trafikanter og  

kjøreveg, se tjukk svart strek på  

illustrasjon  

• Busstopp i kjørebane  

• Opphøyd kryssing med 

fotgjengerstyrt lysregulering ved 

KIWI/Krokenveien.  

• Belysning, spesielt ved 

kryssinger  

• Tydliggjøring av kjørebane i 

kryss  

• Nedsatt fartsgrense til 40 km/t 

(søkes separat)  

 

Viser til illustrasjon som viser hvilke tiltak reguleringsplan for Fv. Hønengata krever. Tiltakene 

bør løses i samme gjennomføringsavtale med SVV (tilknyttet skolevegsutredning og 

områderegulering), med kostnadsfordeling der tiltakshaver tar sin andel for tiltakene i tråd med 

rekkefølgebestemmelsene i 271.  

 

 

Økonomiske forhold 

Det er pr i dag en sunn økonomi i hovedprosjekt Ullerål skole og idrettshall.  

Anbefalte tiltak som er forslått mener rådmannen vil kunne håndteres innenfor vedtatt ramme 

og tidsplan uten kutt i skoleprosjektets omfang. Prosjektene i Parkgata og fortau i 

Hovsmarkveien gjennomføres i tråd med investeringsprogram for VA-anlegg. 

 



- 

 
 

Rådmannens vurdering 

Rådmannens vurdering er at de foreslåtte tiltak vil gi bedret trygghet for elever langs 

skoleveien til nye Ullerål skole. Det ligger an til at tiltakene kan gjennomføres innenfor tidsplan 

i forhold til overflytting av elever fra Hønefoss skole.  

 

I Rapporten fra Cowi foreslås det mange tiltak som vil bedre sikkerheten til og fra Ullerål 

skole. Alle tiltakene her er totalt kostnadsberegnet til kr 125 mill. Av de prioriterte tiltakene er 

det kun to som nå ikke gjennomføres: 

- Etablering av ny undergang under jernbanen vest for Hønengata. Tiltaket er anbefalt 

utredet videre av COWI, og det vil administrasjonen gjennomføre. Det vil også bli satt i 

verk prosess mot Bane Nor for å se på mulig samarbeid med dem knyttet til fjerning av 

planoverganger, der det også er muligheter for medfinansiering. Tiltaket vil også bli sett 

i sammenheng med en helhetlig plan for Hønefoss nord, som planlegges for oppstart i 

2020.  

- Lysregulering av Hovsmarksveien- Hønengata. Tiltaket gjennomføres ikke, rådmannen 

følger Vegvesenets anbefaling på dette punktet. 

 

Rekkefølgekrav tilknyttet 271 Områderegulering for Øvre Hønengata øst bør gjennomføres 

parallelt med skoleveistiltak tilknyttet Ullerål skole. Tiltakene tas med inn i avklaring om 

gjennomføring med Statens vegvesen og andre berørte parter.  

 

Rådmannen har derfor gått igjennom rapporten og vurdert det slik at de 10 tiltakene som 

forslås gjennomføres ved utbyggingen av ny Ullerål skole. Disse vil gi en økt sikkerhet langs 

skoleveien også i forhold til dagens situasjon for elevene ved skolene. De mer langsiktige tiltak 

som rapporten peker på vurderes inn i arbeidet med kommuneplan og kommunedelplaner.  



- 
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1 Innledning

I forbindelse med rivning og nybygging av Ullerål og Hov skoler i Ringerike

kommune ønskes det utført en trafikkanalyse. Analysen skal belyse endringer og

konsekvenser for trafikken i området som følge av økt elevtall ved skolene. Ved

Ullerål barneskole skal kapasiteten utvides ti l 600 elever og 65 ansatte, mot

dagens 355 elever og 40 ansatte. Ved Hov ungdoms sk ole skal kapasiteten økes

fra 22 0 elever og 30 ansatte i dag til 280 elever og 40 ansatte (24 årsverk) i

RIN GERIKE KOM MUN E

TRAFI K KAN ALYS E H Ø N E F O S S
N O RD
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2022.

2 Dagens situasjon

2. 1 Eksisterende formål

Skolene er lokalisert no rd for Hønefoss sentrum, rett sør for E16 mot

Gardermoen. Hovedatkomst til området er via Rv35 Hønengata og videre inn i

Hovsmarkveien. Videre innover i Hovsmarkveien er det et industriområde, og

veien har tilknytning til Follumveien i vest og videre til E 16.

2. 1 . 1 Ullerål skole
Ullerål skole har i dag 355 elever og 40 ansatte. Skolens elever kommer fra

nordlige deler av Hønefoss sentrum, og grensen for skolekretsen går nå ved

toglinjen sør for området .
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Figur 1 Ullerål skole med arealer for parkering og Kiss&Ride

Figur 2 Hovedinngang ved Ullerål skole mot Hovsmarkveien. Foto: COWI
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Figur 3 Kiss&Ride ved Ullerål skole. Foto: COWI

2. 1 . 2 Hov ungdomsskole
Hov ungdomsskole har i dag 220 elever og 30 ansatte. Inntak til Hov

ungdomsskole er elever ved Ullerål og Hønefoss skole.

Figur 4 Hov ungdomsskole med parkering, bussplass og varelevering til skolen
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Figur 5 Snarvei fra Hovsmarkveien til Hov ungdomsskole. Skiltet med "Skole" lengre opp i

Hovsmarkveien. Foto: COWI

2. 2 Veinett og trafikkmengder

Hønengata er hovedvei som knytter nord og sør av Hønefoss sentrum sammen.

ÅDT i Hønengata er oppgitt til å være 17.700 kjt/døgn i Nasjonal Vegdatabank

(N VDB) . Fartsgrensen er 50 km/t på strekningen, og det er fortau på begge

sider av veien. Ved bussholdeplassene i Hønengata er det ikke kan t stein som

skiller kjørebane og holdeplass fra fortauet.

Hovsmarkveien og boliggatene ellers i området er 30 - sone. I Hovsma rkveien er

det fortau på sørsiden av veien

2. 3 Parkering

De ansatte ved Ullerål skole har 2 områder på hver side av hovedinngangen som

kan benyttes for parkering. Foran hovedinngangen er det en sløyfe om benyttes

for kjøring av elever til og fra skolen. Det vi rke r å være varelevering og taxi som

benytte r seg av det samme arealet.
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Figur 6 Parkeringsplass for ansatte ved Ullerål skole med innkjøring fra Elling M.

Solheims vei. Det parkeres også langs selve veien. Foto: COWI

Ved Hov ungdo msskole er det en stor plass nede ved Hovsmarkveien som

benyttes som ansattparkering og parkering for besøkende. Det er skiltet med

innkjøring forbud t opp mot skolen i tidsrommet 07.30 - 15.00 for andre enn

varetransport. Det ble observert parkerte biler i b akken opp mot skolen i dette

tidsrommet, så det er mulig at det ikke blir overholdt.

2. 4 Kollektivtransport

Skolebuss til Ullerål og Hov skole stopper i Flattumveien rett ved Ullerål skole.

Det kjøres en buss samlet for begge skolene.

Skolebuss til Ullerål/Hov

Rutebuss: brakar.no
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2. 5 Gående og syklende

Figur 7 Tilrettelegging for myke trafikanter i området rundt skolene. Kartkilde:

kart.1881.no

Langs Hønengata er det fortau på begge sider av veien. Kryssingsmuligheter

over Hønengata er vis t i figur 7 . Det er ett lysregulert gangfelt ved Hønen Allé

som fortsetter i en gang - og sykkelvei inn mot Olav Duuns vei. Det er ikke

oppmerket gangfelt ove r Olav Duuns vei, men det er fortau videre langs

Klinikkveien mot Elling M. Solheims vei og så gangfelt over til Ullerål skole.

Langs Elling M. Solheims vei er det fortau på strekningen fra gangfeltet og

sørover langs grøntområdene ved skolen. I Flattumvei en, på vestsiden av

skolegården, er d et kun buss som har lov å kjøre på deler av strekningen

sørover mot Dronning Ragnhilds vei. Nord for stengningen er det en

vendehammer .
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Figur 8 Gangfelt over Hønengata nord for Hovsmarkveien. Foto: COWI

Figur 9 Gangfelt over Hovsmarkveien ved krysset til Hønengata. Foto: COWI

Figur 10 Lysregulert gangfelt over Hønengata. Foto: COWI
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Figur 11 Gang - og sykkelvei mellom H ønengata og Olav Duuns vei og Klinikkveien.

Foto: COWI

Figur 12 Fortau i Klinikkveien og videre gangfelt over Elling M Solheims vei. Foto:

COWI

Figur 13 Fortau i Elling M Solheims vei. Foto: COWI
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Figur 14 Flattumveien sett mot nord forbi Ullerål skole med vendehammer til høyre

i bildet . Veien stengt for andre kjøretøy enn buss videre sørover. Foto:

COWI

Figur 15 Bussholdeplass i Hovsmarkveien nedenfor Hov ungdomsskole. Gang - og

sykkelvei opp mot Sagaveien. Foto: COWI

Figur 16 Innkjøring til parkeringsareal til Hov ungdomsskole. Opphøyd gangfelt over

Hovsmarkveien. Foto: COWI
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Figur 17 Adkomst til Hov ungdomsskole. Kun lov for varekjøring mellom 07.30 og

15.00. Foto: COWI

2. 6 Trafikksikkerhet

Figur 1 8 Politiregistrerte personskadeulykker de siste 10 år (2005 - 2014) fra

Nasjonal vegdatabank (NVDB). Kartkilde: kart.1881.no
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Figur 1 8 viser politiregistrerte personskadeulykker for området i perioden 2005 -

2014. Det er ikke registrert ulykker videre innover i Hovsmarkveien. De

nærmeste ulykk ene til Ullerål skole har skjedd i k rysset mellom Dronning

Ragnh i lds vei og Elling M. Solheims vei. Begge ulykkene er bilulykker med

kryssende kjøreretninger som skjedde i henholdsvis 2007 og 2008.

I krysset mellom Hønengata og Dronning Ragnhilds vei er 2 av 4 registrerte

ulykker med fotgjenger involvert. Videre sør i Hønengata er det ytterligere en

fotgjengerulykke ved Flattumveien og to fotgjengerulykker ved Krokenveien.

Alle med lettere skade som alvorligste skadegrad.

Det er ingen strekninger eller krys s på kartutsnittet ovenfor som er ulykkes -

strekning eller – punkt etter Statens vegvesen sin definisjon. Strekningen rett

sør for jernbanen på Hønengata er definert som ulykkesstrekning etter Statens

vegvesen sin definisjon for perioden 2009 - 2013. Over en s trekning på 1 km har

det vært 11 ulykker på 5 år, med totalt 1 drept, 2 alvorlig skadet og 11 lettere

skadet. Fem av ulykkene er sykkelulykker, inkludert den med alvorligste

skadegrad drept og en med skadegrad alvorlig skade. Den andre ulykken med

alvorlig skade var en M C - ulykke, mens de resterende 5 ulykkene alle er

bilulykker. Fire av bilulykkene er uhell med påkjøring bakfra.

3 Fremtidig situasjon

Et ter utbyg g ing av skolene på Hovsmarkveien overflyttes alle elever fra

Hønefoss skole til Ullerål.
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Figur 19 Hønefoss skole lukkes og elever flyttes til Ullerål.

3. 1 Veinett og trafikkmengde

Som følge av at det oppføres to nye, st ørre skoler på de to lokalitetene på

Hovsmarkveien , må det forventes at trafikken på veinett et i skolenes

næromr åde vil øke tilsvarende. Den mertrafik k en som skolene er bere g net med ,

har utgangspunkt i en vurdering av transportmiddelfordelingen blant elever og

ansatte på skolen e .

For elever på Ullerål skole antas det at 50 % av elevene bli r kjørt til/fra skole i

bil. På Hov ungdomsskole antas det at kun 40 % bli r kjørt i bil til/fra skole, da

el eve ne her er eldre . Det vurderes derfor at en høyere andel elever komm er seg

til denne skolen på egen hånd . F or de ansatte på skolene anta s det at 60 %

kjør e r i bil.

Med utgangspunkt i forutsettingene over , vil den øk te biltrafik k en på

Hovsmarkveien i 2022 bli 630 ekstra biler/døgn.
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Tabell 1 Generert bil trafikk pr. døgn i 2022 som følge av flere e lever og ansatte på

de to skolene .

Økt bil trafikk fra
elever/døgn

Økt bil trafikk fra
ansatte/døgn

Økt bil trafikk
i alt/døgn

Ullerål skole 490 30 520

Hov Ungdomsskole 9 5 1 0 10 5

I alt 58 5 4 0 62 5

Hovedparten av biltrafikken til skolen kommer via krysset Hønengata /

Hovsmarkveien. Hønengata er ad komst til Hønefoss by og h er passerer daglig

17.700 kjøretøyer . En beregning av trafikkavviklingen i krysset har vist at

allerede på n å værende tidspunkt er det store problemer med avviklingen av

sidevei strafikken. Med den øk te trafikk en i 2022 må problemene forventes å

vokse seg enda større .

De t betyr at krysset har behov for ombygging , om de t skal bli en akseptabel

trafikkavvikling . Ber eg ning av kapasiteten i krysset viser at de t kan oppnås en

akseptabel trafikkavvikling ved følgende endring:

› O mbyg g ing til signalisert kryss .

› Krysset u tvides med separate høyresvingsbaner.

› G angfeltet nord for krysset anbefales å bli tatt med som en del av et ny t t

lysregulert kryss.

Resultater av kapasitetsberegninger er dokumentert i bilag A .

3. 2 Parkering

3. 2. 1 Bilparkering

Langtidsparkering , primært for ansatte

For å imøtekomme de ansattes bil parkeringsbehov ved skole n e må de t anlegges

0,6 p - plasser pr. ansatt svarende til i alt ca. 40 p - plasser i tilknytning til Ullerål

Skole og ca. 25 p - plasser ved Hov Ungdomsskole.

Ved ombygningen av Ullerål skole vil det være hensiktsmessig å samle a l l

bilparkering på én plass , av hensyn til å begrense antallet av overkjør sler på

Hovsmarkveien. Noe n av plassene kan være tidsbe grenset i perioden 7.30 - 8.30

for å gi mulighet for kortvarig parkering ved henting og kjøring av barna til

skolen .

Det anbefales at den eksisterende p - plass en ved Hov Ungdomsskole bli r

værende slik den er i dag .
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Kiss & Ride

Det er ikke til å unngå at mange av b arna transporteres i bil til og fra skol en.

D et er derfor viktig å skape gode og sikre løsninger slik at bilistene som skal

lever e eller hent e barna er til minst mulig ulempe . Det anbefal es at de t anlegges

et såkalt Kiss & Ride område for begge skolene .

Ved Hov ungdomsskole vil den mest hensiktsmessige plass ering en av en Kiss &

Ride være øst for bussholdeplassen og det n å værende opphøyde gangfelt et.

Dette av hensyn til å ikke lede unødig m ye bil trafikk på tvers av

kry sn ingspunktet hvor de myke trafikantene fra Sagaveien krysser

Hovsmarkv eien. Det foreslås derfor at det etableres et Kiss & Ride anlegg hvor

den n å værende stien mellom Hov ungdomsskole og Hovsmarkveien ender på

Hovsmarkveien . Stien må oppgraderes med fast belegning samt belysning.

Løsningen er skissert på figur 20 . Det bemerkes at det kan være

terrengrelaterte utfordringer med l øsningen.

Figur 20 Illustrasjon a v Kiss & Ride ved Hovsmarkveien. Stiforbindelsen opp til Hov

Ungdomsskole må samtidig oppgraderes .

P lassering av Kiss & Ride ved Ullerål skole kan i prinsippet fastholdes som det er

i dag, men vil avhenge av den nye skole inngangen . Et helhetlig forslag til

prinsipp for utforming av atkomst til skolen inklusiv Kiss & Ride beskrives i

avsnitt 3.4 .

3. 2. 2 Sykkelparkering
Utover de ansattes bil parkeringsbehov, vil det være behov for etablering av

sykkelparkering til både elever og ansatte. I rapporten " Situasjon Sykkel

Hønefoss" fra 2013 er dagens situasjon for sykkelparkering i Hønefoss registrert .

Herav fremgår det at der ikke er funnet sykkelparkering på Ullerål skole og Hov

Ungdomsskole. Det anbefales at det etableres sykkelparkering ved begge skoler,

dels for å signalere at man ønsker at elever og ansatte sykler, dels for at unngå

at sykler parke res på uhensiktsmessige steder .
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Antall nye syk k el parkeringsplas ser

Det antas at ca. 3 0 % av elevene som skal til Ullerål Skole vil s ykl e til skolen. Til

Hov Ungdomsskole må det forventes en lit t høyere andel da elevene er eldre.

Det antas her at ca. 4 0 % a v elevene som skal til Ho v Ungdomsskole sykler til

skolen . På begge skolene antas det at 25 % av de ansatte sykler .

Tabell 2 Behov for sykkelparkering

Elever Sykkel P Ansatte Sykkel P I alt

Ullerål skole 600 180 65 15 195

Hov Ungdomsskole 280 110 40 10 120

Med utgangspunkt i de anslåtte andelen e av elever og ansatte som vil s ykle

til /fra skole, må det anlegges minimum et tilsvarende antall

sy k kel parkeringsplas ser. På Ullerål skole svarer det til ca. 200

s yk kelparkeringsplas ser og på Hov ungdomsskole til ca. 1 2 0

s yk kelparkeringsplas ser.

Plass ering og utforming av sykkelparkering

For å sikre at sy k kel parkeringsplas sene brukes , er det viktig at disse plass eres

og utformes riktig .

› Sykkelparkeringen e bør pla ss eres te t t på inngan gen til skolen.

› S ykkelparkeringen må være synlig og godt belyst .

› Da de t er parkering i mange timer hver dag, anbefales det at

sykkelparkeringen e utformes med tak .

3. 3 Kollektivtransport

Det er informert om at busstrafikk en til skolen e ikke vil økes i forhold til dagens

situasjon. Plassering av bussholdeplass ved skole n e fastholdes slik de t er i dag .

3. 4 Gående og syklende

Ullerål Skole Plass ering av inngangene til den nye Ullerål skole vil være avgjørende for de

myke trafikanters rutevalg til skolen. B iltrafikken til/fra skolen må primært

avvikles via Hovsmarkveien , og fotgjengerne og syklister via de mindre

beferdede lokalveien e til skolen . D e to trafikantgruppene separeres på den

måten mest mulig . Følgende tiltak anbefales:

› Ombygge krysset Hønengate/Hovsmarkveien.

For å sikre at biltrafikken i minst mulig grad b ruker de mindre lokalveiene ,

er det viktig at krysset Hønengata/Hovsmarkveien ombygges så det er en

god trafikkavvikling . Bilistene vil da b ruke Hovsmarkveien som pri mær

ad komst.
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› Kiss&Ride og parkeringsarealer etableres med adgang fra Hovsmarkveien.

› Plassering av hovedinngang

Sikkerheten til myke trafikanter til Ullerål skole kan sikres ved strategisk å

pla ssere skolens hovedinngangen og sykkelparkering bort fra

Hovsm arkveien. Det foreslås at skolens hoveda t komst for myke trafikanter

etableres fra Flattumveien og Elling M. Solheims Vei via en stiforbindel s e på

tv e r s av skolens område . Ved å føre den myke trafikk en mo t Elling M.

Solheims Vei , vil flere også benytte de t lysregulert e gangfelt et ved krys s ing

av Hønengata.

› Opphøyd gangfelt ved Klinikvei

Det vurderes at de fleste myke trafikanter kommer fra sø r. Kryssing av

Elling M. Solheims Vei ved Klinikkveien vil derfor bli et viktig

krysningspunkt . Det anbefales at dette krysset bygges om med opphøyd

gangfelt. Dette tiltaket vil tydeliggjør e krysningen samt sikre at biltrafikken

passere r med lav hastighet

F igur 21 Forslag til prinsipper for utforming av trafikk arealer på Ullerål skoles

område.

Hov ungdomsskole Den n åværende tilkomsten til Hov ungdomsskole fastholdes, også som primær

tilkomst for myke trafikanter. Myke trafikanter fra sø r og nord vil fortsatt

benytte Hønengata og Hovsmarkveien . Her bør det sikres en sammenhengende

stiforb indelse f or fotgjenger og syklister på strekningene .

Dersom det blir etablert en sammenhengende gang - og sykkelveg la ngs

Hovsmarkveien og Hø n engata, vil dette sikre en trygg skoleveg. Syklende og

gående vil da bli ledet igjennom et lysregulert kryss i H ø n engata som vil sikre en

trygg kryssing av vegen. Dette vil ha en viktig betydning for de som flyttes fra

Hønefoss sko le til Ullerål skole.
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Figur 22 Det foreslås at det etabler es g ang - og sykkelveg i 'missing links', så det

skapes sammenheng i g ang - og sykkelvegnettet .

3. 5 Trafikksikkerhet

Det vurderes at de trafikksikkerhetsmessige utfordringene på Hønengata

primært relaterer s e g til trafikkavviklingen . Trafikkmengdene på strekningen er

store og kryssene har ikke tilstrekkelig kapasitet til å avvikle sidevei strafikken

(de fleste av kryss ene er vikeplik tsreguler t e ). Det gir opphav til en mer

risikobetont kjørsel , og leder trafikken ut på det omkringliggende lokal veinett et .

En forbedring av trafi k k sikkerhet en på strekningen som helhet vil derfor kreve

en betydelig ombygging .

Ombygging i krysset Hov s mark veien / Hønengat a vil bidra til en forbedring av

trafikksikkerheten generelt, men vil også bety en bedre avvikling av trafikken i

skolenes nærhet. Dermed vil færre benytte de mindre beferdede lokalveiene

nær skolen hvor konsentrasjonen av barn som fotgjengere og syklister er størst.

De anbe falte tiltak ene i skolenes nærområde i form av Kiss & Ride, forbedrede

parkeringsløsninger, sykkel - og gangveie r m.m. vil også bety forbedring av

trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister på vei til skole ne .
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4 Konklusjon

Et ter oppførelse og i driftsettelse av de to ny e skolene på Hovsmarkveien i 2022

forventes trafikken p å Hovsmarkveien å stige med ca. 630 kjøretøyer /døgn,

foruten den alminnelige trafikkvekst en på veinett et. De n økende trafikk mengde n

vil resultere i at krysset Hønengata/Hovsmar kveien ikke kan avvikle trafikken i

morgen - og ettermiddagsrush et uten store forsinkelser og kødannelser på

sideveiene . Det vil derfor være nødvendig å ombygge krysset til et lysregulert

kryss med separate høy resvingsbaner på Hønengata , for å sikre en akse ptabel

trafikkavvikling .

Hønengata vil fortsette å være en meget trafikkert og ulykkesbelastet strekning .

M ed de to nye skole ne vil en da flere elever ha behov for å ferdes langs og på

tv e r s av Hø n engata . Det anbefales at strekningen gjennomgår en helhetlig

ombygning for å gjøre strekningen mer trafikksikker . D e t omfatter etablering av

sikre forhold for myke trafikanter i form av gang - og sykkelvei samt løsning av

trafikk av viklingsproblemene i kryssene som vurder e s å være hovedårsaken til de

mange ulykkene .

I første omgang bygges krysset Hønengata/Hovsmarkveien om til et

signaregulert kryss med høyresvingsbaner og det etableres en

sammenhengende gang - og sykkelvei langs Hønengata.

Ullerål skole

V ed Ull erål skole er det mulighet for å sikre en bedre adskillelse av bilister og

myke trafikanter , og dermed skape en mer sikker skolevei i fremtiden.

Biltrafikken vil fortsatt primært benytte Hønengata og Hovsmarkveien hvor

tilkomst til p - plass og Kiss & Ride også må være fra Hovsmarkveien i fremtid en .

Det anbefales etablering av omtrent 200 sykkelparkeringsplasser.

Det anbefales at skolen s inngang og sykkelparkering plasseres med ut gang mot

sø r omtrent midt på tomt a med g ang - og sykkelveg ut til Flattumveien og Elling

M. Solheims Vei. Kryss ingen ved Elling M. Solheims Vei og Klinik k ve ien vil være

svært viktig for de myke trafikantene . Det anbefales her at krysset etableres

med opphøyd gangfelt for å markere kry sningsområdet samt redusere

kjøretøyenes hastighet .

Hov Ungdomsskole

Ved Hov ungdomssko le anbefales det å etablere en Kiss & Ride øst for det

eksisterende krysningspunkt et på Hovsmarkveien , hvor bilister som skal

levere /he nte elever ikke le d es for b i kry sningsstedet . Det krever en oppgradering

med fast belegning og belysning av den n å væren de stiforbindelsen mellom

Hov smarkveien og ungdomsskolen. Da en ikke ser noen bedre alternativer til

parkering, vil den eksisterende parkering fastholdes slik den er i dag. 120 nye

s ykkelparkering splasser bør etableres tet t på skolens inngang .

Den myke t rafikk en til ungdomsskolen fra sør , vil også i fremtiden benytte

Hønengata og Hovsmarkveien . D et anbefales derfor at det skapes sammenheng

i g ang - og sykkelvegnettet på strekningene ved å etablere gang - og sykkelvei ,

hvor det i dag er to 'missing links'.
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Bilag A Kapasitetsberegninger

Følgende forutsetninger ligger til grunn for de utførte kapasitetsberegninger i

krysset Hønengata/Hovsmarkveien :

› 60 % av de ansatte transpo rterer seg i bil

› 50 % av elleverne fr a Ullerål skole transporterer se g i bil

› 40 % av elleverne fra Hov Ungdomsskole transporterer se g i bil

› ÅDT på Hov Alle er estimert til 1500 kjt /døgn

› Trafikk fordelingen på Hov Alle er: 60 % til venstre, 30 % til høy re og 10 %

rett frem

› 90 % av elever/ansatte som kjøre r i bil til/fra skole an kommer via

Hønengata/Hovsmarkveien.

› Av de 90 % som benytter Hønengata til Hovsmarkveien kommer 50 % fra

sør og 50 % fra nord.

› Det er vurdert at den ekstra trafikk en til skolen e sk j er innenfor for rush

timen

› Noe t rafik anter k jører med den nåværende utform ingen ikke via krysset ,

om de kommer fra Hovsmarkveien og skal ut på Hønengata . D et vurderes

derfor at kun 30 % av den nye trafikk kjøre r til krysset . De 30 % fordeler

se g 50/50 mellom høyresving og venstresving . I bere g ningen av krysset

ombygd til lysregulert krys s , antas det at 90 % av trafikantene kjører til

krysset .
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A. 1 Morgenrush 201 7
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A. 2 Ettermiddagsrush 201 7
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A. 3 Morgenrush 2022
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A. 4 Ettermiddagsrush 2022

A. 5 Morgenrush 2022 – lysregulert

Der er l age t et overslag med et lysregulert anlegg for å undersøke om det kunne

hjulpet avviklingsproblemene på sideveiene samt hvilke konsekvenser det ville

hatt for tr afikken på Hønengata. Ved utbyg ning av krysset med se arate

høy resvingsbaner kan krysset avvikle trafikken . Den presise utforming en a v

krysset og programmering av signalene må gj øres på bakgrunn a v en nærmere

undersøkelse med et m ere detaljert trafikkgrunnlag.
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1 Bakgrunn

COWI bistår Ringerike kom mune med utarbeidelse av reguleringsplan for Ullerål

og Hov skoler. I den forbindelse har Ringerike kommune bedt COWI utarbeide

en skoleveisanalyse for området.

Når n ye Ullerål skole er ferdig er det vedtatt i Ringerike kommunestyre at

Hønefoss skole nedle gges og at elevene fra Hønefoss skole flyttes til Ullerål

skole. Dette medfører, at det meste av Hønefoss skolekrets legges sa mmen med

Ullerål skolekrets.

Dermed må skolebarn fra et større område komme til Ullerål sko le, og Ringerike

kommune ønsker derfor utredet hvordan man sikrer trygge skoleveier for alle

elever til Nye Ullerål skole . I denne rapporten vurderes derfor fremtidige

skoleveier og det beskrives tiltak til forbedring av sikkerhet og trygghet på

skoleveiene.

Til slut t i rapporten listes anbefa linger til tiltak som kan gjennomføres for å gjøre

skoleveiene sikrere og tryggere. Tiltakene er beskrevet på overordnet nivå, og

dersom det besluttes å arbeide videre med dem, må det foretas prosjektering og

planlegging, før tiltakene kan etableres.

Det e r Ringerike kommune som beslutter hvilke tiltak det bør arbeides videre

med, og tidsplanen for det videre arbeidet. Formålet med denne rapporten er

således å gi beslutningstakerne et faglig fundert grunnlag å beslutte ut fra.

1 . 1 Målsettinger for skoleveiutred ningen

Det te inngår i skoleveiutredningen:

› Overordnede vurderinger av mulige fremtidige skoleveier i separate gang -

og sykkelveger eller i veier med begrenset trafikkmengde og lav hastighet .

› Overordnede beskrivelser av tiltak i eksisterende veinett som kan medvirke

til økt trygghet og sikkerhet på skoleveiene.

› Tiltak rettet mot å få elevene til å gå eller sykle til skole n . Ringerike

kommune har et ønske om at skolebarn beveger seg i hverdagen, og turen

til og fra skolen er en opplagt måte hvor dette kan opp nås.

Formålet med skoleveiutredningen er også å foreslå tiltak t il forbedring av de

lokaliteter som skole r og foreldre utpeker. Det er derfor avholdt et

medvirkningsmøte mellom COWI og en rekke interessenter, se avsnitt 4 , hvor

en del lokaliteter er utpekt . En del av disse anvendes sannsynligvis i begrenset

omfang som skoleveier, men de er allikevel behandlet i avsnitt 7 .
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2 Leseveiledning

Dette notatet behandler en lang rekke veier i Hønefoss og er derfor relativt

omfattende.

Avsnitt 3 beskrive r hvordan de t forventes hvilk e skoleveier barn fra ulike

områder i Hønefoss i fremtiden vil benytte. Dette dann er grunnlag for en

vurdering av hvilke veier som i fremtiden vil være mest relevante som

skoleveier.

Det er avholdt et medvirkningsmøte , hvor bl.a. represent anter for skoler,

Ringerike kommune og andre har deltatt. På medvirknings møtet har det vært

mulighet for at deltakerne kunne utpeke utrygge veier samt foreslå mulige

løsninger til forbedring av skoleveiene. Flere opplysninger om møtet finnes i

avsnitt 4.

I avsnitt 5 beskrives kortfattet trafikkdata for større veier i dagens situasjon.

I avsnitt 6 vurderes muligheten e for alternative skoleveier som ikke anvender

Hønengata, herunder ved etablering av ny kryssing av jernbanen.

I avsnitt 7 gjennomgås de veier s om er utpekt av COWI som relevante

skoleveier samt de veier som er utpekt av deltakerne på medvirkningsmøtet.

Veiene behandles uprioritert og på samme måte, uansett om de er utpekt av

COWI eller på medvirkningsmøtet. Avsnitt 7 kan sees som e n katalog over

mulige tiltak som kan gjennomføres i veinettet for å forbedre sikkerhet og

trygghet for skolebarn og andre trafikanter. Leseren kan derfor velge hvilke

veier han eller hun ønsker å lese om.

Avsnitt 8 omhandler andre tiltak som ikke er fysiske, men som kan medvirke

til en tryggere skolevei for barna i Hønefoss. Det er snakk om tiltak foreslått av

COWI eller på medvirkningsmøtet. Tiltakene behandles uprioritert.

I avsnitt 9 sees en anbefaling over de tiltak som vurderes som mest

hensiktsmessige i forhold til å sikre en forbedring av skoleveien for Ullerål og

Hov skoler , både på kort og lang sikt .
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3 Fastleggelse av fremtidig skole krets og skoleveier

Med omleggingen av skolene vil skoleveien endre seg for barn i flere områder.

Med henblikk på å kunne peke ut de mest vesentlig e skoleveiene tas det

utgangspunkt i eksisterende skolekretser for H ønefoss skole og Ullerål skole.

Skolekretsene oppdeles i relevante områder, og de mest direkte /

hensiktsmessige veier mellom områdene og skolen vurderes med bakgrunn i

kartmateri ale.

Figur 3 . 1 Eksisterende skolekretser for Hønefoss og Ullerål oppdelt i mindre områder

med henblikk på fastleggelse av overordnede skoleveier. Også vist er

Hønengata og jernbanen.

For hvert område vurderes heretter de mest h ensiktsmessige gangveier til/fra

skole n :

Område A . Skolebarn i dette området kan gå til skolen via bl.a. Sagaveien og

Hovsmarkveien samt gang - /sykkelveg er i områder .

Område B . Fra dette område t vi l det være mest direkte å gå til skolen via

gangsti en mello m Krokenveien og Flattumveien , eller via den nordlige delen av

Hønengata. Grensen mellom område A og B er utflytende.

Område C . Fra dette område t er den mest direkte vei en til skolen via

Hønengata under jernbanen og videre via Flattumveien til skolen .

Områ de D . Den mest direkte vei en til skolen er via Hønengata til nordsiden av

jernbanen .
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Område E . Felles for dette området er at alle skolebarn må krysse Hønengata

på skoleveien. Elevene fra området omkring Vesterngata kan krysse i

signalanlegget Hønengata x Vesterngata, mens elevene som bor leng re mot

nord kan krysse enten i gangfeltene langs Hønengata eller i signalanlegget i

krysset Hønengata x Hønen Allé.

Område F . Felles for dette området er at alle skolebarn må krysse Hønengata

på skoleveien. Det er stor t sett kun i den nordligste delen av området at det

finnes boliger. Elevene herfra vil sannsynligvis krysse i det signalregulerte

gangfeltet ved Hønen Allé.

Område G . Skolebarn som bor her må krysse E16 for å komme til skolen. Det

er ikke planfri kryssing av E16, heller ikke gangfelt.

Område H . Relativt få personer bor i dette området. Det er forbindelse med

gang - /sykkelveg i egen trasé fra 100m nord for avkjøring til Almemoen med

planfri kryssing av E16. Skolebarn som bor leng e r vekk fra skolen transporter es

med skoleskyss .

Skolesky ss tilby s som utgangspunkt i dag for barn i 1. klasse som bor mer enn 2

km f ra skolen. Fra 2. klasser tilby s skoleskyss for barn som bor mer enn 4 km

fra skolen. I områdene vist i figur 3 . 1 vil det derfor kun være barn i 1. klasse

som bor lengst vekk i område E omkring Vesternbakken, som kan få skoleskyss

til Ullerål skole.
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4 Medvirkningsmøte med skole og foreldre

Det ble tirsdag 24. april 2018 kl. 16.00 – 18.00 avholdt et medvirkningsmøte

om fre mtidens skoleveier. Følgende var invitert til møtet:

› SU Hønefoss skole

› SU Ullerål skole

› SU Hov skole

› Privatpersoner som har sendt uttalelser til planforslaget

› Rådet for funksjonshemmede

› Barnas representant

› Kommunelegen (miljørettet helsevern)

› Kommunals jef skole og kultur

› Kommunens sykkelbykoordinator

› Kommunens saksbehandlere

› Kommunens konsulent: COWI

I alt 24 personer inkl. kommunens konsulent deltok i møtet. På møtet

gjennomgikk COWI kort bakgrunnen for skolevei utredningen samt innhold og

prosess.

D ere tter ble det gjennomført en workshop, hvor deltakerne var oppdelt i fire

grupper. Gruppene ble bedt om å diskutere følgende emner:

1 Utpeking av fremtidige, overordnede skoleveier

2 Utpeke lokaliteter/strekninger som oppleves utrygge/farlige for skolebarn

3 Kort fattet beskrivelse av eventuelle tiltak/løsninger som ønskes undersøkt

Deltakerne kunne tegne på et oversiktskart og nedskrive vurderinger og forslag.

Til slutt på møtet presenterte gruppene kortfattet deres diskusjoner og forslag,

og møtedeltakerne drøfte t kortfattet gruppenes forslag i plenum.

Det var mellom gruppene generelt enighet om:

› Hønengata er utrygg, særlig ved kryssene

› Rabbaveien er utrygg
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› Det er viktig at barn a beveger seg, o g derfor bør det legges opp til at barna

transporterer seg selv til og fra skole n

› Det bør undersøkes om skoleveien kan flyttes vekk fra Hønengata, f. eks. til

de parallelle, mindre gatene . Som en del av dette bør det inngå vurdering

av mulighet for nye krysninger av jernbanen for myke trafikanter

› Det oppleves at trafikken i de mindre gatene er økende fordi en del bilister

kjører her for å unngå kø i Hønengata

› Boligområdet som ligger mellom de to arme ne av E16 (Hvalsmoveien og

Ådalsveien) har ikke sikre muligheter for å krysse E16

I vedlegg ene finnes resultatene av workshop - en. Andre konkrete bemerkninger

og forslag beskrives for de konkrete kryss og strekninger i avsnitt 7 .
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5 Trafikkdata

5.1 Trafikkmengder

Det er gjennomført trafikkregistrerin ger for veiene omkring skolen våren 2018.

Tellingene suppleres med data fra Nasjonal Vegdat abank (N VDB).

Figur 5 . 1 Trafikkmengder i utvalgte veier i Hønefoss. Kilde: Nasjonal Vegdatabank

eller registreringer fortatt våren 2018 av Ringerike kommune.

Vei ÅDT % Tunge År Kilde
Hønengata v. Hovsmarkve ien 13.589 10 2018 Registrering
Hønengata 17.700 10 2017 NVDB
Hønefoss Bru 20.200 10 2017 NVDB
Kongens g at e 20.200 10 2017 NVDB
Vesterngata 4.800 5 2017 NVDB
Hovsmarkveien v. Hønengata 2.336 8 2018 Registrering
Hovsmarkveien v. Flattumveien 2.476 10 2018 Registrering
Elling M Solheims vei 358 3 2018 Registrering

Trafikkmengden i Hønengata – Kongens g at e er med mellom 13 . 500 og 20.200

kjøretøyer i døgnet relativt høy, og det er en andel tunge kjøretøyer på 10% .

Hovsmarkveien har en årsdøgntrafikk (Å DT) på knapp e 2.500 kjøretøyer ved

skolene med en tungtrafikkandel på ca. 10%.

5.2 Fartsgrenser

Fartsgrensen i Hønengata er 50 km/t mellom E16 - krysset og jernbanebroen. Fra

jernbanebroen er fartsgrensen i Hønengata, Hønefoss Bru og Kongens g at e på

40 km/t.

Si deveie ne til Hønengata er generelt regulert som 30 km/t - sone, mens

Vesterngata har en f artsgrense på 40 km/t. Sideveie ne til Kongens g at e er øst

for Kongens gate generelt 30 km/t - sone, mens det ikke er særskilt skilting i

flere veier vest for Kongens g at e .

5.3 Bussbetjening

Hønengata betjenes av flere bussruter. Skolebuss til Ullerål skole kan kjøre til

skolen via Flattumveien, og det er busstopp i Hovsmarkveien ved Hov skole.

Det er også bussbetjening i Krokenveien og Haldenveien.

5.4 Trafikkulykker

Trafikkulykke r for perioden 1.1.2008 – 1.3.2018 trekkes fra Nasjonal

Vegdatabank (N VDB). Ulykkene beskrives for hver lokalitet / strekning i

kommende avsnitt.

I vedlegg sees oversiktskart som viser registrerte ulykker i perioden.
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6 Alternative, fremtidige skoleruter

Høne ngata er utpekt som den mest utrygge skoleveien. Derfor kan det være

hensiktsmessig at skoleele vene kan anvende de mindre veiene parallelt til

Hønengata som skolevei. Her er mindre trafikkmeng de og biltrafikkens hastighet

lavere.

Det er viktig at en altern ativ skolevei er direkte og enkel å anve nde for barna .

Ellers vil den ikke bli anvendt.

6. 1 Analyse

Det er gjennomført en befaring av området 24. april 2018 ved skoledagens

begynnelse og slutt med fokus på å fastlegge hvordan elevene ferdes i veinettet.

Det k unne på befaringen konstatere s at skoleelevene i vesentlig omfang

anvender snarveier på vei til og fra skole n .

Figur 6 . 1 Snarveier som anvendes av skolebarn til og fra Ullerål og Hov skoler. 1:

Bak KIWI mel lom Krokenveien og Flattumveien. 2: Sti mellom Krokenveien

og Flattumveien.

Elevene som kommer fra arealet sør for jernbanen går og sykler i stort omfang i

Hønengatas vestlige side og krysser via bilforhandleren nord for banen og videre

via forbindelse bak KIWI til Flattumveien (1).
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Figur 6 . 2 Snarvei bak KIWI.

Mellom Krokenveien og Flattumveien finnes en sti som krysser det grønne

området (2). Stien er i jord og har store høydeforskjeller. Derfor er den ikke

særlig egnet til syklister. Snø og kraftig regn vil også gjøre anvendelse av stien

besværlig.

Hønengata er i dagens situasjon eneste hensiktsmessige kr yssing av jernbanen

for elevene som bor sør for banen. Jernbanestrekningen anvendes til godstog i

et rel ativt begrenset omfang. Det finnes en kryss ing av banen mellom

Grensegata og Lundveien. Kryssingen er uregulert og fotgjengere må selv

orientere seg etter tog. Dermed er kryssingen ikke anvendelig som skolevei ,

med mindre den kan sikres med bom eller etabl eres planfri.

Figur 6 . 3 Uregulert kryssing av jernbanen ved Grensegata. På skiltet står: "STOPP –

se og lytt etter tog".
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6. 2 Ny kryssing av jernbanen

Pga. manglende kryssingsmuligheter av jernbanen må elevene i dag anvende

Hønengata på en del av skoleveien. Myke trafikanter er følsomme overfor

omveier, og derfor vil elevene sannsynligvis i begrenset omfang anvende de

mindre parallellveier til Hønengata, såfremt det medfører en omvei.

Vest for Hønengata

For å få e levene til å anvende de mindre trafikkerte veie ne vil det derfor være

nødvendig å etablere en ny, sikker kryssing av jernbanen. I figuren under er det

skissert 3 mulige nye forbindelser med kryssing av jernbanen. Eksempel A

anvender Parkgata og den eksisterende snarvei en bak KIWI, men B og C

anvender stien mellom Krokenveien og Flattumveien. Eksempel B og C er derfor

mindre relevant for syklister, som vil søke å unngå stien ved Krokenveien pga.

manglende belegning og høydeforskjellene. Dersom det etableres fast belegnin g

på stien, kan den være relevant for syklister også , selv om det er vesentlige

terrengforskjeller . Se nærmere beskrivelse i avsnitt 7 .4.

Figur 6 . 4 Forslag til mulige, fremtidige skoleveier med sikker kryssi ng av jernbanen.

Kartgrunnlag 1881.no.

Det er i utarbeidelse av eksemplene ikke tatt hensyn til private områder langs

banen, terrengforskjeller mv. Det må derfor undersøkes nærmere, hvor det er

mulig å etablere en eventuell ny kryssing av jernbanen.

Det er viktig å påpeke, at Parkgata og de øvrige, mindre veier parallelt med

Hønengata i dag i begrenset omfang har fasiliteter til myke trafikanter, og

v eiene er generelt for smale til at det kan etableres fortau samtidig med toveis

biltrafikk . Såfremt biltrafi kken i disse veiene økes, f.eks. som følge av økt

kødannelse i Hønengata, kan det være uhensiktsmessig å benytte veiene som

skolevei, med mindre det gjennomføres tiltak til reduksjon av trafikkmengde.
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Tiltak til reduksjon av trafikkmengde kan eksempelvis v ære fartsdempere,

etablering av enveiskjøring og fotgjengerareal i mulig omfang i de mindre veier.

Ringerike kommune opplyser at det foreligger planer om etablering av

enveiskjøring i deler av Parkgata og anvende en del av eksisterende veiareal til

fortau/ fotgjengerareal. Bakgrunnen for dette tiltaket er et ønske om å redusere

gjennomfartstrafikk i Parkgata inn mot byen, når det står kø i Hønengata – men

løsningen er o gså i god sammenheng med en evt. fremtidige kryssing av

jernbanen.

Øst for Hønengata

En ny krys sing av jernbanen øst for Hønengata mellom Ull erålsgata og

Industrigata kan også fungere som ny skolevei, særlig dersom områd et omkring

Industrigata på leng re sikt omdanne s fra eksisterende industriområde til

eksempelvis boligområde . Denn e forbindelse n vil gi en mulig, fremtidig skolevei

for de barn som bor på østsiden av Hønengata. Forbindelsen vil muliggjøre at

elevene kan gå via Ullerålsgata og jernbanekryssingen samt de mindre veier øst

for Hønengata frem til det signalregulerte gangfeltet ved Hønen a ll é. Alternativt

kan de eksempelvis krysse ved Krokenveien. Forbindelse n vil lede barna

gjennom et område nord for b anen hvor det i dag er industri og handel, og

området er preget av relativt mye tung trafikk. Før den østlige forbindelse n blir

relevant som s kolevei , bør det derfor enten etableres gang - / sykkelveg langs

veiene i industriområdet og sikre kryssingsmuligheter , eller skje en omdannelse

av området, så mengden av tung trafikk reduseres. S amtidig gjennomføre l s e av

tiltak i Ullerålsveien, f. eks. etable ring av fortau, kan ytterligere forbedre

Ullerålsveien som skolevei.

Figur 6 . 5 Prinsippskisse som vise r mulig fremtidig skolevei med ny

kryssingsmulighet av jernbanen.
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6. 3 Overordnede betraktninger om behov for kryssing av
Hønengata

Planfri kryssing av Hønengata vil av de fleste oppfattes som den mest trygge og

sikre løsningen. Plassforholdene i Hønengata gjør det urealistisk å etablere en

undergang under veien, og planfri kryssing må evt. i stedet etableres som en

fotgjengerbro, dersom det skal være planfri kryssing. Det vurderes generelt for

Hønengata, at det vil være urealistisk å få fotgjengere til å benytte en

fotgjengerbr o eller lignende. Dette skyldes at det finnes mange gangfelter i

Hønengata i dag og det er kryssingsbehov på hele strekningen , som ligger i

bymessig bebyggelse . Fotgjengere er følsomme overfor omveier og stigninger ,

og en fotgjengerbro vil medføre en omvei for en stor del av fotgjengerne. Derfor

vil fotgjengerne kun i begrenset omfang anvend e en fotgjengerbro.

Det vurderes også uhensiktsmessig å fjerne eksisterende gangfelter, idet

fotgjengerne sannsynligvis fortsatt vil krysse Hønengata i plan. En fotgjengerbro

vil derfor sannsynligvis kun være en hensiktsmessig løsning for de minste barn,

og det er risiko for, at disse barn "lærer" av de eldre barn eller voksne og

begynner å krysse veien i plan allikevel.

For skolebarn vil et signalregulert gangfelt derfor være den mest

hensiktsmessige måte n å krysse Hønengata på . I da g er dette kun mulig v ed

Hønen a llé og ved Vesterngata. Dette medfører at skolelever fra området sør for

jernbanen og øst for Hønengata må gå langs Hønengata på en relativt lang

strekning for å komme til en signalregulert kryssingsmulighet. Dette føles utrygt

for elevene og for eldre, og det kan derfor være hensiktsmessig å etablere en ny

signalregulert kryssing omkring jernbanen. På den måten kan elevene komme

seg trygt til vestsiden av Hønengata og gå benytte en av d e mindre veier og

stier i området vest for Hønengata til skole n.

Figur 6 . 6 Fremtidige skoleveier og mulige lokaliteter for nytt signalanlegg i

Hønengata. Kartgrunnlag 1881.no.
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Figuren over viser fremtidige skoleveier fra området øst for Hønengata o g

identifiserer tre l okaliteter hvor det kan være relevant å etablere signalregulert

gangfelt eller signalregulering i kryss:

› Hønengata x Grensegata

› Hønengata x Asbjørnsens g ate

› Hønengata x Krokenveien

Signalregulering ved Grensegata kan være særlig relevant dersom det etabler es

en ny kryssing av jernbanen på vestsiden av Hønengata. Således kan elevene

krysse ved Grensegata og gå videre til Parkgata.

Signalregulering ved enten Asbjørnsens Gate eller Krokenveien er mest

relevante i en situasjon hvor fotgjengere fortsatt må kryss e jernbanen i

Hønengata. I krysset ved Krokenveien kan signalanlegg også være relevant,

dersom det etableres ny kryssing av jernbanen på østsiden av Hønengata.

Ønsker til fremtidige trafikale forhold kan v ære medvirkende til å fastlegge om

signalregulering en etableres ved det ene eller andre krysset. Eksempelvis kan

en signalregulering av krysset med Krokenveien forbedre fremkommeligheten

for bussene, som betjener Krokenveien. Det bør gjennomføres særskilte

trafikkanalyser i forbindelse med planlegging av e vt. signalregulering.

6. 4 Input fra medvirkningsmøte

På medvirkningsmøtet i april 2018 ble muligheten for alternative skoleveier

drøftet. Deltakerne var enige i at det vil være hensiktsmessig med en skolevei

adskilt fra Hønengata.

Deltakerne uttrykt e samtidig at det er risiko for at gjennomgangstrafikken fra

Hønengata i de parallelle veier vil økes som følge av kødannelse i Hønengata.

6. 5 Anbefaling

Kryssing av jernbanen

Det anbefales at mulighetene for etablering av en ny, sikker kryssing av

jernbanen for myke tr afikanter , undersøkes nærmere . En slik kryssing vil ikke

bare være hensiktsmessig for skolebarn, men vil kunne gi en generell bedre

sammenheng mellom boligområdene på hver side av jernbanen.

Nytt krysningspunkt bør suppleres med eksempelvis fartsdempende t iltak i de

tilstøtende veier som fremover vil være skole veier. Dette kan bidra til at bilenes

hastighet reduseres, og veiene blir mindre attraktive som gjennomfartsveier.

Signalregulert kryssing av Hønengata

Det anbefales at det etableres en signalregulert kryssing av Hønengata ved

Grensegata, Asbjørnsens Gate eller Krokenveien. Dersom det planlegges

etablering av ny kryssing av jernbanen på kort sikt, anbefales signalregulert
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kryssing etablert ved Grensegata. Dette medfører en mindre omvei for noen få

elev er, men vil være en fremtidssikre t løsning. Dersom det vurderes at en ny

kryssing av jernbanen kan etableres på leng re sikt, bør en signalregulert

kryssing etableres enten ved Asbjørnsens Gate eller Krokenveien.
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7 Eksisterende veinett

I dette avsnittet beh andles det eksisterende veinettet, og det beskrives

anbefalinger til tiltak til forbedring av trafikksikkerhet og trygghet for

skoleelevene. Veiene er utpekt av COWI og av deltakerne på

medvirkningsmøtet. Veiene behandles uprioritert og på samme måte , uans ett

hvem som har utpekt dem. Avsnittet kan derfor oppfattes som e n katalog som

beskriver mulige tiltak for de ulike veiene.

7. 1 Hovsmark vei en

Analyse

Hovsmarkveien er en relativt smal vei. Det er etablert fortau på sørsiden av

veien fra Hønengata, forbi Ullerå l skole og videre til Hov Ungdomsskole. Vest for

ungdomsskolen er gang - / sykkelveg på veiens nordside.

Figur 7 . 1 Hovsmarkveien ved Ullerål skole.

Fartsgrensen mellom Hønengata og Hov ungdomsskole er 30 km/t. Vest for

ungdomsskolen og ove n for barnehagen økes den til 50 km/t.

Det er ikke registrert ulykker i Hovsmarkveien siden 1.1.2008.

En trafikkregistrering fra mars 2018 viser en årsdøgntrafikk ved Flattumveien på

knapp e 2.500 kjøretøyer med 9,8% tunge kjø retøyer. De tunge kjøretøye ne har

i vesentlig omfang mål ved handels - /industri området leng re mot vest på

Hovsmarkveien.

Målinger av hastigheten i forbindelse med registreringen viser at en stor del av

kjøretøyene overskrider fartsgrensen på 30 km/t. Ved F lattumveien kjører 83%
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av kjøretøyene fortere enn 30 km/t, og hastigheten for trafikken er i snitt på 37

km/t. En registrering nærmere Hønengata viser en årsdøg ntrafikk på ca. 2.350

kjøretøy , og at 36% av kjøretøyene overskrider fartsgrensen.

Figur 7 . 2 Hovsmarkveien mot vest fra oppkjørselen til Hov skole. Det er etablert GS -

vei på nordsiden av veien her. Det er opphøyd gangfelt mellom fortau på

veiens sørside og GS - veien.

Input fra medvirkningsmøte

To av gr uppene har bemerkninger til Hovsmarkveien (ekskl. krysset m ed

Hønengata). En gruppe har utpekt veien til utrygg skolevei, mens den and re

bemerker at det er relativt mye tungtrafikk , og foreslår at tungtrafikken flyttes

til andre veier, eksempelvis Follumve ien fra E16 ved Risesletta.

Vurdering av t iltak

Etablere gangfelt på tvers av Olav Duuns vei , E l lin g M Solheims vei og

Flattumveien . Etablering av gangfelt på tvers av Olav Duuns vei, El l in g M

Solheims vei og Flattumveien vil medføre, at fotgjengere priori teres i kryssene,

idet bilene får vikeplikt for fotgjengere. Dette vil være et hensiktsmessig tiltak til

forbedring av tryggheten for elevene.

Fartsdempning . Trafikkregistreringene viser, at fartsnivået e r relativt høyt i

forhold til fartsgrensen. Det anbe fales å etablere fartsdempere i Hovsmarkveien

forbi skolene. Fartsdemperne bør utformes med hensyn til den tunge trafikken

(dersom denne ikke flyttes til andre veier) , bl.a. så rystelser fra fartsdemperne

minimeres .

Flytte tungtrafikk til Follumveien . Vur dere muligheten for å flytte tung trafikk

til andre veier. Mulighetene er begrensede, idet øvrige veier i området ikke er

egnet til tung trafikk. En mulighet kan være å etablere en rute mellom E16 ved
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Risesletta til handels - /industriområdet (Tyrimyra) via F ollumveien. Follumveien

tilhører Norske Skog, men er åpen for gjennomgang i dag . For å sikre at veien

også i fremtiden er åpen for all trafikk, må det gjennomføres regulering av veien

eller inngås en avtale med Norske Skog. Det vurderes at en vesent lig del av de

tunge kjøretøyene som kjører til Tyrimyra kommer fra E16 . For disse blir

omveien i forhold til å kjøre via Hønengata og Hovsmarkveien begrenset.

Såfremt denne løsning er mulig, kan det etableres forbud mot gjennomkjøring

med tunge kjøretøyer forbi s kolene ved Hovsmarkveien. Etablering av flere

fartsdempere i Hovsmarkveien o mkring skolene kan medvirke til at

gjennomkjøringsforbudet ved skolene overholdes.

Figur 7 . 3 Prinsippskisse som vise r ny rute for t unge kjøretøyer mellom E16 og

Tyrimyra.

I planlegging av eventuelle fremtidige utbygginger av området omkring

Hovsmarkvei en og Tyrimyra bør det likeledes fokusere s på løsninger som

begrenser trafikkveksten forbi skolene og særlig at antallet av tunge kjøre tøyer

ikke økes vesentlig på Hovsmarkveien ved skolene.

Gang - / sykkelv eg mellom Rabbaveien og Tyrimyrveien . Etablering av GS -

ve g på denne strekningen vil gjøre Hovsmark veien tryggere for de skolebarn

som bor i området omkring den nordlige delen av Rabbaveie n.

Tiltak fra tidligere analyse

COWI utarbeidede i 2017 en trafikkanalyse for den nordlige delen av Hønefoss

med fokus på veinettet omkring skolene. I denne analysen ble det beskrevet en

rekke tiltak til forbedring av trafikkforholdene.

Kun de vesentligste tiltakene fra denne analysen nevnes i denn e utredningen.

Det henvises til trafikkanalysen fra 2017 for bl.a. forhold om prinsipper for

innretning av trafikk på skolenes område mv.

Gang - / sykkelve g i Hovsmarkveien . Dersom det blir etablert en

sammenhengen de gang - og sykkelveg la ngs Hovsmarkveien og Hønengata, vil
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dette sikre en trygg ere skolevei . Dersom det etableres et signalanlegg i krysset

Hønengata x Hovsmarkveien vil s yklende og gående da kunne krysse Høne n gata

trygt og få en trygg og sikker forbindel se mellom Hønengata og skole n . Dette vil

ha en viktig betydning for de som flyttes fra Hønefoss skole til Ullerål skole.

Figur 7 . 4 Det foreslås å etablere gang - og sykkelveg på forbindelsen mellom

Hønengata og Hov Ungdomsskole, hvor det i dagens situasjon kun er

fortau på veien s sørlige side (Trafikkanalyse Hønefoss nord, COWI 2017).
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7. 2 Elling M Solheims vei

Analyse

Elling M Solheims vei ligger på østsiden av Ullerål skole. Den anvendes i stor

grad til avsetti ng av skolebarn. Det er fortau langs veiens vestlige side , sør for

Klinikkveien. I forbindelse med utbygging av Ullerål skole planlegges det etablert

fortau mellom Hovsmarkveien og Klinikkveien langs veiens vestside .

Figur 7 . 5 Elling M Solheims vei ved Ullerål skole.

En trafikkregistrering foretatt i april 2018 viser en årsdøgntrafikk på 358

kjøretøy med 3% tung trafikk. 28% av trafikken kjører fortere enn de tillatte 30

km/t, og gjennomsnittsfarten er 25 km/ t.

Det er parkeringsforbud langs veiens vestside mellom kl. 7 og 17.

På grunn a v bruken av veien til avsetting/ henting av barn kan det være mange

biler samtidig, og veien kan fremstå utrygg for skolebarn.

Det er ikke registrert ulykker i selve Elling M So lheims vei, men i krysset med

Dronning Ragnhilds vei er det registrert en bilulykke ( Kryssende kjøreretninger ,

uten avsvinging) med en lette re skadet person. Ulykken skjedd e på en lørdag.

Fremover ønskes det, at Elling M Solheim s vei som utgangspunkt ikke anvendes

til avsetting. Det etableres på skolens areal mot Elling M Solheims vei

parkeringsareal med Kiss & Ride (avsetting splass ) , hvor bil parkering samt

avsetting av elever kan foregå.
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Figur 7 . 6 Prinsippsk isse som vise r fremtidig parkeringsareal med Kiss & Ride samt

mulighet for å kjøre ut til Elling M Solheims vei. Kartgrunnlag Finn.no.

Input fra medvirkningsmøte

3 av 4 grupper har bemerkninger til Elling M Solheims vei. 2 grupper ønsker

veien enveisregule rt, en gruppe mot sør (sammen med ensretting av

Flattumveien mot nord) , en mot nord. Tredje gruppe angir veien som utrygg.

Vurdering av mulige tiltak

Stenging av veien ved Klinikkvei en

Mange elever krysser Hønengata i det signalregulerte gangfeltet ved Høn en allé

og går via gangveien og Klinikkveien til skolen. En mulighet for å gjøre denne

ruten trygg ere er å stenge Elling M Solheims vei ved Klinikkvei en , s lik at

skolebarn a kan krysse uten å skulle forholde seg til biltrafikk.

En løsning er å stenge veien nord og sør for gangfeltet på tvers av Elling M

Solheims vei , supplert med stenging av Olav Duuns vei ved Klinikkveien.

Samtidig foreslås Klinikkveien enveisregulert mot vest. Således oppnås en

forbindelse for skolebarn a mellom Hønengata og skolen adskilt fra biltrafikken.

Samtidig vil det bli mer hensiktsmessig for foreldre å anvende Kiss & Ride

plassen enn å kjøre inn i Elling M Solheims vei fra Hovsmarkveien for avsetting.

Enveisregulering av Klinikkveien kan suppleres med enveisregulering av Olav

Duuns vei mot sør og Elling M Solheims vei mot nord , i de deler av veiene som

ligger nord for K linikkveien .
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D et kan være risiko for at noen foreldre vil foreta avsetting av barn i Elling M

Solheims vei sør for stengingen, hvor det er dårlige snumuligheter. Det

anbefales ved skilting å begrense kjørsel i Elling M Solheims vei mellom Ole Vigs

vei og Klinikkveien til kjøring til boliger.

Situasjonen i veinettet ved skolen etter stenging bør holdes under observasjon.

Dersom det oppstår problemer med skolerelatert tr afikk i Elling M Solheims vei

sør for Klinikkveien , kan Elling M Solheims vei enve i sreguleres mot sør mellom

Ole Vigs vei og Dronning Ragnhilds vei.

Dersom avsetn ingsmulighetene ved skolen er opptatt, kan sørlig del av Elling M

Solheims vei anvendes som a lternativ ved innkjøring fra Hønengata til Ole Vigs

vei og videre til Elling M Solheims vei sørover .

Figur 7 . 7 Prinsippskisse som vise r stenging av Elling M Solheims vei nord og sør for

gangfeltet samt Olav Duuns vei ved Klinikkveien. Det foreslås

enveiskjøring i Klinikkveien mot vest. Dersom det oppstår problemer med

skolerelatert trafikk sør for stengingen av Elling M Solheims vei kan

strekningen mellom Ole Vigs vei og Dronning Ragnhild vei en veisreguleres

mot sør. Kartgrunnlag Finn.no.
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Enveiskjøring

Mot nord

Som utgangspunkt vil de fleste bilister stanse i høyre veiside sett i forhold til

kjøre retningen . Ved en vei sregulert gate mot nord vil dette medføre at skolebarn

må krysse veien f or å komme seg fra bil til skole, hvilket er uhensiktsmessig. I

en en vei skjørt gate kan parkering langs venstre veiside være tillat t , men for å

sikre at det ikke parkeres på både høyre og venstre side må parkeringsarealene

oppmerkes (stansforbud overholdes ikke nødvendigvis ) . Denne løsningen kan

fremstå uvanlig og dermed skape utrygghet hos skolebarnene. Likeledes kan

bilistenes muligheter for oversikt begrenses, hvis stans/parkering foregår på

venstre veiside, noe som er uhensiktsmessig i et område hvor det ferdes mange

sko lebarn. Sykling mot ferdselsretningen i Elling M Solheims vei vil heller ikke

kunne anbefales.

Mot sør

Ved en vei sregulering mot sør vil stansing/parkering naturlig foregå på høyre

veiside. Dette vil for de fleste fremstå logisk, og skolebarnene kan avsette s

direkte til fortauet uten å måtte krysse veien.

Det vil være mulig å etablere sykling mot ferdselsretningen, såfremt denne

løsning en velges.

Fartsdemping / opphøyd gangfelt

Trafikk registreringen tyder ikke på store problemer med bilenes hastighet.

Etabl ering av fartsdempere på strekningen kan medvirke til å redusere de

hurtigste bilisters hastighet og dermed forbedre tryggheten for skolebarnene.

Eksisterende gangfelt ved Klinikkveien foreslås ombygd til opphøyd gangfelt for

å redusere hastighetene omkrin g inngangen til skolen her.

Vurdering

Det vurderes, at det er mest hensiktsmessig å stenge Elling M Solheims vei og

Olav Duuns vei ved Klinikkveien , supplert med øvrige beskrevne tiltak . Dermed

oppnås en sikker forbindelse for skolebarna mellom det signal regulerte

gangfeltet på tvers av Hønengata, videre gjennom Klinikkveien og til skolen.

Samtidig fjernes gjennomgangstrafikk i området. Det anbefales at det innskrives

i skolens trafikkpolitikk, hvordan avsetting og parkering ved skolen bør foregå,

og at fo reldre gjøres oppmerksom på dette.
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7. 3 Rabbaveien

Analyse

Rabbaveien er plassert i den vestlige delen av området. Særlig strekningen

mellom Storløkkaveien og Sagaveien er skolevei for elevene, som bor i området

langs veien. Sagaveien er relativt smal og u ten fortau .

Figur 7 . 8 Rabbaveiens forløp. Kartgrunnlag Finn.no.

Det er også terrengforskjeller og kurver på dele r av strekningen, som kan gjøre

veien mindre overs i k tlig og dermed utrygg for myke trafikanter.

Strekningen kan anvendes som gjennomgangsstrekning mellom Hønefoss

sentrum og Hovsmarkveien (f.eks. til handels - og industriområdet), særlig i

tilfelle r hvor det er kø i Hønengata. Selv om ruten via Hovsmarkveien leder

trafikken forbi Ullerål skol e, vurde res denne ruten mer hensiktsmessig enn

Rabbaveien, idet det finnes fortau eller gang - / sykkelveg langs Hovsmarkveien,

så myke trafikanter adskilles fra biltrafikken.

Det er i perioden fra 1.1.2008 – 1.3.2018 registrert en ulykke relevant for

Rabbaveien. Det er ved krysset Lagesens Gate x Rabbaveien registrert en

fotgjengerulykke, hvor en fotgjenger som gikk på vegens høyre side ble lettere

skadet. Ulykken skjedd e i mørke t .
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Input fra medvirkningsmøte

En gruppe har markert Lagesens gat e, Rabbaveien mellom L agesens gate og

Sagaveien , samt Sagaveien mellom Rabbaveien og Fossekallveien som utrygge.

En annen gruppe har markert hele Rabbaveien samt Hovsmarkveien mellom

Rabbaveien og Ringerikshallen som utrygge. Gruppen ønsker fortau i

Rabbaveien.

En t redje gruppe markerer Rabbaveien nord for Sagaveien og Hovsmarkveien

mellom Rabbaveien og Ringerikshallen som utrygge.

Vurdering av mulige tiltak

Ifølge Statens vegvesens h åndbok N100 gjelder følgende: I boliggater med lav

trafikk og fartsgrense 30 km/t, kan gående be nytte kjørebanen eller fortau kan

være ensidig. Dette vurderes overholdt i Rabbaveien, men idet veien er relativt

smal og kurvete kan veien som nevnt føles utrygg, og det kan derfor være

hensiktsmessig å gjennomføre tiltak i veien for å gjøre skoleveien tr yggere og

sikrere.

Fortau . Et ensidig fortau langs Rabbaveien vil forbedre tryggheten og

sikkerheten for fotgjengere og vil derfor være en hensiktsmessig løsning .

Rabbaveien er relativt smal , ca. 5 m, og ligger tett inntil private eiendommer.

Det vil derfo r mange steder på strekningen ikke være plass til etablering av et

fortau på de 2,5 m (inkl. ferdselsareal og kantsteinsone) , som anbefales av

Statens v egvesen, idet kravene til bredde for kjørefelt ikke oppfylles.

Etablering av fortau på dele r av streknin gen kan derfor kreve at det anvendes

areal fra p rivate eiendommer. Det vurderes at etablering av ensid ig fortau er et

hensiktsmessig tiltak, som sannsynligvis vil være relevant på litt lengere sikt.

Fartsdemping . Ifølge Statens v egvesens håndbok N100 kan m yke trafikanter i

veier med begrenset trafikkmengde og fartsgrense 30 km/t dele kjørebanen

med biler. Dette vurderes oppfylt for Rabbaveien, men ettersom veien føles

utrygg for myke trafikanter, kan det anbefales å etablere fartsdempning i veien.

Far tsdemp ningen vil medføre at bilenes hastighet begrenses, hvilket igjen vil

forbedre tryggheten for de myke trafikanter.

Fartsdempere kan etableres i eksisterende vei og opptar derfor ikke areal fra

private eiendommer. Fartsdempning kan derfor anbefales som tilt ak på kort sikt.

Farts dempning vil også ha den fordel at Rabbaveien blir mindre attraktiv som

gjennomgangsvei. Ved å flytte en del av gjennomgangstrafikken kan tryggheten

i Rabbaveien også forbedres for myke trafikanter.

Belysning . Fotgjengerulykken i krys set Rabbaveien x Lagesens gate skjedd e i

mørke t . Det anbefales derfor at det gjennomføres en vurdering av belysningen i

Rabbaveie n og kryssene på strekningen, slik at det sikres at det ikke er mørke

området hvor fotgjengere lett kan overses.
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7. 4 Flattumveien

Analyse

Flattumveien anvendes av mange skolebarn, særlig mellom snarveien bak KIWI

og skolen , samt stien mellom Krokenveien og Flattumveien. Veien har begrenset

trafikkmengde og en fartsgrense på 30 km/t. Dermed kan myke trafikanter de le

kjørebanen med bi ltrafikken. Veien er innrettet slik at den sv arer til angivelsene

i Statens v egvesens h åndbok N100.

Arealet på Flattumveien omkring parkeringsarealet ved KIWI er utflytende, og

det fremstår ikke som tydelig hvor trafikk og fotgjengere bør plassere seg.

Sti en mellom Krokenveien og Flattumveien er relativt steil og det vurderes at

den er uhensiktsmessig å anvende ved mye regn eller ved snøfall.

Figur 7 . 9 Sti mell om Krokenveien og Flattumveien. Ullerål skole i bakgrunnen.

Input fra medvir kningsmøte

Ingen kommentarer til Flattumveien . Det ble nevnt at mange barn anvender

snarveien bak KIWI og stien mellom Flattumveien og Krokenveien.
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Vurdering av mulige tiltak

Tydeliggjørelse av strekningen forbi KIWI . Det utflytende området omkring

parker ingsarealet kan gjøre området mindre overs iktlig for skolebarn og øvrige

trafikanter . Det anbefales derfor å tydeliggjøre hvor trafikantene bør plassere

seg i området.

Av hensyn til varelevering til KIWI ved Flattumveien vurderes det nødvendig å

anvende avmerking og ikke kantstein til avgrensning mellom vei og

parkeringsareal. Avmerkingen bør stiples forbi avkjørsler til parkeringsplass ,

som beskrevet i Statens vegvesens håndbøker .

Figur 7 . 10 Fla ttumveien nord for KIWI.

Forbedring av stien mellom Krokenveien og Flattumveien . Stien er

plas sert hensiktsmessig for de barna som bor i den sørligste og vestlige delen av

området, idet de unngår en omvei og skoleveien adskilles fra trafikken i

Hønengata. Det kan anbefales å forbedre stiens belegning, s lik at den i høyere

grad kan anvendes hensiktsmessig i regnvær og snø, eksempelvis ved

etablering av f ast belegning. Det må forventes at stien i dagens situasjon ikke

overholder gjeldende krav til stigning og fall, dersom den ønskes omgjort til

gangvei.

Syklister vil for å unngå kraftige stigninger sannsynligvis kjøre via snarveien bak

KIWI. Derfor kan det evt. etableres trapper på en del av forbindelsen.

7. 5 Parkgata

Parkgata er en mindre gate med begrenset traf ikkmengde og lavt fartsnivå, hvor

myke trafikanter kan ferdes i kjørebanen sammen med biltrafikk.

Ringerike k ommune opplyser at d et er planer om å etablere enve i skjøring mot

nord i deler av Parkgata og etablere fortau i forbindelse med et større

gravearbeid som må gjennomføres snart . Hensikten med tiltaket er å fjerne

muligheten for å anvende Parkgata som snarvei når det står kø mot sentrum i

Hønengata.
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I Parkgata er registrert en ulykke i perioden 1.1. 2008 – 1.3. 2018. Det er snakk

om en ulykke mellom en bil og en sykkel, beskrevet som A vsvinging til venstre

f oran kjørende i motsatt retning. En person ble letter e skadet. Ulykken skjedd e i

krysset med Gullagata . Personbilen kom fra vest og syklisten fra sør. Mellom

disse to retningene er det god oversikt. I forbindelse med omleg ging av

Parkgata bør det sikres at det er god oversikt i kryssene, så risikoen for ulyk ker

reduseres.

Input fra medvirkningsmøte

Det var blant deltakerne enighet om at Parkgata er et godt alternativ til

Hønengata s om skolevei , o g særlig hvis det etableres en ny kryssing av

jernbanen vest for Hønengata . Møtedeltakerne på pekte problemstillingen om at

noen trafikan ter bruker Parkgata som snarvei for å unngå kø i Hønengata.

Vurdering av mulige tiltak

Envei skjøring i Parkgata. En løsning med enveisregulering og etablering av

fortau vil forbedre forholdene for gående og medvirke til å begrense

trafikkmengden i gaten. D a Parkgata er smal, vil det sannsynligvis kun være

plass til ensidig fortau. Den endelige utforming skal fastlegges i videre prosess.

Etablering av mer fartsdempning i veien vil kunne medvirke til et lavt fartsnivå i

gaten.

Løsningen er særlig relev ant der som det etableres en ny kryssing av jernbanen,

men også uten ny kryssing er Parkgata re levant som skolevei for de barn som

bor i området mellom jernbanen og Hønengata.
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7. 6 Hønengata mellom E1 6 og jernbanen

I dette avsnittet behandles strekningen av Hønengata mellom E16 og jernbanen.

Kryssene på strekningen behandles i egne avsnitt, og dette avsnittet fokuserer

således på veistrekningen utenfor kryss.

Hønengata er på strekningen mellom Krokenveien og E16 (Gummikrysset) 2 -

feltsvei med fortau på begge sider , ads kilt av enten gressrabatt eller kantste i n .

Det er ved en rekke kryss etablert gangfelt (ved Hønen a llé signalregulert).

Fartsgrensen er 50 km/t. En trafikkregistrering gjennomført i april 2018 viser en

gjennomsnittsfart mot nord på 41 km/t og m ot sør på 40 km/t. 85 - persentilen

(den hastighet en som 8 5% av alle trafikanter holder seg under ) er på hhv. 49

og 47 km/t. Data tyder således ikke på generelle problemer m ed høy fart.

Figur 7 . 11 Hønengata sør for Hønen a llé.

Ulykker

Ulykkesbildet i perioden 1.1.2008 – 1.3.2018 utenom kryssene er blandet, og

det er relativt få ulykker. Ulykkesbildet tyder derfor ikke på særlige

problemstillinger utenfor kryssene.

Hønengata mellom E16 og Dronning Ragnhilds vei

Kun ulykker i kryss.

Hønengata mellom Dronning Ragnhilds vei og Flattumveien

Det er på strekningen registrert en personskadeulykke. Det var en ulykke med

en M C ved forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel. En person ble

lettere skadet.

Hønengata mellom Fla ttumveien og Krokenveien

Det er r egistrert en påkjøring bakfra. En person ble lettere skadet.
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Mellom Krokenveien og Asbjørnsens Gate

Det er registrert en sykkelulykke, beskrevet som uhell med uklart forløp / uhell

som ikke faller inn under noen bestemt uhe llskode. Det er snakk om en

eneulykke med en alvorlig skadet.

Input fra medvirkningsmøte

Deltakerne på medvirkningsmøte t ønsker en ombygging av strekningen, så den

får samme standard som Hønengata sør for jernbanen. Samtidig syntes

deltakerne ikke at sykke lfeltene som er etablert i Hønengata sør for jernbanen,

er tilstrekkelige. Sykkelfeltene oppfattes utrygge og med for lite adskillelse fra

biltrafikken, og generelt tillater møtedeltakerne ikke egne skolebarn å anvende

disse sykkelfeltene.

En gruppe nev ner at underføringen under broen føles snever for de myke

trafikantene, og det ønskes eta blert et gjerde mellom sykkelveg og biltrafikken.

Tiltak til forbedring av trygghet / sikkerhet

Ombygging av strekningen så den svarer til strekningen sør for

jernbanen . En ombygging av strekningen med sykkelfelt, opphøyde gangfelter

og fartsgrense på 40 km/t vil medføre en generell økt trygghet på s trekningen,

og vil gjøre kryssing av veien sikrere og tryggere for myke trafikanter.

Etablering av "dansk sykkelsti" . En syk kelsti av denne type er adskilt fra

kjørefeltene ved en kantstein og en høydeforskjell på ca. 5 cm. Løsningen kan

oppfattes som tryggere, fordi det er mindre risiko for, at kjøretøyer kommer inn

på syklistenes areal i forhold til sykkelfelt.

Det vurderes at løsningen vil gjøre det tryggere å sykle i Hønengata. Til

gjengjeld er "sykkelstien" enkeltrettet, og kryssingsbehovet på tv ers av

Hønengata vil derfor øke, dersom skolebarna ønsker å bruke "sykkelstien",

f.eks. fra Parkgata til Flattumveien. Ba rna kan fortsatt sykle på fortauet uten å

krysse veien.

Samlet vurderes løsningen å kunne forbe dre tryggheten for de skolebarna som

sykler langs Hønengata. Til gjengjeld vil løsningen kunne medføre behov for

flere kryssinger av Hønengata for en del barn, hvilket o gså kan medføre økt

utrygghet . Etablering av løsningen kan være et middel til å få flere skolebarn –

særlig de litt eldre - til å sykle til og fra skole n og er således i tråd med ønskene

om fokus på folkehelse. De t anbefales å prioritere tiltak som forbedr ede

kryssingsmuligheter av Hønengata høyere.

Avgrensing av parkeringsareal/fortau . Flere steder på strekningen er fortau

og parkeringsarealer et utflytende ar eal, hvor det ikke er avgrenset hvor hhv.

biler og fotgjengere bør plassere seg, eksempelvis sør f or Flattumveien.
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Figur 7 . 12 Utflytende areal langs Hønengata , hvor det bør etableres avgrensning

mellom fotgjenger - og parkeringsareal.

For å få plass til både fortau og parkeringsareal kan det evt. vær e nø dvendig å

ensrette kjøringen på parkeringsområdet.

Tiltaket vil øke trygghet og sikkerhet for de myke trafikante ne langs

strekningen.

Rekkverk mellom sykkelfelt og biltrafikk . Det anbefales ikke å etablere et

rekkverk mellom sykkelfelt og biltrafikken. Ge nerelt anvendes ikke rekkverk ved

sykkelfelt , og rekkverket vil oppta plass og minske plassforholdene ytterligere.

Det kan oppstå risiko for skader på syklister, dersom de påkjører rek kverket.

Det anbefales i stedet at syklister som er utrygge på strekning en under

jernbanen, anvender fortauet på denne strekningen.
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7. 6. 1 E1 6 (Hvalsmoveien x Ådalsveien)

Analyse

Krysset forbinder E16 mot nord og øst med Hønengata mot sør. Krysset er

preget av mye trafikk. Fra nord finnes venstresvingefelt, og fra øst er det både

ve nstre - og høyresvingefelt.

Figur 7 . 13 Krysset Hvalsmoveien x Ådalsveien fra sør.

Det er ikke etablert kryssingsmuligheter i krysset for m yke trafikanter. Dette

medfører at området rundt Ruaveien og Plassvei en , som ligger mellom

Hvalsmoveien og Ådalsveien ikke har sikre kryssingsmuligheter på vei til og fra

skole n . Cirka 200 m nord for Ruaveien finnes en undergang under Ådalsveien,

men denne er ikke forbundet med Ruaveien med gang - / sykkelveger eller stier.

D et er registrert tre ulykker i krysset i perioden 1.1.2008 – 1.3.2018.

En ulykke er med vending foran kjør ende i motsatt retning, med en M C og en bil

involvert. To personer ble lettere skadet.

En annen ulykke er venstresving foran kjørende i motsatt retnin g, med en M C

og en drosje involvert. En person ble lettere skadet.

Tredje ulykke er venstresving for kjørende i samme retning, to biler involvert.

En ble lettere skadet.

Ingen ulykker involverer således myke trafikanter. Det vurderes at

oversiktsforholden e i krysset er tilstrekkelige, men en stor trafikkmeng de kan i

noen tilfelle føre til at trafikanter velger for korte intervaller til å gjennomføre
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manøvrer. I ulykker med motorsykkel er det vanlig at andre trafikanter overser

motorsykkelen eller undervurd erer hastigheten på den.

Input fra medvirkningsmøte

3 av 4 grupper har spesifikt nevnt forhold omkring krysset og området ved

krysset.

En gruppe har markert veiene som utrygge. En gruppe har foreslått et gangfelt

på tvers av Hvalsmoveien, en tredje gruppe foreslår forlengelse av gangvei

langs Ådalsveien fra E16 - krysset til eksisterende fotgjengerundergang mellom

Ruaveien og Almemoen.

Vurdering av mulige tiltak

Etablering av forbindelse til undergang mot nord . Muligheten for å forbinde

boligområdet med den eksisterende undergang bør vurderes nærmere. Dersom

det etableres en gangvei fra Plassveien til undergangen langs Ådalsveien vil alle

boliger i området unntatt boligene langs Hvalsmoveien være forbundet med

undergangen. Boligene her bør også forbindes, en ten med et gangfelt langs

Hvalsmoveien og opp til Plassveien eller ved en løsning internt i området.

Det er snakk om en strekning på 200 - 500 m for å komme til undergangen fra

boligene . P å grunn av de manglende kryssingsmuligheter i krysset kan

undergange n være relevant for særlig de minste skolebarn til fots , selv om det

kan være tale om en relativt stor omvei for de som bor lengst fra undergangen .

De gående slipper for å avvente mulighet for å krysse veien , hvilket kan

redusere problematikken med omveien litt .

Figur 7 . 14 Prinsippskisse som vise r mulig, ny forbindelse til eksisterende undergang

under Ådalsveien. Kartgrunnlag Finn.no.

Det vurderes at fotgjengere i begrenset omfang vil anvende omveien –

sanns ynligvis kun de som bor nærmest kryssingen . De yngste skolebarn kan

veiledes til å anvende kryssingen, men eldre barn og voksne vil sannsynligvis



SKOLEVEIUTREDNING UL LERÅL OG HOV 35

http://projects.cowiport al.com/ps/A097675/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse/Ullerål og Hov trafikk - skoleveiutredning_20180608.1.docx

krysse veien hvor det er enklest. På sykkel vurderes omveien relativt

uproblematisk.

Samlet vurderes det at lø sningen vil være mest relevant for syklister, mens

fotgjengere vil finne omveien for lang.

En fordel ved løsningen er også at trafikkavviklingen i Ådalsveien og

Hvalsmoveien og i "Gummikr ysset" ikke påvirkes negativt.

Etabl ering av gangfelt . Et gangfelt v il gjøre kryssing mellom området mellom

Ådalsveien og Hvalsmoveien tryggere og sikrere. Det vurderes at etablering av

et uregulert gangfelt vil være mest hensiktsmessi g i Hvalsmoveien. Dette

skyldes at Hvalsmoveien er relativt rett forbi boligområdet, men Ådalsveien har

kurver og terrengforskjeller, som kan gjøre det vanskelig for trafikanter å

erkjenne et gangfelt i tide.

Retningslinjene fra Staten s v egvesen i h åndbok V127 angir at gangfelt kan

etableres i veier med ÅDT større enn 8.000 (ÅDT er 8.800 i Hva lsmoveien) og

fartsgrense på 50 km/t, dersom det forventes mer enn 10 kryssende fotgjengere

i makstimen og dersom fartsnivået er maksimalt 45 km/t. Fartsgrensen i

Hvalsmoveien er 50 km/t, og det vurderes at gangfeltet bør etableres opphøyd,

så det sikres a t fartsnivået er akseptabelt.

Av hensyn til myke trafikanters sikkerhet og trygghet, samt trafikkavviklingen i

krysset, bør gangfeltet etableres et stykke øst for krysset. Gangfeltet bør

suppleres med fasiliteter på nordsiden av Hvalsmoveien, så fotgjenger ne kan

ferdes sikkert her. Det bør også etableres en forbindelse gjennom boligområdet

eller langs Ådalsveien , så gangfeltet er brukbart for alle beboerne her. I dagens

situasjon er det ikke gangforbindelse fra Ruaveien til Hvalsmoveien.

Hvalsmoveien vil f å et mer bymessig preg, som kan medføre lavere hastighet for

biltrafikken.

Statens v egvesens h åndbok N100 angir krav til sikt til gangfelt til 1,2 x

stoppsikt. Stoppsikt er 45 m ved de tillatte 50 km/t i Hvalsmoveien, og

gangfeltet må derfor etableres med minimum 54 m fri sikt til hver side.
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Figur 7 . 15 Prinsippskisse visende mulig plassering av gangfelt og fortau. Kartgrunnlag

Finn.no.

For å forbedre trygghet og sikkerhet for skolebarn kan gangfeltet

signalr eguleres. For skolebarna vil signalreguleringen være en fordel.

Utfordringen med løsningen kan være at det bor relativt få personer nord for

Hvalsmoveien, hvor på bilistene venner seg til at det sjeldent er rødt lys ved

gangfeltet og dermed blir uoppmerksom me på signalet. Samtidig risikeres

tilbakeblokkering til krysset med Ådalsveien, som er uhensiktsmessig både for

trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Det anbefales derfor å gjennomføre tellinger

av trafikk og fotgjengere samt vurdere fremtidig fotgjengerb elastning , samt å

utarbeide en analyse av konsekvensene på trafikken i området, dersom et

signalanlegg etableres.

Signalregulering av krysset . Signalregulering av hele krysset vil kunne gi

mulighet for etablering av signalregulert gangfelt. Samtidig kan

tr afikkavviklingen i krysset forbedres. Det vurderes, at signalregulering av selve

krysset vil være et tiltak rettet hovedsakelig mot veitrafikken, idet det finnes

andre muligheter for å etablere kryssinger for fotgjengere. Signalregulering av

selve krysset behandles derfor ikke videre i skoleveiutredningen.
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7. 6. 2 Hønengata x Hov s markveien x Hov a llé

Analyse

Hov s markveien er direkte atkomst til Ullerål og Hov skoler fra syd, nord og øst.

Det er således et kryss som anvendes av skolebarn til fots og på sy kkel sa mt av

lærere, og foreldre som kjører barn til og fra skole n .

Figur 7 . 16 Krysset Hønengata x Hovsmarkveien. Kartgrunnlag Finn.no.

Det er i krysse t gangfelt på tvers av Hovsmark veien og Hov a llé. Nord for

krys set finnes et ikke - regulert gangfelt med trafikkøy på tvers av Hønengata.

Ved Hønen a llé finnes et signalregulert gangfelt på tvers av Hønengata.

Det er registrert én ulykke med personskade siden 1.1.2008. Det er snakk om

en bilulykke beskrevet som 'påkjør ing av forankjørende ved skifte av felt til

venstre', med en person lettere skadet .

En del skolebarn går gjennom krysset for å komme til og fra skole n . Det er

særlig barn fra området nord for skolen, som ferdes i krysset, idet de fleste barn

fra sør krysse r inn i de mindre veier vest for Hønengata lenger mot sør.

Skolebarn både til fots og på sykkel bruk e r fortauet på H ovsmark veiens sørlige

veiside for å komme til skolen.
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Figur 7 . 17 Skolebarn på vei til skol e n om morgenen.

Krysset er preget av en stor trafikkmengde i Hønengata. Trafikanter fra

sideveiene har til dels lange ventetider for især venstresving , og velger i noen

tilfelle r å kjøre i korte tidsluker mellom bilene i Hønengata. Dette kan få krysset

til å fremstå hektisk og mind re tryg t for de myke trafikantene . Også

venstresvingende fra Hønengata til sideveiene kjører til tider i korte tidsluke r

mellom motgående bi ler. Dette kan øke risikoen for at fotgjengere i gangfeltet

overses.

Det er tidligere uta rbeide t en trafikkanalyse for krysset 1, hvor det anbefales å

etablere et signalanlegg. Trafikken i krysset kan i kke avvikles hensiktsmessig i

fremtiden med eksisterende utforming. Signalanlegget vil også medvirke til å

forbedre trafikksikkerheten for myke trafikanter.

G angfeltene på tvers av Hovsmark veien og Hov a llé er plassert tett ved krysset.

Det medfører a t biler som ha r stanset ved krysset, kan bli stående i kø på tvers

av gangfeltet. Dette kan være utrygt for myke trafikanter og gjøre kryssingen

mind re overs iktlig for barn.

Input fra medvirkningsmøte

3 av de 4 gruppene nevnte konkret krysset som utrygt / farlig, og den 4

gruppen indirekte.

Følgende mulige tiltak ble nevnt:

› Forbedret kryssingsmulighet

1 Trafikka nalyse Hønefoss nord, COWI, 2017.
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› Planfri kryssing av Hønengata

› Flytte gangfelt p å t vers av Hovsmarkveien lenger mot vest, s lik at en bil

kan stå mellom gangfelt og vikelinje.

En gruppe opplyser at det forventes etablert fortau i Hov a llé i løpet av 2 - 3 år.

Vurdering av mulige tiltak

Etablering av signalanlegg . Det anbefales å etablere e t signalanlegg i krysset,

som beskrevet i rapporten 'Trafikkanalyse Hønefoss nord', COWI 2017.

Signalanlegget vil forbedre trafikkavvikli ngen i krysset og gjøre det mer sikkert

for både bilister og my ke trafikanter som krysser Hønengata. Det anbefales at

det i sig nalanlegget etableres gangfelt på tvers av Hønen gata på begge sider av

Hovsmark veien for å begrense omveier for myke trafikanter. Det anbefales å

etablere gangfeltene med trafikkøy . Eksisterende gangfelter omkring krysset

fjernes.

S ignalanlegget kan tiltrekke mer trafikk til Hovsmarkveien, idet det blir enklere

å svinge fra sideveiene her. Til gjengjeld reduseres trafikkmengden i øvrige

veier i område t. Dette er hensiktsmessig ettersom det i Hovsmarkveien er fortau

til myke trafikanter, mens fotgj engere i flere av de øvrige veier deler kjørebanen

med biltrafikken.

Flytning av gangfelt på tvers av Hovsmarkveien . Det anbefales å flytte

gangfeltet på tvers av Hovsmarkveien lengere mot vest, så det er plassert 5 m

fra krysset. Således kan en bil vente mellom gangfelt og vikepliktslinje ved kryss

i stedet for dagens situasjon, hvor en bil som holder ved krysset blokkerer en

del av gangfeltet.

Planfri kryssing . En planfri kryssing vil gi myke trafikanter en trygg mulighet

for å krysse Hønengata. Etablerin g av en undergang vil medføre ganske store

inngrep i området og vurderes derfor ikke aktuell. Alternativet er en overgang.

Av Statens v egvesens håndbok N100 fremgår: Kryssing mellom gang - og

sykkelvegen og kjørevegen kan gjøres i plan. Planskilt kryssing b ør anlegges på

steder hvor barn krysser vegen, for eksempel ved skoler eller hvor det er

potensial for mer enn 50 gående og syklende som krysser i maksimaltimen i et

normaldøgn.

Utfordringen med en s lik løsning er at få fotgjengere til å anvende den.

Hønen gata har kryssingsbehov langs hele veistrekningen, og det er i dag

etablert mange gangfelt (herunder et signalregulert gangfelt tett ved

Hovsmarkveien). Fotgjengere er særdeles følsomme overfor omveier og

"besværlige" løsninger som trapper, og det vurderes derfor urealistisk at mange

fotg jengerne vil anvende overgangen når det finnes andre kryssingsmuligheter i

nærheten. En gangbro med trapper vil likeledes ikke være en god løsning for

syklister.
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En overgang kan være relevant for d e yngste skolebarn a, men d et er en risiko

for at disse barn a etter kort tid vil "lære" av de eldre barn a og andre

fotgjengere, at det er enklere å krysse i det signal regulerte gangfeltet ved

Hønen a llé.

Det vurderes heller ikke hensiktsmes sig å fjerne gangfelt på tvers av Hønengat a

for å samle fotgjengerne ved en planfri kryssing. Dette medfører vesentlige

omveier for andre fotgjengere enn skolebarn a, og vil føre til at fotgjengerne

krysser veien spredt på strekningen, hvilket kan øke risikoen for ulykker.

Samlet vurderes det, at e n gangbro vil være en mindre hensiktsmessig løsning i

Hønengata.
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7. 6. 3 Hønengata x Hønen a llé

Analyse

Krysset er et T - kryss med vikep likt for trafikanter fra Hønen a llé. Nord for Hønen

a llé finnes et signalregulert gangfelt på tvers av Hønengata. Nord for kr ysset er

det i nordgående retning et busstopp. I sørgående retning er busstoppet sør for

krysset.

Hønen a llé fu ngerer som skolevei for de barna som bor langs Hønen a llé og

sideveiene til Hønen a llé , samt for øvrige områder på østsiden av Hønengata .

Mange e lever går via Hønen a llé for å komme til det signalregulerte gangfeltet

for å krysse Hønengata og komme direkte til skolen via Klinikkveien.

Figur 7 . 18 Krysset Hønengata x Hønen a llé . Kartgrunnlag Finn.no.

T rafikken til og fra Hønen a llé er begrenset. Svingende trafikk fra Hønen allé

hjelpes til utkjøring når fotgjengere krysser i det signalregulerte gangfeltet og

trafikken i Hønengata derfor stoppes.

Forholdene for myke trafikanter på Hønengatas østsi de kan fremstå lit t

"utflytende" på tvers av Hønen a llé og forbi busst oppet. Det fremgår ikke tydelig

hvordan fotgjengere skal plassere seg, og hvordan bussene forholder seg i

forbindelse med stopp. Samme forho ld er gjeldende ved busstoppet på veiens

vestside.

De t er ikke registrert personskadeul ykker i krysset siden 1.1.2008.

Input fra medvirkningsmøte

En gruppe har spesifikt nevnt krysset i medvirkningsmøtet:

› Forslag om skolepatrulje i signalregulert gangfelt

Vurdering av mulige tiltak

Oppstramm ing av krysset . D et anbefales å tydeliggjøre hvordan de ulike

trafikantgruppene bør plassere seg i krysset, eksempelvis med etablering av
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kantstein til adskillelse av trafikantgrupper ved Hønen a llés utmunning og ved

busstoppene. Det anbefales også å etablere gangfelt på t vers av Hønen a llé ved

krysset.

Som alternativ til kantstein kan det anvendes veiopp merking, men

trygghetseffekten av kantstein vil være større enn ved opp merking.

Skolepatrulje i krysset . En skolepatrulje i det signalregulerte krysset vil særlig

gi en tr ygghetsforbedring ved kryssing.
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7.6.4 Hønengata x Ole Vigs vei

Analyse

Det er snakk om et T - kryss med vikeplikt fra Ole Vigs vei. Ole Vigs veis

betydning som skolevei vurderes begrenset. Det er ikke gangfelt på tvers av

Hønengata, og barn a fra boligene langs nordsiden av Dronning Ragnhilds vei vil

sannsynligvis krysse Hønengata ved Hønen a llé. Elevene som kommer fra sør

søker generelt mot de mindre veiene vest for Hønengata, og de anvender derfor

som utgangspunkt ikke krysset Hønengata x Ole Vigs vei.

Krysset anvendes i høy grad som atkomst til butikkene og bensinstasjonen vest

for Hønengata.

Figur 7 . 19 Krysset Hønengata x Ole Vigs vei. Kartgrunnlag Finn.no.

Arealet umiddelbart vest for krysset fremstår ganske br edt, og det er ikke

tydelig angitt hvor fotgjengere bør plassere seg . Dette kan bidra til å gjøre

området utrygt, særlig for barn . Innkjøring en til selv vaskeanlegg et på

bensinstasjonen leder biltrafikken mot en veiskjøringen , som medvirker til

ytterligere å komplisere trafikkbildet.

Det er ikke registrert ulykker i krysset siden 1.1.2008.

Input fra medvirkningsmøte

En gruppe har nevnt området omkring krysset med et forslag om en slippsone,

som barn a kan gå til skole n fra . Dette forslaget behandles i avsnitt 8 .

Vurdering av mulige tiltak

Oppstramm ing av krysset . Det anbefales å tydeliggjøre hvordan de ulike

trafikanttyper bør plassere seg i og omkring krysset. Dette gjøres mest

hensiktsmessig med kantstein, som adskiller biltrafikk fra myke trafikanter ,

samt gangfelt på tvers av Ole Vigs vei. Opp merking kan være et alternativ til

kantstein .



44 SKOLEVEIUTREDNING UL LERÅL OG HOV

http://projects.cowiportal.com/ps/A097675/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse/Ullerål og Hov trafikk - skoleveiutredning_20180608.1.docx

7. 6. 5 Hønengata x Dronning Ragnhilds vei

Analyse

Krysset er 4 - armet, og det er vikeplikt fra Dronning Ragnhilds vei. Sør for

Dronning Ragnhilds vei finnes et gangfelt på tvers av Hønengata.

Krysset vurderes kun i ganske begrenset omfang å være relevant som skolevei.

Barn fra boligene langs nordsiden av Dronning Ragnhilds vei vil sannsynlig vis

krysse Hønengata ved Hønen a llé. Elevene, som kommer fra sør søker generelt

mot de mind re veiene vest for Hønengata, og de anvender derfor som

utgangspunkt ikke krysset Hønengata x Dronning Ragnhilds vei.

Figur 7 . 20 Krysset Hønengata x Dr onning Ragnhilds vei. Kartgrunnlag Finn.no.

Det er regis trert to personskadeulykke r siden 1.1.2008. Det er snakk om en

bilulykke mellom en venstresvingende fra Dronning Ragnhilds vei til Hønengata

mot sør og en bil kjørende mot nord i Hønengata. To personer ble lettere

skadet.

Den andre ulykke n er påkjøring av en fotgjenger som krysset kjørebanen i

gangfelt utenfor kryss. En person ble alvorlig skadet. Det er sannsynligvis snakk

om at ulykken ha r skjedd i krysset med Dronning Ragnhilds vei.

Input fra medvirkningsmøte

En gruppe foreslår vurdering av behov for sig nalanlegg i krysset.

Vurdering av mulige tiltak

Oppstramming av krysset . Det anbefales å tydeliggjøre hvordan de ulike

trafikanttyper bør plassere seg i og omkring krysset. Dette gjøres mest

hensiktsmessig med kantstein, som adskiller biltrafikk fra m yke t rafikanter,

samt gangfelt på tvers av sideveiene. Opp merking kan være et alternativ.

Signalanlegg . Det vurderes på bakgrunn av Dr onning Ragnhilds veis

begrensede betydning som skolevei, at det ikke er relevant å etablere

signalanlegg i eller omkring krysse t som en del av skoleveien. Etablering av

signalanlegg for å forbedre avviklingen av biltrafikken fra sideveiene er ikke en

del av skoleveisanalysen og behandles derfor ikke.
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7. 6. 6 Hønengata x Flattumveien x Industrigat a

Analyse

Krysset Hønengata x Flattumveien x Industrigata er et venstre - høyre forskjøvet

f irearmet kryss med vikeplikt fra sideveiene. Flattumveien forbinder Hønengata

med boligområdet vest for veien samt med Ullerål skole. Industrigata betjener

et industri - og handelsområde øst for Hønengata.

Fi gur 7 . 21 Krysset Hønengata x Flattumveien x Industrigata. Kartgrunnlag Finn.no.

Industrigata er i dagens situasjon ikke relevant som skolevei, idet den betjener

industri og handel, og i øvrig vil være en omvei for skolebarna . Det Flattumveien

anvendes som skolevei, men hovedsakelig fra parkeringsarealet vest for

dagligvarebutikken på vestsiden av Hønengata. I dette avsnittet behandles kun

krysset Hønengata x Flattumveien x Industrigata, mens Flattumveien behand les

i avsnitt 7.4 .

Figur 7 . 22 Snarveien mellom Krokenveien og Flattumveien, som anvendes av mange

skolebarn. Kartgrunnlag Finn.no.

Det er registrert en personskadeulykke i gangfe ltet på sørsiden av krysset , hvor

en fotgjenger er påkjørt . Fotgjengere n ble lettere skadet. Ulykken skjedd e i snø.
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Input fra medvirkningsmøte

En gruppe foreslår vurdering av behov for signalanlegg i krysset.

Vurdering av mulige tiltak

Tydeliggjøre avgren sn ing av vei og fotgjengerarealer. Det anbefales å

etablere kantstein eller opp merking i det eksisterende utfl ytende areal for å

tydeliggjøre hvor bilister og myke trafikanter bør plassere seg. Hensikten er å

avgrense myke trafikanter fra biltrafikken best mulig.

Signalanlegg . Det v urderes på bakgrunn av Industrigatas begrensede

betydning som skolevei, at det ikke er relevant å etablere signalanlegg i eller

omkring krysset som en del av skoleveien. Etablering av signalanlegg for å

forbedre avviklingen av bi ltrafikken fra sideveiene er ikke en del av

skoleveisanalysen og behandles derfor ikke.
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7. 6. 7 Hønengata x Krokenveien

Analyse

Kryssene Hønengata x Krokenveien og Krokenveien x Slettåkerveien anvendes

av mange skolebarn, idet det er første kryss nord for jernb anekryssingen på

Hønengata og idet det oppnås adgang til snarveien bak KIWI.

Det er gangfelt på tvers av Krokenveien med trafikkøy og på tvers av Hønengata

nord for krysset, også med kryssingshelle. Sykkelfeltet i Hønengata slutter ved

krysset, og nord for krysset kan fotgjengere og syklister anvende gang -

/ sykkelveg en langs Hønengata.

Figur 7 . 23 Kryss et Hønengata x Krokenveien. Kartgrunnlag Finn.no.

Mange elever kommer på sykkel eller til fots fra sør langs H ønengatas vestlige

side. Herfra går og kjører de via forbindelsen mellom Hønengata og

Slettåkerveien til krysse t Krokenveien x Slettåkerveien og krysser Krokenveien.

Figur 7 . 24 Snarvei mellom Hønengata og Fl attumveien. Kartgrunnlag Finn.no.

Vikepliktsforholdene i krysset Krokenveien x Slettåkerveien kan fremstå uklare,

så trafikantene kan være usikre på om det er vanlig høyre regel eller om

Slettåkerveien er en utkjørsel fra en parkeringsplass og dermed har vi keplikt.
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Skoleelevene som krysset Krokenveien avvente t i alle observerte tilfelle r fri bane

før kryssing.

Veien bak Kiwi er ganske smal ved h jørnet av bygningen. Det betyr at det er

dårlig med plass til både en bil og en fotgjenger på strekningen. På befar ingen

så dette ikke ut til å medføre utrygghet for skolebarn a som anvendte snarveien,

og bilistene viste hensyn, men særlig de minste barn a kan ha u t fordringer med

å ha god oversikt i situasjonen her.

Figur 7 . 25 Snarveien bak KIWI / Brun og Blid.

Fra et strengt trafikksikkerhetsmessig synspunkt v il det være mest

hensiktsmessig at forbindelsen stenges for biltrafikk og kun anvendes som

forbindelse for fotgjengere og syk lister. Før et slikt tiltak eventuelt gjennomføres

må øvrige forhold utredes, som hensyn til varelevering mv.

Alternativet er å få de minste ele vene til å anvende stien lenger mot vest

mellom Krokenveien og Flattumveien. Derm ed unngås kryssing gjennom

parkeringsarealene ved Regnor - gården.

Det er registrert to ulykker ved krysset. En ulykke er en påkjøring av en

fotgjenger i gangfeltet. Fotgjengeren ble lettere skadet.

Den andre ulykken er en påkjøring bakfra med en person lettere skadet .

Input fra medvirkningsmøte

Det er fra en gruppe stil t forslag om etablering av en fotgjengerbro .
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Vurdering av mulige tiltak

Tydeliggjøre vikeplikt ved Slettåkerveien . Det anbefales å tydeliggjøre

vikepliktsforholdene i krysset Krokenveien x Slettåkerveien , hvor det i dag kan

være tvil om hvor vidt det er en avkjørsel til en parkeringsplass eller en sidevei.

Det kan etableres vikeplikt for trafikken fra Slettåkerveien. Dermed ensart e s

vikepliktsforholdene på begge veisider, siden trafikken fra parkeringsarealet ved

KIWI har vikeplikt.

Figur 7 . 26 Krokenveien sett fra Slettåkerveien. Det anbefales å etablere vikeplikt fra

Slettåkerveien og tydeliggjøre vikepliktsforholdene.

Oppstramming av kryssets østlige side . De skolebarn a som ønsker å krysse

Høn engata i krysset med Krokenveien må krysse Industrigata for å komme til

gangfeltet på tvers av Hønengata. På befaring var det ganske få, som krysset på

denne måte, hovedparten av særlig de litt eldre skolebarn krysset Hønengata

umiddelbart sør for krysset. Industrigatas utmunning fremstår som en avkjørsel,

hvor trafikantene må krysse fortauet. Men området omkring Industrigata er

relativt utflytende, hvilket kan gjøre det uovers iktelig for skolebarn a . Det

anbefales derfor å tydeliggjøre fortauet på tvers av avkjørselen/Industrigata.

Samtidig kan bredde n på avkjørselen reduseres, så det tydeliggjøres hvor bilene

må plassere se g.

Signalanlegg i krysset Hønengata x Krokenveien . Etablering av

signalanlegg i krysset vil medføre at det etableres signalregulerte gan gfelter på

tvers av alle kryssarmer. Dermed forbedres trygghet og sikkerhet for

skolebarn a . Industrigata må være en del av krysset, hvilket kan føre til behov

for å justering av veiens forløp opp mot krysset, så krysset kan utformes

hensiktsmessig.
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Signal anlegget vil gi skolebarn a mulighet for å krysse både Hønengata og

Krokenveien trygt og sikkert. Dette kan medvirke til at noen av de barn a som i

dag krysser Krokenveien ved Slettåkerveien fremover vil anvende gangfeltet.

Signalanlegget kan særlig være en fordel for de mindre barn a , som i dag finner

det utrygt å krysse Hønengata og Krokenveien.

Signalanlegget vil medvirke til en forbedret trafikkavvikling fra Krokenveien,

hvor det kjører rutebusser. Til gjengjeld vil trafikkavviklingen i Hønengata

forringes . En nærmere analyse og kapasitetsberegning kan avklare konkrete

konsekvenser for biltrafikken og danne grunnlag for utforming av et

signalanlegg.

Dersom kun gangfeltet ønskes signalregulert, bør det flyttes lenger vekk fra

krysset, mest hensiktsmessig i r etning mot sør, så gangfeltet er mest brukbart

for skolebarn som bor sør for jernbanen.

Tiltaket skal sees i sammenheng med eventuelle andre tiltak lenger mot sør i

Hønengata, se avsnitt 6. 3 .

Fotgjengerbro . Som beskrevet i avsn itt 7. 6.2 , er utfordringen med en

fotgjengerbro å få fotgjengerne til å bruke den. Som i resten av Hønengata er

det mye kryssingsbehov på tvers av Hønengata og mange gangfelter. Det

vurderes derfor at gangbroen vil bli brukt i begrenset omfang. Det anbefales i

stedet å etablere signalregulert gangfelt / signalregulering i krysset.
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7. 7 Hønengata mellom jernbanen og Vesterngata

7. 7. 1 Kryss i Hønengata mellom jernbanen og Vesterngata

Analyse

Kryssene på strekningen behandles i dette avsn ittet samlet. Kryssene er i

forbindelse med omdannelsen av Hønengata ombygget, så de fremstår i samme

type utforming.

På tvers av sideveiene er det gangfelt , og ved Asbjørnsens Gate og Gullagata

finnes opphøyde gangfelter på tvers av Hønengata , som vist i figuren under .

Figur 7 . 27 Eksisterende gangfelt på tvers av Hønengata mellom Vesterngata og

jernbanen. Kartgrunnlag Finn.no.

Fartsgrensen på strekningen er 40 km/t, og det er etablert sykkelfelt langs

Høne ngata.
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Figur 7 . 28 Krysset Hønengata x Gullagata.

Det er i perioden 1.1.2008 – 1.3.2018 registrert ulykker som vist i tabellen

under.

Tabell 7 . 1 Trafikkulykker i perioden 1.1.2008 - 1.3.2018, NVDB.

Lokalitet Ulykker
Hønengata x Asbjørnsens Gate E n personskadeulykke med en sykkel,

skjedd ved avsvinging i samme retning.
En person ble alvorlig skadet

Mellom Asbjørnsens Gate og Grensegata En personskadeulykke mello m to biler ved
utkjøring fra en avkjørsel. To lettere
skadet.

Hønengata x Grensegata E n påkjøring bakfra med en person lettere
skadet .

Mellom Grensegata og Gullagata En b ilulykke ved påkjøring bakfra. To
personer lettere skadet.

Hønengata x Gullagata På kjørin g bakfra ved venstresving, med
en person lettere skadet.

En f otgjenger krysset kjøreb anen i
gangfelt utenfor kryss, alvorlig skadet .

Mellom Gullagata og Ullerålsgata Møteulykke på rett strekning (bilulykke),
tre lettere skadet.

MC - ulykke i forbindel se med oppstart f ra
stanset / parkert tilstand. En alvorlig
skadet.

Mellom Ullerålsgata og Vesterngata Sykkelulykke, u hell med uklart forløp hvor
ensli g kjøretøy kjørte utfor vegen, en
lettere skadet .

Bilulykke, p åkjøring av parkert kjøretøy på
venstre si de, ingen skadet.

Bilulykke, påkjøring bakfra, en lettere
skadet.
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Ulykkene med påkjøring bakfra skyldes sannsynligvis at det er snakk om en

strekning med relativt stor trafikkmengde, kødannelse i rushperioder og flere

sideveier. Dette ka n medføre at traf ikken til tider kan stanse brått og komme

overraskende på trafikken bakfra .

Input fra medvirkningsmøte

Alle grupper har levert kommentarer til et eller flere kryss på strekningen.

Tabell 7 . 2 Forslag til tilt ak på strekningen fra medvirkningsmøte.

Lokalitet Bemerkning / forslag
Hønengata x Asbjørnsens g ate Krysset vurderes "skummelt"

Ønske om tryggere kryssingsmulighet
Hønengata x Gullagata Ønske om trygg kryssing

Ønske om kryssing med bro
Hønengata x Haugs g ate Ønske om signalregulering
Hønengata x Ullerålsgate Ønske om signalregulering

En gruppe har markert Asbjørnsens gate som utrygg.

Vurdering av mulige tiltak

Oppfriske vegopp merking . Det anbefales å oppfriske opp merking i Hønengata

generelt.

Tydeligg jøre opphøyde gangfelter . Det anbefales å gjenoppfriske

opp merkingen og opprette slitasje på de opphøyde gangfelte ne på tvers av

Hønengata, så de fremstår tydeligere for trafikantene. Det bør sikres at de

opphøyde gangfeltene oppfyller kravene beskrevet i Statens v egvesens h åndbok

V128 om Fartsdempning.

Gangbro . Det vurderes at en gangbro på strekningen ikke vil være en

hensiktsmessig løsning. Det er tett bebyggelse på begge sider av veien, mange

sideveier og mange kryssingsmuligheter. Det vurderes derfor r eelt ikke mulig å

kunne kanalisere de myke trafikanter til en fremtidig gangbro.

Gangbroen vil muligens kunne gjøre kryssing av Hønengata mer trygg for de

yngste skolebarn a , men sannsynligvis vil gangbroen ikke bli anvendt av andre.

Derfor anbefales ikke en gangbro på strekningen .

Signalregulert kryssing . En signalregulert kryssing vil gjøre det tryggere og

sikrere for fotgjengere å krys se veien. I nåværende situasjon hvor jernbanen må

krysses i Hønengata, vil signalreguleringen være rettet mot å lede de m yke

trafikanter fra området øst for Hønengata til vestsiden av veien. Dersom det

etableres signalregulering i krysset Hønengata x Krokenveien er det ikke

relevant for skoleveien å etablere signalreguler ing ved Asbjørnsens gate i tillegg ,

jf. avsnitt 6.3 .
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Dersom eksisterende plassering av gangfeltet fastholdes, må hele krysset

signalreguleres. Ønskes kun gangfeltet signalregulert, må gangfeltet flyttes vekk

fra krysset.

Det er i dag ikke mulig å gå direkte fra As bjørnsens gate til Parkgata, idet

arealet vest for Hønengata er privat. Dersom det etableres en ny kryssing av

jernbanen på vestsiden av Hønengata og en skolevei i eksempelvis Parkgata,

kan et signalregulert gangfelt omkring krysset Hønengata x G rensegata være

hensiktsmessig, så myke trafikanter fra østsiden av Hønengata får trygg

forbindelse til Parkgata.

Fortau i Asbjørnsens gate . Fartsgrensen i Asbjørnsens gate er 30 km/t, og

trafikkmengden er begrenset. Dermed kan fotgjengere jf. Statens vegvesens

hånd bøker dele kjørebane med biltrafikken. Etablering av fortau i Asbjørnsens

gate kan øke tryggheten for de myke trafikanter.
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7. 7. 2 Hønengata x Vesterngata

Analyse

Krysset er s ignalregulert. Det er gangfelt på tvers av alle fire kryssarmer, og i

Hønengata finnes sykkelfelt gjennom krysset. Fra nord, øst og vest finnes

venstresvingefelt for veitrafikken. Krysset er preget av relativt mye trafikk.

Figur 7 . 29 Prinsippskisse som viser skoleveier gjennom krysset. Kartgr unnlag Finn.no.

Kryssing av Hønengata i krysset vil være relevant for skolebarn som kommer fra

Vesterngata. Disse barn a kan også følge Hønengata s østlige side og krysse

lenger mot nord. Skolebarn a som kommer fra sør vil kunne anvende gangveien

langs Storel v a , eller ferdes i vestsiden av Hønengata hvor det kun er behov for å

krysse Nygata.

Det er i perioden 1.1.2008 – 1.3.20 1 8 registrert to ulykker i krysset:

› Sykkelulykke, k ryssende kjøreretninger (uten avsvinging), en lettere

skadet.

› Bilulykke, p åkjøring bakfra, to lettere skadet.

Umiddelbart sør for krysset er det registrert en sykkelulykke med uklart forløp

hvor enslig kjøretøy kjørte utf or vegen. En person ble lettere skadet.

Selv om krysset kan oppfattes utrygt tyder ulykkesbilder med to ulykk er i en 10 -

årig periode ikke på at det er særlige trafikksikkerhetsmessige problemer i

krysset.

Input fra medvirkningsmøte

2 av gruppene har spesifikt nevnt krysset på møtet. Det fremkom ønsker om en

d irekte forbindelse mellom Hvitbrua og gangvei en langs Storelv a og et ønske om

en g angbro over Hønengata.
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Vurdering av mulige tiltak

Ombygginger i krysset . Etablering av en trafikkøy i gangfeltene på tvers av

Hønengata kan medvirke til å gjøre kryssingen tryggere for skolebarn a, idet

kryssingen blir mer overs i k tlig . Kryssets utforming i dagen s situasjon gir ikke

plass til etablering av en trafikkøy , og denne løsningen vil derfor kreve at

sykkelfelter og/ eller sving efelt fjernes.

Dette vil påvirke trafikkavviklingen i krysset negativt og gi leng re køer i

Hønengata, hv ilket igjen kan medføre flere ulykker. Økt kødannelse i Hønengata

vil også redusere tryggheten for myke trafikanter i gaten. Derfor vurderes det

som mer hensiktsmessig å etablere et signalregulert gangfelt på tvers av

Hønengata mellom Vesterngata og Kroken veien.

Gangbro . Det vurderes at en gangbro på tvers av Hønengata vil være

uhensiktsmessig. Såfremt gangbro etableres, må gangfeltene på tvers av

Hønengata fjernes. Krysset er etablert i tett bebyggelse, og det er mange

kryssingsmuligheter i nærheten til k rysset. Hovedparten av fotgjengerne vil

derfor krysse andre steder, og sannsynligvis også på steder uten gangfelt. Dette

er uhensiktsmessig ut fra et trafikksikkerhetsmessig synspunkt, særlig dersom

skolebarn a gjør det samme.

Direkte forbindelse mellom Hvi tbrua og gangvei. En direkte forbindelse

mellom Hvitbrua og gangveien lang Storelv a vil i fremtidig ikke være særlig

relevant i forhold til skolevei, jf. figur 7 . 29 . Tiltaket kan være relevant for

turgåere og øvrige fotg jengere som skal bevege seg videre på østside av

Hønengata.

I dagens situasjon hvor elever går fra Hvitbrua og til Hønefoss skole kan det

være mere relevant å etablere en direkte forbindelse mellom bro og gangvei , så

elevene fra øst unngår en omvei for å k omme til Hønefoss skole.
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7. 8 Vesterngata

Analyse

Vesterngata er skolevei for alle barn a som bor øst for Storelv a . Mellom

Hønengata og Nansenveien finnes fortau på begge sider av veien . Øst for

Nansenveien er det fortau på sørsiden av veien.

På strekningen fra krysset med Hønengata til krysset med Slettveien er det

registrert to ulykker.

I kurven ved J. P. Gilhuus' vei er det registrert en eneulykke med en

motorsykkel. En person ble lettere skadet.

Ved Vesternbakken 16 er det registre r t en bilulykke , hvor et e nslig kjøretøy

kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning . En person ble lettere skadet.

Ulykkesbildet tyder ikke på spesifikke problemer på strekningen.

Hovedparten av elevene som bor nord for Vesterngata kan gå/sykle via de

mindre gatene frem ti l Vesterngata x Nansenveien, hvorfra de kan anvende

fortau på nordlig veis kulder . Området omkring Slettveien og de øvrige nordlige

sideveier i området lengst mot øst har ikke gangvei langs Vesternbakkens

nordlige side. Det er gang - / sykkelve g langs veiens s ørside, men det er ikke

gangfelter til kryssing av veien.

Figur 7 . 30 Området omkring Slettveien, hvor det ikke finnes fortau langs veiens

nordside. Kartgrunnlag Finn.no.

Input fra medvirkningsmøte

1 gruppe h ar nevnt Vesterngata som utrygg. Det ønskes i krysset Vesterngata x

Nansen veien en planfri kryssing av Vesterngata og i krysset ved Bjørnson s vei

en sikrere kryssing enn i dag.

Vurdering av mulige tiltak

Planfri kryssing . Det vurderes at plassforholdene ved krysset gjør det

problematisk å etablere en planfri kryssing. Skolebarn kan krysse Vesterngata i

krysset Hønengata x Vesterngata, dersom de ikke er trygge ved å anvende det

opphøyde gangfelt ved Nansenveien, for å komme på "riktig" side av
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Vesterngata. Signalregulering av gangfeltet kan være en mulighet for å øke

tryggheten ved kryssingen.

Gangfelt ved k rysset Ole Thorkelsens vei x Bjørnson s vei . Gangfeltet er i

dag opphøyd. Skolebarn kan evt. gå via Bjørnsons vei til Nansenveien , dersom

de er utrygge ved kryssing ved Bjørnson s vei . Større ombygninger av krysset

foreslås derfor ikke. Gangfeltet ender i østsiden av veien i et smalt område uten

belegning. Det anbefales å etablere et belagt areal med tydelig avgrensning i

forhold til veien, f.eks. med kant stein. Arealet vil pga. privat areal tett ved veien

være relativt smalt, men det vil gi fotgjengerne et areal, hvor de trygt kan få

overblikk over trafikken, før gangfeltet forseres .

Figur 7 . 31 Krysset Ole Thorkelsens vei x Bjørnsons vei. Kartgrunnlag Finn.no.

Vesternbakken . Fra Slettveien mv. finnes ikke gang - / sykkelveg langs veiens

nordlige side, og det er i kke gangfelt på tvers av Vesternbakken. Veiens

utforming med kurver og bakker gjør det mindre hen sik tsmessig å etablere

gangfelt på strekningen . Det anbefales i stedet å sikre at elevene kan gå til

Livveien/Granliveien på stier eller gangveier. Dermed unngår skolebarn a å

komme i nærheten av Vesternbakken.

Alternativ t kan skole skyss være en mulighet for barna med bopel her, så de

kjøres til og fra skole n .
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7. 9 Torvgata / Strandgata

Analyse

Strekningen forløper omkring et sentralt torv i Hønefoss. Torvgata er en veiskjørt

mot sør , og Strandgata mot nord. Hønefoss skole ligger i dag øst for Hønengata

og sør fo r Hvitbrua, men skolen planlegges nedlagt.

Figur 7 . 32 Strekningen omkring Strandgata / Torvgata. Kartgrunnlag Finn.no.

Det er registret fire ulykker på strekningen mellom Vesterngata og Hønefoss

bru. To av d isse er utforkjøringer med enslige kjøretøy og en er en eneulykke

med en sykkel. En ulykke er registrert i krysset Hønengata x Strandgata x

Torvgata, hvor en syklist ble påkjørt i et gangfelt. Syklisten ble drept.

Tabell 7 . 3 Trafikkulykker i området fra 1.1.2008 – 1.3.2018. NVDB.

Lokalitet Ulykker
Vesterngata – Torvgata Sykkelulykke, Uhell med uklart forløp hvor

enslig kjøretøy kjørte utfor vegen, en
lettere skadet.

Hønengata x Torvgata x Strandgata Bilulykk e, Enslig kjøretøy kjørte utfor på
venstre side i høyrekurve, en lettere
skadet.

Torvgata Bilulykke, Enslig kjøretøy kjørte utfor på
høyre side på rett vegstrekning, en lettere
skadet.

Hønefoss Bru x Strandgata x Torvgata Sykkelulykke, Påkjøring forøvrig ved
venstresving, gangfelt, en person drept.

Strekningen er preget av mye trafikk, men det finnes fortau på begge s ider av

veien , opphøyde gangfelter til kryssing og sykkelfelt langs Torvgata og

Strandgata. Kun gangfeltet på tvers av Hammerbrogate er ik ke opphøyd.
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Generelt vurderes det, at området på tross av høy trafikkmengde er sikkert og

trygt og ferdes i. Evt. kan myke trafikanter ferdes langs gang - / sykkelvegen

langs Storelv a mellom Hønefoss bru og Ullerålsgata, hvor det er planfri kryssing

av Hønefo ss bru og Hvitbrua.

Input fra medvirkningsmøte

Ingen kommentarer

Vurdering av mulige tiltak

Gangfelt på tvers av Hammerbrogaten . Det anbefales å sikre at gangfeltet

er trukket 5 m til bake fra krysset, så det sikres at en bil kan vente mellom

gangfelt og kr yss. Dette kan kreve en mindre omlegning av gangfelt og atkomst

til parkeringsanlegg nord for Hammerbrogaten.
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7. 1 0 Hammerbrogaten / Lagesens Ga t e

Analyse

Strekningen er preget av relativt smale forhold, særlig nord for kurven hvor

veinavnet endres fra Hammer brogaten til Lagesens g a t e. På bakken mellom

Molvaldgata og Lagesens g a t e nr. 12 er det kun et kjørefelt. Trafikanter som

kjører mot sør må vike tilbake for trafikanter som kjører mot nord.

Figur 7 . 33 Strek ning med et kjørefelt. Kartgrunnlag Finn.no.

På nordsiden av strekningen er fortauet ganske smalt, idet det skal være plass

til en at en bil kan avvente mot gående trafikk .

Sør for Ankersgate er fortauet i Lagesens gate på veiens venstre side, men s det

nor d for Ankersgate er på høyre veiside. Det er gangfelt på tvers av Lagesens

gate sør for krysset. I Ankersgate er fortauet langs nordsiden av veien.

Lagesens gate krysser jernbanen i underføring. Denne er ganske smal, og det er

ikke plass til fortau. Dermed føles den utrygg for myke trafikanter. Pga. en

kurve foran underføringen kan det ikke etableres en løsning med et kjørefelt og

fortau, samt vikeplikt for den ene retningen , som anvendes lenger mot sør på

Lagesens gate.
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Figur 7 . 34 Lagesens gate under jernbanen.

Input fra medvirkningsmøte

En gruppe i medvirkningsmøtet har utpekt gaten som utrygg mellom Hønefoss

Bru og Rabbaveien.

Vurdering av mulige tiltak

Signalregulering av strekning med et kjørefelt . For å øke tryggheten på

strekningen og muliggjøre etablering av et bredere fortau, kan strekningen

signalreguleres for biltrafikken. Dermed er det ikke behov for plass til to biler

ved Lagesens gate 12, idet signal reguleringen kan trekkes lenger mot nord.

Dersom det arbeides videre med en signalregulering av strekningen må det

finnes en hensiktsmessig løsning for de boliger som har a d komst fra den smale

strekningen.

Opphøyd gangfelt på tvers av Lagesens gate . Fotgjengere må krysse fra

fortauet på vestsiden av Lag esens gate til østsiden av gaten ved Ankersgate.

Det er i dag gangfelt på tvers av veien. Dette kan etableres som opphøyd

gangfelt for å forbedre tryggheten ved kryssing.

Signalregulering ved jernbanen . Det er ikke mulig å etablere fortau gjennom

underføri ng og samtidig ha dobbeltrettet ferdsel pga. dårlige oversiktsforhold

omkring underføringen. En alternativ løsning er å etablere signalregulering for

biltrafikken, så den kun avvikles i én retning samtidig. Dermed kan det bli plass

til et fortau i underfør ingen , se prinsippskisse under .
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Figur 7 . 35 Grov prinsippskisse som viser signalregulering og fortau ved

underføringen. Skissen illustrerer kun prinsippene ved løsningen, og det

må prosjekteres nærmere på løs ningen, dersom det ønskes som tiltak.

Kartgrunnlag Finn.no.

Dersom det arbeides videre med løsningen må det sikres at plassforholdene er

tilstrekkelige til den type kjøretøy so m det ønskes skal kunne anvende

underføringen. Dette dreier seg både om frihøyde n i underføringen, som

reduseres idet veien flyttes til kanten av underføringen, samt svingradier for

kjøretøyene .
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7. 1 1 Hønefoss Bru

Analyse

Broen har tre kjørefelter (2 mot sør, 1 mot nord), og det er gang - / sykkelveg på

begge sider av veien . Gang - / sykkelvei en på vestre veiside føres under krysset

Hønefoss Bru x Arnemannsveien, mens gang - / sykkelvegen på østlig veiside

følger Kongens g at e mot sørøst.

Det er i perioden 1. 1.2008 – 1. 2.2018 registrert tre ulykker på broen (ekskl.

kryss):

› Bilulykke, uhell med ukla rt forløp / uhell som ikke faller inn under noen

bestemt uhellskode, en lettere skadet.

› Bilulykke, påkjøring bakfra, en lettere skadet.

› Mc ulykke, enslig kjøretøy veltet i kjørebanen, en lettere skadet.

Ingen av ulykkene involverer myke trafikanter.

Input fra medvirkningsmøte

Ingen kommentarer.

Vurdering av mulige tiltak

Det vurderes, at dagens utforming av strekningen med gang - / sykkelveg på

begge sider er hensiktsmessig. Det beskrives derfor ikke tiltak.



SKOLEVEIUTREDNING UL LERÅL OG HOV 65

http://projects.cowiport al.com/ps/A097675/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse/Ullerål og Hov trafikk - skoleveiutredning_20180608.1.docx

7. 1 2 Kongens g at e

Strekningen langs Kongens gate har fo rtau på begge sider, og det er gode

muligheter for sikker og trygg kryssing av Kongens gate i signalregulerte kryss.

Sykling for skolebarn vil pga. trafikkmengden i Konges gate sannsynligvis foregå

på fortauene på strekningen.

Ulykkesbildet for perioden fr a 1.1.2008 – 1.3.2018 tyder ikke på at strekningen

er ulykkesbelastet, eller at det er særlige trafikksikkerhetsmessige problemer. I

mange tilfeller kan skolebarn a til Ullerål skole fra dette området velge andre,

mindre trafikkerte veier eller separate gan g - / sykkelve g er mellom bolig og skole.

Tabell 7 . 4 Trafikkulykker i Kongens gate 1.1.2008 – 1.3.2018, NVDB.

Lokalitet Ulykker
Kongens gate x Arnemannsveien Bilulykke, Enslig kjøretøy kjørte utfor på

høyre side i høyrekurve, ingen skadde.
Kongens gate x Tippen Mc ulykke, p åkjøring bakfra, en lettere

skadet.
Kongens gate x Kirkegata Ingen ulykker registrert
Kirkegata – Kong Rings gate Mc ulykke, Påkjøring bakfra ved

høyresving, en lettere skadet.
Kongens gate x Kong Rings gate Bilulykke, Høyresving foran kjørende i

motsatt retning, to lettere skadet.

Mc ulykke, Påkjøring bakfra ved

høyresving, en lettere skadet.

Kongen s Gata x Stangs g ate Ingen ulykker registrert

Input fra medvirkningsmøte

Ingen kommentarer .

Vurdering av mulige tiltak

Det vurderes, at strekningen og kryssene i dagens situasjon er hensiktsmessig

utformet.
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7. 1 3 Andre veier i området omkring Ullerål skole

Øvrige veier i området omkring gjennomgås ikke detaljert. Det er snakk om

veier med lav tr afikkmengde og lav hastighet, hvor myke trafikanter kan ferdes i

kjørebanen sammen med biltrafikken. I tabellen under sees de trafikkulykker,

som er registrert på de øvrige veiene i perioden 1.1.2008 – 1.3.2018.

Bemerk at ulykker som har skjedd i kryss med veier som er behandlet i andre

avsnitt i denne rapporten fremgår av disse avsnittene.

Tabell 7 . 5 Trafikkulykker 1.1.2008 – 1.3.2018, NVDB.

Lokalitet Ulykker
Hønen a llé Bilulykke, Kryssende kjøreretninger ( uten

avsvinging), to lettere skadet i krysset
med Halvdan Svartes gate.

Dronning Ragnhilds vei Sykkelulykke, Venstresving foran kjørende
i motsatt retning, en lettere skadet.

Olav Duuns vei Sykkelulykke, øvrige parkeringsuhell, en
lettere skadet.

Lagese ns Gate Mc ulykke, Enslig kjøretøy kjørte utfor på
høyre side på rett vegstrekning, en lettere
skadet.

Indra Løkkavei x Mindes vei Mc ulykke, Enslig kjøretøy kjørte utfor på
høyre side på rett vegstrekning, en lettere
skadet.

Haldenveien Bilulykke, Påkjø ring av parkert kjøretøy på
høyre side, en lettere skadet.

Ankergata Mc ulykke, påkjøring bakfra, en alvorlig
skadet.

Det er snakk om kun en ulykke som involverer en myk trafikant. Ulykken er

registrert på strekningen øst for Hønengata ved avkjørselen t il Coop. Denne

strekningen har begrenset relevans for skoleveien.

Øvrige ulykker invo lverer biler eller motorsykler. Ulykkene gir ikke anledning til

tiltak.
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8 Andre tiltak

Ikke - fysiske tiltak kan medvirke til å forbedre trygghet og sikkerhet på

skoleveien . Blant annet på medvirkningsmøtet fremkom en rekke forslag til

tiltak, som kan supplere fysiske tiltak i veinettet. Disse tiltakene beskrives i

dette avsnittet kortfattet.

Trafikkpolitikk på skoler . En trafikkpolitikk beskriver hvordan skolen ønsker

at an satte, barn og foreldre på skolen forholder seg i trafikken på vei til og fra

skole n, samt under turer med skolen.

Politikken kan eksempelvis beskrive sikre skoleveier og anbefale at elever

anvender disse på vei til og fra skole n .

Også foreldres adferd bø r beskrives i skolepolitikken. F.eks. kan det være et

fo kusområde for skolen, at barna i så stort omfang som mulig selv transporterer

seg til og fra skole n. Politikken bør også sette fokus på hvordan foreldre som

kommer i bil, bør forholde seg – bl.a. kan det beskrives hvor avsetting og

parkering kan f oregå, og det bør tydeliggjøres at skolen forventer at fore ldrene

opptrer hensynsfull t . Politikken kan presenteres for foreldrene på in f o - møter mv.

Trafikkpolitikken vil på turer til og fra skole n fungere som en hensiktserklæring,

men vil medvirke til å s e tte fokus på trafikkulturen blant ansatte, foreldre og

elever.

Ved skolen kan skolepolitikken suppleres med oppfølgning fra politiet, evt. i

starten av skoleåret ved høflig dialog om uhensiktsmessig oppførsel i trafikken.

Bompenger (forslag fra medvirkningsmøte) . Bompenger er foreslått på

medvirkningsmøtet som et mulig tiltak til å redusere trafikkmengden /

trafikkveksten i Hønengata. Selv om tiltaket vil kunne redusere trafikkmengden i

Hønengata, behandles det ikke videre i skoleveiutredning en. Det er et politisk

spørsmål om bompenger er ønskelige, og hvorvidt det i det hele tatt vil være en

mulighet i Hønefoss.

Skoleskyss (forslag fra medvirkningsmøte) . Skoleskyss er en mulighet for å

sik re sikker transport fo r elevene som bor i områder hvor det umiddelbart ikke

kan etableres sikker skolevei, eller hvor det er lang avstand mellom bolig og

skole. Løsningen kan også anvendes for Ullerål og Hov skoler, særlig for de

yngste elevene. Men løsningen er samtidig omkost ningstung, og elevene

beveger seg ikke på turen til og fra skole n .

Derfor bør skoleskyss ikke anvend es på strekninger hvor en sikker skolevei kan

etableres, med mindre andre kriterier som avstand oppfylles. Men skoleskyss

kan være en midlertidig løsning i perioden frem til det eksempelvis kan etableres

sikre og trygge kryssingspunkter mv.

Droppsoner (forslag fra medvirkningsmøte) . Droppsoner er lokaliteter hvor

foreldre kan sette av og plukke opp barn på skoleveien, og hvor barn a kan gå

den siste streknin g mellom droppsone n og skole n . Fo rmålet med løsningen er å

sikre at elevene fraktes et stykke på veien, frem til en punkt de trygt kan gå til
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og fra skole n . Samtidig reduseres trafikkmengden omkring selve skolen, og

elevene får bevegd seg (folkehelse) .

Ko nkret er det foreslått dr oppsoner i Hønengata ved Hønen a llé, på Ådalsveien

ved GS - veien samt ved krysset Hønengata x Vesterngata.

Allerede i dag finnes det parkeringsmuligheter på vestsiden av Hønengata som

foreldre kan anvende som droppsoner, selv om pa rkeringsarealene tilhører

butikker mv.

S ærlig fra nord er det dårlige muligheter for å stanse langs Hønengata uten å

kjøre en omvei lenger mot sør. Dermed kan det være fristende for foreldre bare

å kjøre barn a helt til skolen. Dette kan motvirkes med en d roppsone ved Hønen

a llé.

Droppsonene er mest hensiktsmessige for avsetting, hvor det kun stanses i kort

tid. Dersom det parkeres over lenger tid, kan plassene fyl l es av biler s lik at det

dermed oppstår kaotiske forhold rundt droppsonene. Derfor anbefales det at

droppsonene etableres med parkeringsforbud. Skolebarna kan f.eks. sende en

tekstmelding til deres foreldre når de forlat er skolen, så foreldrene ikke må

parkere i droppsonen.

Det er begrensede plassforhold langs Hønengata til etablering av

stansings muligheter , særlig fordi det ønskes å fastholde GS - veien . Det kan

derfor undersøkes om det kan inngås en avtale med butikkene omkring Hønen

a llé, så foreldre kan anvende parkeringsarealene her som droppsone.

Dersom droppsonene etableres, bør foreldrene or ienteres om hvor de ligger, og

hva tanken bak dem er.
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9 Anbefaling til tiltak

9. 1 Tiltak med høy prioritet

I tabellen under sees de tiltak som COWI foreslår til gjennomførsel med høy

prioritet og på kort sikt. Det dreier seg om konkrete tilt ak, som kan forbed re

forholdene der hvor mange skolebarn fremover vil ferdes.

Tabell 9 . 1 Tiltak med høy prioritet på kort sikt ( tiltakene er ikke nummerert i

prioritert rekkefølge) .

Tiltak nummer Tiltak Se avsnitt

1 Signalanlegg i krysset Hønengata x Hovsmarkveien 7 .6.2

2 Gang - / sykkelvei i Hovsmarkveien 7 .1

3
Stenging av Elling M Solheims vei og Olav Duuns vei ved
Klinikkveien

7 .2

4 Ny signalregulert kryssing av Hønengata 6 .3, 7 .6.7, 7 .7.1

5
Tydeliggjørelse av vikeplikt ved Slettåkerveien og
tydeliggjøre veiforløp omkring KI WI på Flattumveien

7 .6.7 , 7 .4

6
Tydeliggjøre adskillelse mellom GS - vei og
parkeringsarealer og vei i Hønengata nord

7 .6

7
Innlede dialog med Statens vegvesen om mulighetene for
etablering av gangfelt på tvers av Hvalsmoveien 2.

7 .6.1

8 Enveisregulering av Parkgata 7 .5

9 Forbedre stien mellom Krokenveien og Flattumveien 6 , 7 .4

A
U trede mulighet en for ny kryssing av jernbanen vest for
Hønengata

6

B Trafikkpolitikk på skoler 8

C Oppfriske vegopp merking generelt på skoleveiene -

Tilt akene må sees i sammenheng. Det er særlig gjeldende for tiltak 4, 8 og A.

Det er hensiktsmessig å etablere en ny signalregulert kryssing av Hønengata

(tiltak 4). Dersom planlegging viser at en ny kryssing av jernbanen vest for

Høneng ata kan etableres innenfor få år, anbefales det å etablere en

signalregulert kryssing ved Grensegata.

Dersom den nye kryssingen av jernbanen kan forventes etablert om flere år,

kan den signalregulerte kryssingen etableres ved Asbjørnsens gate, ved

Krokenv eien, eller mellom de to veier. Det bør gjennomføres en trafikkanalyse

av kryssene, så det kan avklares om det er mest hensiktsmessig å etablere

signalregulering i et av kryssene eller kun signalregulere et gangfelt.

2 Alternativt kan det etableres gangforbindelse fra boliger nord for

Gummikrysset til eksisterende kryssing av Ådalsveien nord for boligområdet. Det

vil dermed finnes en sikker kryssing av E16, men løsningen er mest releva nt for

syklister og de yngste skolebarna.
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Figur 9 . 1 Forslag til fysiske tiltak i eksisterende veinett p å kort sikt til forbedring av

skolevei til Ullerål og Hov skoler. Kartgrunnlag 1881.no.

9. 2 Tiltak på lengre sikt

På lengre sikt bør det være fokus på mulighetene for å etablere en ny kry ssing

av jernbanen vest for Hønengata, dersom dette ikke er mulig på kortere sikt.

Også en ny kryssing av jernbanen på østsiden av Hønengata er hensiktsmessig ,

særlig i sammenheng med omdannelse av eksisterende industriområde nord for

banen, så skolebarna kan ledes trygt opp ti l signalreguleringen ved Hønen a llé.

Øvrige tiltak beskrevet i avsnitt 7 prioriteres ikke. Det vurderes at disse tiltakene

ikke bør prioriteres over tiltakene nevnt i avsnitt 9 . 1, men de er fortsatt

hensiktsmessige med hensyn på å fo rbedre forholdene for myke trafikanter og

skolebarn.
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http://projects.cowiport al.com/ps/A097675/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse/Ullerål og Hov trafikk - skoleveiutredning_20180608.1.docx

1 0 Vedlegg
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http://projects.cowiportal.com/ps/A097675/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse/Ullerål og Hov trafikk - skoleveiutredning_20180608.1.docx

E ksisterende skol ekretser

Figur 10 . 1 Utsnitt av eksisterende Hønefoss skolekrets. Ringerike kommune.
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http://projects.cowiport al.com/ps/A097675/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse/Ullerål og Hov trafikk - skoleveiutredning_20180608.1.docx

Figur 10 . 2 Utsnitt av eksisterende Ullerål skolekrets. Ringerike kommune.
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http://projects.cowiportal.com/ps/A097675/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse/Ullerål og Hov trafikk - skoleveiutredning_20180608.1.docx

Trafi kku lykker

Figur 10 . 3 Trafikkulykker i perioden 1.1.2008 – 1.3.2018 (NVDB).

Figur 10 . 4 Trafikkulykker i perioden 1.1.2008 – 1.3.2018 (NVDB).
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http://projects.cowiport al.com/ps/A097675/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse/Ullerål og Hov trafikk - skoleveiutredning_20180608.1.docx

Figur 10 . 5 Trafikkulykker i perioden 1.1.2008 – 1.3.2018 (NVDB).
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http://projects.cowiportal.com/ps/A097675/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse/Ullerål og Hov trafikk - skoleveiutredning_20180608.1.docx

In pu t fra m edvi rkn i n gsm øte
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http://projects.cowiport al.com/ps/A097675/Documents/03 Prosjektdokumenter/Trafikkanalyse/Ullerål og Hov trafikk - skoleveiutredning_20180608.1.docx
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Prosjekter som griper inn i skolevei til nye Ullerål

Formannskapet 21. mai 2019



Skoleveistiltak Ullerål skole.

Politisk vedtak
RINGERIKE KOMMUNE FORMANNSKAPET 22.05.2018 Saksprotokoll Arkivsaksnr .: 17/2150 - 48 Arkiv : PLN 433

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan:
1. Plan 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler vedtas.

2. Plan 334 Hovsmarka barnehage, vedtatt 12.03.2009, samt de deler av de gjeldende reguleringsplanene 82 Ullerålområdet,
155 Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt, som overlappes av ny plan, oppheves ved vedtak av 433 Detaljregulering
Ullerål og Hov skoler.

3. Utredning vedrørende nødvendige tiltak for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter på
strekningen, fra dagens skolekrets for Hønefoss skole og nordover til Ullerål skole, følges opp i egen
prosess, som vil forelegges kommunestyret for vedtak, etter at foreliggende planforslag er vedtatt.

4. En eventuell nedleggelse av driften ved Hønefoss skole med påfølgende overføring av elever til Ullerål skole kan ikke
iverksettes før nødvendige trafikksikkerhetstiltak som utredningen nevnt i pkt. 3 konkluderer med, er gjennomført.

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 22.05.2018: Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble
enstemmig vedtatt.

Avstemming:
Hovedutvalgets (HMA) innstilling som er i samsvar med Rådmannens forslag, ble enstemmig vedtatt som Formannskapets
innstilling til Kommunestyret.



Politisk vedtak

RI N GERI KE KOM M U N ESTYRE 28.06.2018

86 / 18
10001 Ullerål skole med idrettshall PB2
Vedtak:
Ny Ullerål barneskole vedtas bygget innenfor et budsjett på 341 Mill Nok
inkl. mva. slik som vedlagte forprosjekt viser. Dette inkluderer riving av
eksisterende skole med unntak av «2013» - bygget og inkluderer
skolevei/infrastruktur .

Skoleveistiltak Ullerål skole.



Skoleveistiltak Ullerål skole.

Skoleveisutredningen tar for
seg trafikken innenfor antatt
nye skolegrenser Ullerål
skole.



Skoleveistiltak Ullerål skole.

Skoleveisutredningen tar for
seg trafikken innenfor antatt
nye skolegrenser Ullerål
skole.



Sammenlignende oppsett skoleveistiltak for nye Ullerål skole.



15038 - VA - anl egg Parkgata – Storjordet

Hva:
Ny overvannsledning på Ø 1000 – 1200 mm som skal håndtere en bekkelukking fra øverst på Haldenjordet.
Utskifting av avløpsledninger og vannledninger på samme strekning.
Stort innsparingspotensial da store mengder rent vann fjernes fra avløpet som går til rensing på Monserud.
Samtidig blir Parkgata mellom Nygata og Grensegata totalrenovert, og vi kan bygge den opp igjen på en slik
måte at den blir en trygg skolevei.

Alternative løsninger er enveiskjøring på hele eller deler av strekningen, gatetun med fartsgrense =
gangfart, grønn struktur, felt med brostein og smal vei med møtepunkter

Fremdrift
Som planlagt.
Prosjekterende rådgiver er valgt.

Økonomi
Budsjettramme: 20 000 000, -



15038 - VA - anlegg Parkgata – Storjordet – 1. trinn



1 4017 - Fortau H ov Al l é og H ovsm arkveien
Hva:

Nytt fortau på nordsiden av både Hovsmarkveien og Hov Allé
Ny overvannsledning i begge gatene fra Hov ungdomsskole til utløp
i bekk ved pumpestasjon på Hov.
Separerer det rene vannet fra avløpssystemet som går til Monserud.
Gir en mer stabile, holdbare og varige veier.
Medfører grunnerverv fra 4 eiendommer.

Status:
Arbeidet er igangsatt øst i Hov Allé/Harald Hårfagers vei.
Arbeid i Hovsmarkveien gjennomføres i skoleferien sommer 2019.
Kontrakter om grunnerverv er inngått, behandles i FS 20. mai og KS 6. juni.

Fremdrift
Noe etter plan på grunn av ønske om å samle fortausløsning fra både
Ullerål skole og Hov omsorg til et samlet gjennomføringsprosjekt.

Økonomi
Budsjettramme: ca 15 000 000, -



14017 - Fortau Hov Allé og Hovsmarkveien



Veien videre

Fullføre påbegynte prosjekter i Parkgata, Hovsmarkveien og Hov
Allé.

Starte utredninger og søkeprosess for lysregulerte gangfelt i
Hønengata. Avtale om bistand fra Rambøll er inngått.

Innlede dialog med BaneNor om planoverganger/ - kryssinger

Gjøres sammen med fortau i Hovsmarkveien og Hov Allé:

Flytte gangfelt i kryss Hønengata - Hovsmarkveien . Gjelder gangfeltene som
krysser Hovsmarkveien og Hov Alle.

Etablere opphøyde gangfelt på sydsiden av Hovsmarkveien ved kryssing av
Olav Duuns vei, Elling M Solheims vei og Flattumveien .



Veien videre



Veien videre



Veien videre

Hønengata mellom Krokenveien og Flattumveien

Tydeliggjøre adskillelse mellom gang/sykkelvei, parkeringsarealer
og vei på østsiden av Hønengata.
Tydeliggjøre vikeplikt ved Slettåkerveien og veiforløp ved og
omkring Kiwi på Flattumveien .



Veien videre



Veien videre



L øsn i n g kn yttet ti l H øn en gata Øst

Rekkefølgebestemmelser om gjennomføring av følgende tiltak med
grunnlag i «335 Detaljregulering FV35 Hønengata» før brukstillatelse B2
(for strekningen jernbaneundergang - Dronning Ragnhilds vei)

Stenging av avkjørsler(gjennomføres ved skoleveiutbedring)
Opphøyde kyssinger(gjennomføres ved skoleveiutbedring)
Lysregulert (forgjengerstyrt)(gjennomføres ved skoleveiutb .)
Ekstra belysning
Definere/strukturere soner kjøreveg/GS
(gjennomføres ved skoleveiutb .)
Sykkelfelt
Senke fartsgrense 40 km/t
(gjennomføres ved skoleveiutb .)
Busstopp i kjørebane

Deler av tiltak gjennomføres (finansieres) av kommunen, som en del av
gjennomføring for Skoleveiutredning Ullerål og Hov skoler.

Resterende gjennomføring av trafikkløsningene vil være et omforent
spleiselag mellom alle berørte parter, og dette kan finansieres gjennom
refusjonsordninger og anleggsbidrag.
Gjennomføres ved utbyggingsavtale, og til dels av kommunens
skoleveutredning



Pl anfri kryssin g – kom munen s utgan gspun kt

Bypreg, ønsker ikke undergang
Barriere, omveg
Ikke fremtidsrettet for byens utvikling
Flatt område



Her er de planlagte tiltakene markert i kartet



Veien videre – kommende saker til behandling

S pørsmål til rådmannen fra Mons Ivar Mjelde – forskjeller
ved trafikksikkerhetstiltak Benterud og Ullerål skole – KS 6.
juni
Interpellasjon fra Hans Petter Aasen – godkjenning av
Hønefoss skole i medhold av miljørettet helsevern – KS 6.
juni
Trafikksikkerhetstiltak Ullerål skole – KS 6. juni
Tiltak/kostander Hønefoss skole – KS 27. juni
Nye skolekretser – Fremdriftsplan i H OK 5. juni og i
utvalg/kommunestyret høsten 2019
Innbyggerinitiativet/interpellasjon Arnfinn Holten blir
behandlet etter at dette blir mottatt av forslagsstiller –
antageligvis i KS i oktober.











RINGERIKE KOMMUNE
OPPVEKST OG KULTUR
Ullerål skole

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFON
Postboks 123 Osloveien 1 32 1174 00
3502 Hønefoss
e - postadresse: postmottak@ringerike.kommune.no

30 .10 .2018

FAU - møte Hønefoss og Ullerål skole

Deltagere:
Representanter fra FAU Ullerål og Hønefoss skole, Kjersti Søberg (rektor Hønefoss), Anne
Cathrine Fjellvang (rektor Ullerål), Knut Magne Mork (prosjektleder P7), Arne Andersen
(prosjektansvarlig R ingerike kommune), Jostein Nybråthen (prosjektsjef Ringerike kommune),
Erik Josephson ( Ringerike kommune), Ståle Hansteen (arealplanlegger Cowi) .

Skoleveiutredning gjennomført av Cowi

Cowi gikk i gjennom en oppsumm e ring fra medvirkningsmøte (workshop) de n 24.04.18 hvor
representanter fra FAU og SU fra Hov, Ullerål og Hønefoss skole deltok .

Cowi har utredet/beskrevet mulige fremtidige skoleveier ut fra ulike kriterier, og kommet med en
anbefaling på skoleveistiltak .

Ulike alternativer til kryssing av jer nbanen og kryssing av Hønengata ble gjennomgått .
Cowi mener det er u realistisk å etablere undergang er under Hønengaten pga plassforhold.
Signalregulert e gangfelt er mest hensiktsmessig med tanke på å krysse Hønen gata.
Det er utarbeidet en l iste med anbef alte tiltak som bør prioriteres nå (listen ligger som vedlegg til dette
referatet).

Det anbefales videre at FAU og skolene utarbeider en trafikkpolitikk for hvordan skolen ønsker at
ansatte, barn og foreldre på skolen forholder seg i trafikken på vei til og fra skolen .

Enkelte k onkrete tiltak blir ivaretatt i prosjektet pr i dag, men s andre tiltak må ses i sammenheng med
fremtidige, overordnede planer for øvre del av Hønengaten , særlig eventuelle planfri e kryssing er av
jernbane og vei.

FAU definerer han dlingsrommet sitt ut i fra skoleveisutredningen . Cowi anbefaler å lese utredningen
godt og velge seg hvilke andre krysninger /veier man vil rette oppmerksomheten mot.

Saken fremmes med presenterte forslag til politikerne. Prosjektgruppa velger ut anbefalin ger som
fremmes for politikerne. Utbygging skriver saken til politisk behandling . Denne typen saker skal ikke
ut på høring. I nnspill fra medvirkningsmøte med FAU og SU er tatt med.

Vedlegg:
Liste utarbeidet av Cowi med prioriterte tiltak

Anne Cathrine F jellvang
referent

Vedlegg 1:



2

Anbefalte tiltak med høy prioritet

Tiltak
nummer

Tiltak (IKKE prioritert rekkefølge)

1 Signalanlegg i krysset Hønengata x Hovsmarkveien

2 Gang - /sykkelvei i Hovsmarkveien

3
Stenging av Elling M Solheims vei og Olav Duuns
vei ved Klinikkveien

4 Ny signalregulert kryssing av Hønengata

5
Tydeliggjørelse av vikeplikt ved Slettåkerveien og
tydeliggjøre veiforløp omkring KIWI på
Flattumveien

6
Tydeliggjøre adskillelse mellom GS - vei og
parkeringsarealer og v ei i Hønengata nord

7
Innlede dialog med Statens vegvesen om mulighetene
for etablering av gangfelt på tvers av Hvalsmoveien.

8 Enveisregulering av Parkgata

9 Forbedre stien mellom Krokenveien og Flattumveien

A
Utrede muligheten for ny kryssing av je rnbanen vest
for Hønengata

B Trafikkpolitikk på skoler

C Oppfriske vegoppmerking generelt på skoleveiene
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2144-2  Arkiv: 611  

 

Sak: 60/19 

 

Saksprotokoll - 14017 - Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé - Grunnerverv  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Løsningen for grunnervervet i forbindelse med prosjektet «Infrastruktur 

Hovsmarkveien og Hov Allé» godkjennes/tas til etterretning. 

2. Foreløpig erstatninger til grunneiere på totalt kr. 345 550,- dekkes av prosjekt 14017 – 

Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé. 

 
 

Behandling i Formannskapet 21.05.2019: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2144-1   Arkiv:   

 

 

14017 - Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé - Grunnerverv  
 

Forslag til vedtak: 

1. Løsningen for grunnervervet i forbindelse med prosjektet «Infrastruktur 

Hovsmarkveien og Hov Allé» godkjennes/tas til etterretning. 

2. Foreløpig erstatninger til grunneiere på totalt kr. 345 550,- dekkes av prosjekt 14017 – 

Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé. 

 

 

  

Beskrivelse av saken  

I forbindelse med den nye barneskolen på Ullerål og nytt omsorgssenter på Hov øst/vest er det i 

«reguleringsbestemmelser 0605_433 detaljregulering Ullerål og Hov skoler» og 

«Reguleringsbestemmelser 0605_419 Detaljregulering for Hov omsorgsboliger» stilt krav til 

opparbeidelse av tosidig fortau langs Hovsmarkveien og ensidig fortau langs nordsiden av Hov 

Allé. For å få plass til disse fortauene krever det at Ringerike kommune erverver grunn fra følgende 

4 eiendommer langs disse veiene:  

1. Gnr 87 bnr 112 i Hønengata 85: 23 m²  

2. Gnr 87 bnr 134 i Hovsmarkveien 2: 29 m²  

3. Gnr 87 bnr 125 i Hovsmarkveien 4: 137 m²  

4. Gnr 87 bnr 124 i Hovsmarkveien 6: 186 m²  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kravet til opparbeidelse av fortau er beskrevet i reguleringsbestemmelsene til detaljregulering 

0605_433 detaljregulering Ullerål og Hov skoler og 0605_419 Detaljregulering for Hov 

omsorgsboliger. 

 

 



- 

 

Økonomiske forhold 

1. Gnr 87 bnr 112 i Hønengata 85: 23 m² grunn a kr 1250,- = kr 28 750,- 

2. Gnr 87 bnr 134 i Hovsmarkveien 2: 29 m² grunn a kr 900,- = kr 26 100,- 

3. Gnr 87 bnr 125 i Hovsmarkveien 4: 137 m² grunn a kr 900,- = kr 123 300,- 

4. Gnr 87 bnr 124 i Hovsmarkveien 6: 186 m² grunn a kr 900,- = kr 167 400,- 

Totalt: 345 550,00 

 

Kjøpsprisene er fastsatt med bakgrunn i Råtomtetakst utført av Takstmann MNTF Einar 

Hurum den 2. april 2019 for privateiendommene i Hovsmarkveien, og MNTF Rune 

Kristoffersen den 2. april 2019 for næringseiendommen i Hønengata 85. 

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

inngåtte avtaler i Ringerike kommune. 

Avtalene er inngått mellom de berørte grunneiere og Ringerike kommune. 

Foreløpig erstatning til de berørte grunneierne utgjør samlet kr 345 550,00. Endelig beløp vil 

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

 
Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener løsningen av grunnervervet til ovennevnte fortau er en god løsning for 

kommunen. Enhetsprisene og øvrig erstatning er akseptable. 

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

har vist vilje til å komme til løsninger i minnelighet. 

 

Vedlegg 

Kjøpekontrakt gnr 87 bnr 134 Hovsmarkveien 2  

Kjøpekontrakt gnr 87 bnr 125 Hovsmarkveien 4 

Kjøpekontrakt gnr 87 bnr 124 Hovsmarkveien 6 

Kjøpekontrakt gnr 87 bnr 112 Hønengata 85 

Råtomtetakst Hovsmarkveien 

Råtomtetakst Hønengata 85 

Situasjonskart W301 for Hovsmarkveien  

Situasjonskart W001 for Hønengata 85 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Erik Josephson 

 



- 

 

 

 

 

 





















ARN E BACH EFTF. AS
MNTF Takstmann Einar Hurum

_______________________________________________ ___________________________________________
ARNE BACH EFTF. AS Telefon 32 11 16 00 Org.nr. 983 434 398MVA
Smeden 27 Telefaks 32 11 16 01 Konto: 2280.30.01492
3514 HØNEFOSS Mobil 970 12 600

Tomtetakst - k ommunal ervervelse av privat grunn

Gnr : 87 Bnr : 1 2 4

35 15 Hønefoss

i

Ringerike Kommune



ARN E BACH E FTF. AS
MNTF Takstmann Einar Hurum

_______________________________________________ ___________________________________________
ARNE BACH EFTF. AS Telefon 32 11 16 00 Org.nr. 983 434 398MVA
Smeden 27 Telefaks 32 11 16 01 Konto: 2280.30.01492
3514 HØNEFOSS Mobil 970 12 600

Eiendom: Hovsmarkveien 6 3515 Hønefoss Gnr 87 Bnr 124

Befaring: 02.04.2019

Tilstede: Aud Elin In d setviken

Dokumenter /opplysninger :
S ituasjonskart over områ det som skal erverves Opplysninger gitt av eie r ved
befaringen. Skriv om areal som skal erverves fra Ringerike kommune med inntegnet
areal .

Oppdrag :
Det er gitt i oppdrag av Aud Elin In d setviken å taks ere/verdisette en normal m² pris
på et are al som er opplyst å v ære 186 m² i Hovsmarkveien 6.
Arealet det gjelder er besiktiget sammen med eier.

Forutsetning :
Arealet som skal erverves er besiktiget med eier, dokumenter fra kommunen om
området er forevist ved befaringen.

Tomten - objektet /a realet :
Arealet som skal erverves av Ringerike kommune til ny ve i/gangsti er beregnet av
kommunen til 186 m².

Område/v urdering:
Området/arealet ligger til Hovsmarkveien, har tett granhekk med gitter gjerde,
portstolper for smijerns port. Normalt har eiendommen en del trafikk med trafikk støy.
Det legges til grunn at kommunen setter berørte områder som hekk, gjerde porter etc
til bake i den stand eller tilnærmet stand som det var før arbeidene startet.



ARN E B ACH E F TF. AS
MNTF Takstmann Einar Hurum

__________________________________________________________________________________________
ARNE BACH EFTF. AS Telefon 32 11 16 00 Org.nr. 983 434 398MVA
Smeden 27 Telefaks 32 11 16 01 Konto: 2280.30.01492
3514 HØNEFOSS Mobil 970 12 600

Markedsverdi
De t legges til grunn normal tomte verdi i dette område, etter takstmann skjønn og
erfaring med verdisetting av eiendommer i samme området.

M² -prisen er satt til kr 900,-

Med hilsen
ARNE BACH EFTF. AS

MNTF Einar Hurum
Haug 11 .0 4.2019



Matrikkel: Gnr 87: Bnr 112, bnr 144 Rune Kristoffersen AS
Kommune: 0605 RINGERIKE KOMMUNE Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Adresse: Hønengata 85/Hov Allé 2, 3515 HØNEFOSS Telefon: 916 57 101

Takst av tom teverd i ved erverv ti l
fortau

Matrikkel: Gnr 87: Bnr 112, bnr 144

Kommune: 0605 RINGERIKE KOMMUNE
Betegnelse: Forretningsbygg med leilighet
Adresse: Hønengata 85/Hov Allé 2, 3515 HØNEFOSS

Dato befaring: 02.04.2019
Utskriftsdato: 10.04.2019
Oppdrag nr: 11226

Utført av autorisert medlemsforetak i Norsk takst

Rune Kristoffersen AS
Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Telefon: 916 57 101

Sertifisert takstmann:
Rune Kristoffersen
Telefon: 916 57 101
E-post: rune@honefosstakst.no
Rolle: Uavhengig takstmann

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund



Matrikkel: Gnr 87: Bnr 112, bnr 144 Rune Kristoffersen AS
Kommune: 0605 RINGERIKE KOMMUNE Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Adresse: Hønengata 85/Hov Allé 2, 3515 HØNEFOSS Telefon: 916 57 101

Oppdr. nr: 11226 Befaringsdato: 02.04.2019 Side: 2 av 3

Forutsetninger

Dokumentet er bygget opp på basis av Norsk takst sine instrukser og regelverk. Dokumentets innhold er skrevet i fritekst og
alle kvalitets- og kontrollfunksjoner er ivaretatt gjennom takstmannens egne rutiner.

Rapportdata
Kunde: Ringerike Kommune

Takstmann: Rune Kristoffersen

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 02.04.2019.
- Rune Kristoffersen. Tlf. 916 57 101

Eiendomsopplysninger
Eiend.betegnelse: Forretningsbygg med leilighet

Matrikkeldata
Matrikkel: Kommune: 0605 RINGERIKE Gnr: 87 Bnr: 112

Eiet/festet: Eiet

Areal: 945 m² Arealkilde: Se Eiendom - Kartverket

Hjemmelshaver: HØNENGT 85 AS

Adresse: Hønengata 85/Hov Allé 2, 3515 Hønefoss
Matrikkel: Kommune: 0605 RINGERIKE Gnr: 87 Bnr: 144

Eiet/festet: Eiet

Areal: 1 452,9 m²

Hjemmelshaver: HØNENGATA 85 AS

Adresse: Hønengata 85/Hov Allé 2, 3515 Hønefoss

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Plankart plan id:
0605_433

Innhentet

Reguleringsbestemmel
ser 0605_419

19.04.2018 Dato gjelder siste revidering Innhentet

Grunnervervstegning,
Hov alle Fortauprosjekt

25.09.2018 Tegn. nr TW-001 Innhentet

Eiendomsdata.no 02.04.2019 Innhentet

Oppdrag og forutsetninger
Ringerike Kommune ved Erik Josephson har bestilt takst for areal som erverves fra Hovsmarkveien 2 i forbindelse med
ekspropriasjon av grunn for opparbeidelse av fortau.

I tillegg til erstatning for selve ervervet av grunn vil kommunen også dekke kostnader til istandsetting av tomt i tilsvarende
stand, som den var før arbeidene startet opp. Det vil si at kommunen står for arbeider med flytting/nyetablering av hekker,
gjerde og evt. andre objekter som kommer i konflikt med fortauet, samt sette i stand avkjøringer, plener og beplante områder.

Beliggenhet
Eiendommen er sentralt beliggende langs Hovsmarkveien, i område med boligbebyggelse og skoler.



Matrikkel: Gnr 87: Bnr 112, bnr 144 Rune Kristoffersen AS
Kommune: 0605 RINGERIKE KOMMUNE Bånntjernveien 31, 3514 HØNEFOSS
Adresse: Hønengata 85/Hov Allé 2, 3515 HØNEFOSS Telefon: 916 57 101

Oppdr. nr: 11226 Befaringsdato: 02.04.2019 Side: 3 av 3

Bebyggelse
På eiendommen er det oppført forretningsbygg med leilighet.

Tomt
Tomteareal som berøres av erverv som berøres er satt til 23 kvm og består i dag av asfaltert bred innkjøring til eiendommen.

Grunnlag for beregning av verdi på areal som erverves
1. Differansebetraktning:
Ved ekspropriasjon er det vanlig å foreta en «differansebetraktning». Det vil si at man ser på hva eiendommen er verdt før
ekspropriasjonen og hva eiendommen vil være verdt etter ekspropriasjonen.
Tomteareal totalt for begge bnr er på 2 379,9 kvm og vil etter erverv være redusert med 29 kvm til 625,4 kvm. Endring i
tomtestørrelse, samt type areal som erverves antas å ha liten innvirkning på markedsverdi for eiendommen.
Det vurderes slik at ulempene ved erverv til fortau vil ha liten innvirkning på eiendommens beliggenhet og verdi med dagens
bebyggelse.
Videre anses reduksjon av areal å ha liten innvirkning på mulighet for utvidelse av bebyggelse på tomten.
Konklusjon er at reduksjon av tomteareal har liten innvirkning på eiendommens markedsverdi.

2. Vurdering av eiendommens tomteverdi. Det foreligger ingen reelle sammenlignbare tomtesalg i området som kan legges til
grunn som tomteverdi og det er derfor lagt til grunn er gjennomsnittlig beregnet tomtepris for eiendommer som har vært
omsatt i nærområdet eller tilsvarende områder det er naturlig å sammenlikne med.

Beregning av verdi på areal som erverves
Grunnlag for tomteverdi vurderes til kr. 1 250 pr. kvm. Areal for permanent erverv er oppgitt i grunnervervstegning å være 81
kvm.
Verdi for permanent ervervet område vurderes til kr 101 250,-

HØNEFOSS, 10.04.2019

Rune Kristoffersen
Byggmester - Takstmann

Telefon: 916 57 101
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Gnr/Bnr Hjemmelshaver Adresse Permanent erverv, ca m2 Midlertidig erverv, ca m2

1 87/112 HØNENGT 85 AS c/o Sissel Fagervoll, Oddliveien 11, HØNEFOSS 5313 23

2 87/120 VENÅSEN, SVEIN ERIK Fløytingen 75, HØNEFOSS 3514

3

4

5

87/539

87/146
ANDRESEN, HANS Frydenhaugen 18, HØNEFOSS 3516

87/272

VENÅSEN, SVEIN ERIK Fløytingen 75, HØNEFOSS 3514

THORVALDSEN, PER

Hov allé 16, HØNEFOSS 3515

Hov allé 14, HØNEFOSS 3515

6 87/273
AZARI, ZINAT

81

77

21

43

34

AASHEIM, INGVILD Frydenhaugen 18, HØNEFOSS 3516

Hov allé 16, HØNEFOSS 3515MU STAFAPUR, WAFA

7 87/274 KRISTIANSEN, JAN INGE Hov allé 18, HØNEFOSS 3515 44

8 87/275
SMIKOP, MONA KRISTIN Hov allé 20, HØNEFOSS 3515

61
SMIKOP, ALF Hov allé 20, HØNEFOSS 3515

9 87/276 HALVORSEN, GEIR HARALD HÅRFAGRES VEI 18, HØNEFOSS 3515
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/4592-152   Arkiv: PLN 424  

 

 

424 Follummoen - avklaring private grunneiere  
 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering.  

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Det vises til KS sak 151/18 – 424 Follummoen – avklaring private grunneiere. 

 

Vedtaket fra kommunestyret lød som følger:  

 

«Rådmannen gis fullmakt til å gå i dialg med private grunneiere på Follummoen om kjøp av 

eiendommene etter ekspropriansjonsrettslige prinsipper.  

 

En avtale om kjøp forutsetter kommunestyrets godkjenning. 

 

Kommunestyret holdes orientert om sakens utvikling» 

 

Rådmannen ønsker ved dette å orientere kommunestyret om utviklingen i saken.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Saken omhandler mulig innløsning av tre boligeiendommer og en tomt innenfor 

planavgrensningen til områderegulering Follummoen.  

 

De fire grunneierne har etter at vedtaket fra kommunestryet ble truffet engasjert en felles 

advokat som skal representere dem i forhandlingene med kommunen. Dette er advokat Odd 

Walther Moi, fra advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA. En av grunneierne hadde tidligere 

i prosessen fått bistand fra dette advokatfirmaet, og det var et ønske om at samme firma 

representerte grunneierne i den videre prosessen. I tråd med ekspropriasjonsrettslige prinsipper 

dekkes grunneiernes advokatutgifter av kommunen.  

  



- 

Partene ble enige om at følgende to takstmenn ble engasjert: Tore Kinnerød og Thomas 

Bergodd. De to takstmennene har utarbeidet separate takster for hver av de aktuelle 

eiendommene. Endelige takstrapporter forelå hhv 30. april og 5. mai.  

 

Rådmannen vil nå gå inn i forhandlinger med grunneierne om kjøp av eiendommene. Som det 

fremkommer av tidligere vedtak fra kommunestyret forutsetter en avtale om kjøp 

kommunestyrets godkjenning. 

 

Rådmannen har som mål å fremme en sak for kommunestyre i møtet 5. september hvor 

eventuelle fremforhandlede avtaler presenteres.  

 

Økonomiske forhold 

  

Takstrapportene gir en samlet takstverdi for alle de fire eiendommene på i overkant av 13 

millioner kroner. 

 

Det følger av ekspropriasjonsrettslige prinsipper at den som utsettes for ekspropriasjon har 

krav på erstatning basert på den vurdering som gir den høyeste erstatningen ut fra alternativene 

salgsverdi, bruksverdi eller utgifter til gjenkjøp, jf. vederlagsloven § 4. Hvis en grunneier har 

krav på gjenervervsverdi, skal normelt utgifter til reetablering i ny bolig tas med i regnestykket, 

som f.eks. dokumentavgiften til staten på 2,5 % og flyttekostnader. Dette vil bli avklart i 

forhandlingene med grunneierne.   

 

Som det fremkommer av tidligere sak fremmet for kommunestyret, vil kjøp av de aktuelle 

eiendommene innebære en betydelig kostnad for kommunen.  

 

Rådmannens vurdering 

 

I tråd med kommunestyrets vedtak i sak 18/151 vil rådmannen nå innlede forhandlinger med 

grunneierne og presentere en eventuell fremforhandlet avtale for kommunestyret i møtet den 5. 

september 2019. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/654-33   Arkiv: K25  

 

Behandling av klager på vedtak 27/19 om fastsetting av støygrenser for KV 

Hønefoss AS sitt datasenter  
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret kan ikke se at det har kommet frem vesentlig nye 
opplysninger og opprettholder vedtaket fattet i kommunestyret 07.03.19 i sak 
27/19. 

2. Kommunestyret gir ikke utsatt iverksetting etter forvaltningsloven §42 av 
vedtak om støygrenser fattet i sak 27/19.  

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 

 

 

 

Sammendrag 
KV Hønefoss AS og naboer har klaget på kommunestyrets vedtak om støygrenser 
som ble behandlet i møte 7. mars 2019 i sak 27/19. KV Hønefoss AS har bedt om 
utsatt iverksetting av kommunestyrets vedtak. Rådmannen anbefaler kommunestyret 
å ikke ta klagene til følge, men å oversende saken til Fylkesmannen i Oslo og Viken 
for endelig avgjørelse. Videre anbefaler rådmannen å ikke gi utsatt iverksetting av 
kommunestyrets vedtak, samt dermed heller ikke å utsette å fatte vedtak om retting 
til klagen er ferdig behandlet.  

 

Innledning/bakgrunn 
Kommunestyret fattet 7. mars 2019 i sak 27/19 vedtak om støygrenser for 
KryptoVault AS sitt datasenter i Follumveien 100, Gnr. 50, Bnr. 2 med hjemmel i 
folkehelseloven §14. Kommunestyret delegerte samtidig til rådmannen myndighet til 
å fatte pålegg om retting etter folkehelselovens § 14 i tråd med kommunestyrets 
vedtak, samt eventuelle andre sanksjoner etter folkehelselovens §§15-18.  
Forhåndsvarsel om vedtak om retting av støyforhold, samt forhåndsvarsel om 
tvangsmulkt, ble sendt til KV Hønefoss AS 22. mars 2019. 27. mars 2019 godkjente 
kommunen midlertidige brukstillatelser med varighet til 22. juni 2019 til begge hallene 
til datasenteret, men med tilsvarende krav og frister knyttet til støyforholdene som i 
kommunestyrets vedtak og forhåndsvarselet om retting i henhold til folkehelseloven. 
Frist for innsending av dokumentasjon om støybelastningen i omgivelsene og at 
denne ikke overstiger de grenser som ble fastsatt av kommunestyret er satt til 1. juni 
2019.   



- 

 

Beskrivelse av saken 
Kommunen har mottatt tre separate klager fra naboer på kommunestyrets vedtak om 
støygrenser (sak 27/19), samt fra Advokatfirmaet Haavind AS på vegne av KV 
Hønefoss AS. Vedtaket som er påklaget fastsetter grenser for både utendørs og 
innendørs støy fra Kryptovault AS sitt datasenter på Follum.  
 
I uttalelse av 12. april 2019 til forhåndsvarsel om vedtak om retting av støyforhold 
ber KV Hønefoss AS om at kommunen utsetter å fatte vedtak om retting til klagen er 
ferdig behandlet og støygrensene endelig fastsatt. Kommunestyret må derfor også ta 
stilling til om det vil gi utsatt iverksetting av sitt vedtak om støygrenser, jfr. 
forvaltningsloven §42 
 
Klage fra KV Hønefoss AS 
Klagen går ut på at kommunens rettsanvendelse er feil og at KV Hønefoss AS mener 
at kommunen ikke har anledning til å fastsette støygrense strengere enn 45 dB. Det 
er i hovedsak fremmet fire punkter som grunnlag for klagen. I klagen argumenteres 
det for at: 

1. Kommunen har liten adgang til å fravike fastsatte støynormer. 

2. Støykravene fastsatt av kommunestyret ikke er i samsvar med retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016). 

3. NS 8175 ikke burde vært anvendt til å fastsette støynormer for den type 

virksomhet som KV Hønefoss AS driver 

4. Vedtaket er uforholdsmessig og vil vanskeliggjøre industridrift på Follum. 

  

Klage fra naboer 
Det er sendt inn tre separate klager fra naboer, klage er mottatt fra Trond Gulestø, 
Eirin Brudvik og Else Breines, fra Thomas Løvskogen og fra Bjørn Egil og Irene 
Solvang. Klagene er likelydende og refereres derfor under ett. Klagene går ut på at 
fastsatte støygrenser ikke tar tilstrekkelig hensyn til naboers behov for nattero og 
viser i hovedsak til følgende momenter: 

1. Tilstrekkelig støydemping er mulig å gjennomføre. 
2. Helseperspektivet tilsier skjerpet støygrense som følge av rentonestøy, 

sammenfallende støy, lavfrekvent støy, støyens karakter (monoton og 
døgnkontinuerlig), kjent helseskadelig virkning og føre-var-prinsippet. 

3. Vedtaket gir ingen innskjerpet støygrense kveld og natt.  
4. Innendørs grense for støy har ingen presisering om at støygrensen gjelder 

med åpen luftekanal og vindu på gløtt.  
 
Klage fra KV Hønefoss AS ble oversendt samtlige naboer i brev 08.05.19 med frist 
for kommentar 21.05.19 og klage fra naboer ble oversendt Kryptovault AS i brev 
08.05.19 med frist for kommentar 21.05.19.  
 
Follum eiendom og flere naboer har gitt kommentar til klagene. Kommentarene går 
ut på følgende: 
 
 
Follum Eiendom: 
 



- 

- Follum Eiendom støtter KV Hønefoss i vurderingen at forskrifter og 
retningslinjer angir at støygrensen for industri skal være 45 dB, og at 
kommunens vedtatte grenser ikke er i tråd med dette.  

- Follum Eiendom forstår det slik at støynivået fra KV Hønefoss er lavere enn 
45 dB ved alle boliger bortsett fra to eller tre boliger hvor støyen er noe over 
40 dB avhengig av vindretning. 

- Follum eiendom støtter prinsippet om at all virksomhet må generere minst 
mulig støy til omgivelsene. 

- Det er viktig at Ringerike kommune har forutsigbare rammevilkår for industri- 
og næringsutvikling og støygrenser må derfor bestemmes ut fra entydig 
juridisk grunnlag i nasjonale forskrifter og retningslinjer. 

 
Naboer: 

- Kommunen har ansvar for folkehelsearbeid, folkehelseloven kommer til 
anvendelse og kommunen ser ut til å ha adgang til å skjerpe støykravene. 

- Klage fra KV Hønefoss AS inneholder informasjon som avviker fra tidligere gitt 
informasjon om faktisk støynivå, utbredelse av rentonestøy og tidligere 
investeringer i støydemping. Dette må dokumenteres eller ses bort fra. 

- Det er ikke gjort en reell avveining av interesser ved fastsetting av støykrav, 
herunder verditap på private boliger, økt sykefravær som følge av forstyrret 
søvn og helseplager av støy og fremtidig effekt på barns helse som følge av 
støy. 

- Det er tatt med opplysning om rentonestøy i oversikt over støymålinger for to 
av boligene. Det er ikke det samme som at dette er hensyntatt i 
grensesettingen for støy. Flere boliger kan være rammet av rentonestøy og 
dette kan undersøkes ved å sjekke flere målepunkter. 
 

 

 

Alternative løsninger 

 
Alternativ 1 
Kommunestyret kan velge å ta klagen fra naboene til følge og oppheve sitt vedtak: 

1. Kommunestyret finner at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger, og 
opphever vedtaket fattet i politisk sak 27/19. 

2. Rådmannen bes om å fremme ny sak for kommunestyret med alternative 
forslag om mer restriktive støygrenser for KV Hønefoss sitt datasenter i 
Follumveien 100, Gnr. 50, Bnr. 2 med hjemmel i folkehelselovens §14. 

 
Alternativ 2 
Kommunestyret kan velge å ta klagen fra KV Hønefoss AS helt eller delvis til følge 
og oppheve sitt vedtak: 

1. Kommunestyret finner at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger, og 
endrer vedtaket fattet i politisk sak 27/19. 

2. Rådmannen bes om å fremme ny sak for kommunestyret med alternative 
forslag om mer liberale støygrenser for KV Hønefoss sitt datasenter i 
Follumveien 100, Gnr. 50, Bnr. 2 med hjemmel i folkehelselovens §14. 

 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Om kommunens adgang til å fravike fastsatte støynormer 
KV Hønefoss AS mener at kommunen i liten grad har adgang til å fravike fastsatte 
støynormer i fastsetting av støygrense etter folkehelseloven § 14. I klagen vises det 
til folkehelselovens forarbeider, Prop. 90 L (2010-2011) side 216 som angir at 
løsninger som avviker vesentlig fra krav eller normer gitt av helsemyndighetene eller 
helsebegrunnede krav eller normer gitt av andre myndigheter må kunne 
dokumentere og begrunne valget.  
 
Rådmannen viser til saksfremlegg i sak 27/19 og at kommunen etter folkehelseloven 
§ 14 kan pålegge retting av virksomhet som direkte eller indirekte kan ha negativ 
innvirkning på helsen eller er i strid med bestemmelser gitt i medhold av dette 
kapittel. Vilkårene for å kunne gi pålegg om retting er at det foreligger helserisiko og 
at det må være forholdsmessighet mellom helsegevinsten og de øvrige 
konsekvensene av vedtaket.  
 
Rådmannen er ikke enig i klagers forståelse av muligheten til å fravike fastsatte 
normer. Virksomheten har ansvar for å drive på en helsemessig forsvarlig måte jf. 
forskrift om miljørettet helsevern § 7 og det er i utgangspunktet opp til virksomheten 
å finne hensiktsmessige driftsmåter som ikke medfører fare for helseskade eller 
helsemessig ulempe. Videre følger det av forskrift om miljørettet helsevern § 9, 
bokstav a, at virksomheter skal drives på en måte som påfører omgivelsene minst 
mulig belastning når det gjelder støy. Støy og vibrasjoner skal ikke medføre 
helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå. Forarbeidene viser 
til virksomhetens ansvar for å finne hensiktsmessige løsninger som er innenfor 
regelverket og at det er virksomheten som må kunne dokumentere og begrunne 
valgene dersom løsningene i vesentlig grad avviker fra gjeldende krav eller normer. 
Helsefaglige normer vil likevel være relevant når det vurderes om et forhold "kan ha 
negativ innvirkning på helsen" og kan få betydning i vurderingen av 
forholdsmessighet.  
 
Rådmannen viser for øvrig til at kommunestyret i sin fastsettelse av støygrenser har 
tatt utgangspunkt i etablerte støynormer i retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442/2016) og Norsk Standard om Lydforhold i bygninger og 
lydklasser for ulike bygningstyper (NS 8175:2012). Anbefalingene om støygrenser i 
T-1442 og NS 8175:2012 er basert på en avveining mellom hensynet til helse og 
andre hensyn. Valget av støygrenser fastsatt av kommunestyret i sak 27/19 er videre 
begrunnet i saksfremlegget til saken. Rådmannen vurderer derfor at kommunestyrets 
vedtak av støygrenser er i tråd med føringene i folkehelselovens forarbeider, Prp. 90 
L (2010-2011). 
 
Fastsettelsen av grense for støynivå på uteoppholdsareal og vinduer til rom med 
støyfølsomt bruksformål og forholdet til T-1442  
I klagen fra KV Hønefoss AS fremholdes det at støykravene fastsatt av 
kommunestyret ikke er i samsvar med retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442/2016). Dette begrunnes blant annet med en henvisning til 
at retningslinjen også i kapittel om bygge- og anleggsstøy gir anbefalinger om at 
støygrensene bør skjerpes med 5 dB dersom lyden har tydelig innslag av impulslyd 
eller rentoner. KV Hønefoss fremholder også at retningslinjens vilkår om tydelige 
innslag av rentoner ikke er oppfylt. 
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Rådmannen redegjorde i sitt saksfremlegg til sak 27/19 om sitt utgangspunkt for å 
anbefale kommunestyret å sette grensen for utendørs støy til LpAekv24h 40 dB og 
henviser dette. Med henvisning til KV Hønefoss AS sin klage vil rådmannen imidlertid 
understreke at T-1442 kun er veiledende, ikke rettslig bindene for kommunestyrets 
vedtak etter folkehelseloven. Det samme gjelder Miljødirektoratets vurdering av at de 
anser støy fra vifter ved datasentre for å være "industri" etter forurensningsforskriften 
kapittel 5 og tilhørende bruk av T-1442. Kommunestyret har derfor rom for skjønn i 
sin vurdering etter folkehelseloven. Selv om kommunestyret i tråd med rådmannens 
anbefaling tok utgangspunkt i anbefalt støygrense på natt for industri med 
helkontinuerlig drift i tabell 3 i T-1442, fastsatte kommunestyret støygrenser etter en 
konkret avveining mellom helsegevinst for naboer i området og øvrige 
samfunnshensyn.  
 
KV Hønefoss AS forsøker i sin klage å trekke i tvil kommunestyrets adgang til sette 
en strengere støygrense enn støygrense for industri med helkontinuerlig drift på 
45dB. Rådmannen fastholder imidlertid sin anbefaling om innskjerping med 5dB. 
Denne innskjerpingen har en sammensatt begrunnelse hvor innslaget av rentonestøy 
kun er ett av momentene. Innskjerpingen begrunnes i flere forhold knyttet til støyens 
karakter (monoton og heldøgnkontinuerlig med bredt frekvensområde, herunder 
lavfrekvent støy og innslag av rentonestøy), samt belastningen knyttet til 
sammenfallende støy fra veitrafikk. Flere boliger i området mangler stille side 
grunnet støy også fra veitrafikk og dette er også et skjerpende moment. 
 
Rådmannens forslag og kommunestyrets vedtak om innskjerping har altså en 
sammensatt begrunnelse. Uavhengig av dette fastholder imidlertid rådmannen at 
støyens rentonekarakter er et av de skjerpende momentene også ved fastsetting av 
støygrenser for industri, ikke bare for bygg- og anleggsvirksomhet slik KV Hønefoss 
fremholder. Rådmannen viser i denne sammenheng til femte kulepunkt i kapittel 3.2 i 
T-1442 og kapittel 3.3.1 i retningslinjens veileder M- 128. Rådmannen vil også 
bemerke at selv om punktmålinger og –beregninger utført av Brekke og Strand kun 
oppgir rentone for to boliger, er ikke det det samme som at kun disse to boliger 
påvirkes av denne typen støy. Til sammenlikning kan det nevnes at selv om det er 
gjennomført punktmålinger ved kun fem boliger, viser støysonekart basert på Brekke 
og Stands beregninger at det er hele 53 eiendommer som påvirkes av en 
støybelastning over 35dB.  
 
Rådmannen vurderer at det ikke har fremkommet opplysninger i KV Hønefoss sin 
klage som endrer rådmannens anbefaling knyttet til fastsettelsen av grense for 
utendørs støynivå og vurderingen av veiledning gitt i T-1442.  
  
Fastsettelsen av grense for innendørs støy i sove- og oppholdsrom og forholdet til 
NS 8175 
KV Hønefoss fremholder i sin klage at NS 8175 ikke burde vært anvendt til å 
fastsette støynormer for den type virksomhet som KV Hønefoss AS driver. 
 
Rådmannen henviser til sin vurdering av behovet for grenser også for innendørs støy 
i saksfremlegg til sak 27/19. På lik linje med veiledning i T-1442 gir heller ikke NS 
8175:2012 juridisk bindende retningslinjer for kommunestyrets vedtak etter 
folkehelseloven, men den er svært relevant å se hen til ved vurdering av hva som er 
et rimelig krav til innendørs støy.  
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Det er stor individuell variasjon i reaksjoner på støy, og inntil 10 % av befolkningen vil 
fortsatt kunne oppleve å være sterkt plaget av støy som er innen nasjonalt anbefalte 
støygrenser. For å sikre de nærmeste naboene gode innendørs forhold, 
opprettholder rådmannen sin anbefaling om 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. I denne sammenheng viser rådmannen til at også T-
1442 viser til grenseverdier i NS 8175:2012, klasse C og at tabell 4 gir anbefalinger 
om innendørs lydnivå fra utendørs kilder uten å være begrenset til å gjelde støy fra 
bygningstekniske installasjoner. Videre samsvarer anbefalte grenseverdier i den 
aktuelle tabellen med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet om at gjennomsnittlig 
støynivå i soverom ikke bør overstige 30 dBA for å hindre søvnforstyrrelser.    
Rådmannen vurderer at det ikke har fremkommet opplysninger i KV Hønefoss sin 
klage som endrer rådmannens anbefaling knyttet til fastsettelsen av grense for 
innendørs støy i sove- og oppholdsrom og henvisning til NS 8175:2012, tabell 4, 
klasse C. 
 
Skjerpet støygrense og helseperspektivet 
Naboene viser i sin klage til kommunens helsemyndighet sin anbefaling av 30. 
januar 2019 og redegjørelsen for ulike aspekter ved støyen fra KV Hønefoss sitt 
datasenter som ut fra et helseperspektiv tilsier skjerpet støygrense. Hensynene 
naboene gjengir er rentonestøy, sammenfallende støy, lavfrekvent støy, støyens 
karakter (monoton og døgnkontinuerlig), kjent helseskadelig virkning og føre-var-
prinsippet. Naboene skriver i sin klage at de mener 5 dB skjerping av støygrensen er 
knapt, «særlig med tanke på nattlige støyplager og sårbare grupper». 
 
Rådmannen anerkjenner de skjerpende forholdene knyttet til støybildet fra 
datasenteret og viser til at det er disse hensynene som er bakgrunnen for 
anbefalingen om støygrenser gitt i saksfremlegg til sak 27/19. Rådmannen vurderer 
at det ikke har fremkommet opplysninger i naboene sin klage som endrer 
rådmannens anbefaling knyttet til fastsettelsen av støygrenser.   
 
Støykravenes forholdsmessighet 
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.  
Retting med hjemmel i folkehelseloven § 14 kan kun kreves dersom ulempene ved å 
foreta rettingen står i rimelig forhold til de helsemessige hensyn som tilsier at 
forholdet rettes.  
 
KV Hønefoss AS argumenterer i sin klage for at støygrensene kommunestyret 
fastsatte i sak 27/19 er uforholdsmessig strenge og vil vanskeliggjøre industridrift på 
Follum. De mener at sett i forhold til kostnaden ved å gjennomføre nødvendige tiltak 
er den støynorm kommunen har fastsatt uforholdsmessig. 
 
Naboene på sin side argumenterer i sin klage for at kostnad knyttet til nødvendige 
støyreduserende tiltak ikke er stor, «mens forstyrret nattesøvn over mange år, natt 
og dag, alle dager for små barn, syke, eldre og arbeidsfolk er en betydelig høyere 
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pris å betale.» Videre viser de til sosiale kostnader ved sykemeldinger som kommer 
av manglende søvn og verditap på eiendommer.  
 
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. I den sammenheng vurderes det å være aktuelt å 
sammenligne med støygrenser for annen nåværende og fremtidig 
næringsvirksomhet i Ringerike. For eksempel kan det nevnes at Fylkesmannen i 
Buskerud har fastsatt støygrensen natterstid for Ringerikes Kornsilo til Lnight 45 dB og 
at kommunen har gitt datasenter på Viul dispensasjon fra plankrav med vilkår om at 
støy fra tiltaket ikke skal overstige LpAeq, 24h 39 dB. 
 
Rådmannen vurderer at det ikke har kommet fram nye forhold i klagene eller 
innhentede kommentarer til disse som endrer hans vurdering av at støygrensene 
fastsatt i sak 27/19 oppfyller folkehelselovens §14 sitt vilkår om forholdsmessighet. 
Rådmannen vil imidlertid gjøre oppmerksom på at et nytt moment for denne 
vurderingen er at Fylkesmannen i Vestland 6. mai 2019 stadfestet pålegg om retting 
av støyforhold knyttet til KryptoVault AS sitt datasenter i Vaksdal.  
Vedtaket i fra Vaksdal kommune fastsatte øvre tillate grenseverdier for støy til Lp af 
max 35 dB, 40 dB og 45 dB på henholdsvis natt, kveld og dag målt på 
uteoppholdsareal og utenfor vindu hos berørte naboer. Støygrensene fastsatt av 
Vaksdal kommune og stadfestet av Fylkesmannen i Vestland er altså en del 
strengere enn støygrensene fastsatt av Ringerike kommune i sak 27/19. I sin 
vurdering av påleggets forholdsmessighet opplyser Fylkesmannen i Vestland at 
Vaksdal kommune ba KV Dale AS om en redegjørelse om bl.a. kostnader for 
utbedring av støyproblemet. Det opplyses videre at KV Dale ikke sendte inn 
dokumentasjon av forventede kostnader tilknyttet oppfyllelse av pålegget. På dette 
grunnlag vurderer Fylkesmannen i Vestland at de ikke kan se at pålegget fra Vaksdal 
kommune er uforholdsmessig sett i forhold til den forventede helsegevinst hos 
berørte naboer.   
 
I Ringerike har KryptoVault AS etter pålegg fra Ringerike kommune fått utredet både 
kostnader og effekt av aktuelle støyreduserende tiltak. Dersom de tre mest aktuelle 
tiltak utredet av Brekke og Strand gjennomføres, ser det ut fra støysonekart ut som 
utendørs støynivåer vil komme under 40dB for alle omkringliggende 
boligeiendommer, muligens med unntak av én. 53 eiendommer som i dag har 
støybelastning over 35 dB vil antakelig få redusert støyen til under 35 dB. Dette 
innebærer imidlertid samtidig at seks boligeiendommer ventelig fortsatt vil ha 
støynivåer over 35dB, selv om alle disse tre tiltak gjennomføres. Det må i denne 
sammenheng bemerkes at usikkerheten knyttet til denne typen støyberegninger 
typisk er 3-5 dB, slik at en virksomhet normalt bør etterstrebe en viss 
sikkerhetsmargin for å være sikker på å overholde støygrenser. Gjennomføring av de 
tre anbefalte tiltak koster ifølge oversendte kostnadsanslag innhentet av KryptoVault 
fra StavKon AS drøyt fem millioner kroner eks. mva. Hvor høye kostnader det ville 
innebære å sikre at utendørs støy for alle omkringliggende boliger er under 35 dB, 
tilsvarende støygrensen i Vaksdal, er ukjent.  
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Rådmannen merker seg at naboene og KV Hønefoss AS ikke uventet har 
motstridende oppfatning av om støykravene fastsatt i sak 27/19 er hhv. 
uforholdsmessig strenge eller liberale. Rådmannen merker seg også at 
Fylkesmannen i Vestland har stadfestet en strengere støygrense for KryptoVault sitt 
datasenter i Vaksdal enn den støygrense som kommunestyret i Ringerike har 
fastsatt for datasenteret på Follum. Basert på den konkrete kunnskapen om effekt og 
kostnader knyttet til støyreduserende tiltak på KV Hønefoss sitt datasenter, 
opprettholder rådmannen sin vurdering av at å fastsette en støygrense på 40 dB 
oppfyller folkehelselovens §14 sitt vilkår om forholdsmessighet. Rådmannen 
oppfatter derimot at det er større tvil om hvorvidt en støygrense på 35 dB som i 
Vaksdal ville vært et forholdsmessig og rimelig krav til KryptoVault sitt datasenter her 
i Ringerike. Videre peker rådmannen på at virksomheten alltid har en plikt til å 
tilstrebe at støynivået ut fra datasenteret til enhver tid holdes så lavt som mulig, jf. 
brev med varsel om vedtak om pålegg om retting av støyforhold av 22. mars 2019. 
 
Andre kommentarer til klagene 
I tillegg til sin vurdering ovenfor av hovedmomentene i klagene, vil rådmannen 
kommentere følgende spørsmål og påstander fra klagene: 

 Naboene kommenterer i sin klage at det er benyttet ulike betegnelser i 
angivelse av anbefalt støygrense i helsemyndigheten i Ringerike sin 
anbefaling av 30. januar 2019 og i kommunestyrets vedtak i sak 27/19. Det er 
korrekt at betegnelsen Lden innebærer et straffetillegg på 5dB på kveld og 
10dB på natt. Betegnelsen LpAekv, som benyttes i rådmannens anbefaling og 
kommunestyrets vedtak, innebærer derimot gjennomsnittlig støy uten 
straffetillegg. Som forklart i saksfremlegget til sak 27/19 innebærer dette at for 
jevn, døgnkontinuerlig støy vil forskjellen mellom en støygrense satt som 
LpAekv (gjennomsnitlig støy uten straffetillegg) og som Lden være på omtrent 6,4 
dB.  
 
Hensynet til at støy om natten innebærer størst helsebelastning og at 
datasenteret har jevn, døgnkontinuerlig drift er imidlertid begrunnelsen for at 
rådmannen i sin anbefaling om støygrense har tatt utgangspunkt i nattgrensen 
og ikke daggrensen for industri med helkontinuerlig drift i T-1442.  
 

 Naboene viser til at helsemyndigheten i Ringerike anbefaler 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 at det er mulig å 

ventilere gjennom luftekanal og vindu på gløtt ». Naboene påpeker at 

presiseringen av at det skal være mulig å ventilerer gjennom luftekanal og 

vindu på gløtt ikke er tatt med i vedtaket om innendørs støygrense i sak 27/19. 

Det er korrekt at denne presiseringen ikke tatt med i vedtaket. Bakgrunnen for 

dette er at innendørs støynivå ihht. NS 8175:2012 og også 

forurensningsforskriften beregnes med lukkede ventiler og lukkede vinduer, jf. 

bl.a. forurensningsforskriften § 5-4. Selv om rådmannen har stor forståelse for 

ønsket om mulighet til åpent vindu, ville det å ta inn en slik presisering gi en 

støygrense som er vanskelig å håndheve og hvor det kan oppstå strid om 

f.eks. hvor mye åpent vinduet kan være. Derfor ser rådmannen en relativt 

restriktiv grense for utendørs støy og god håndheving av denne som mer 
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hensiktsmessig for å bidra til reduserte støynivåer også med åpen luftekanal 

og vindu på gløtt. 

 

 KV Hønefoss AS skriver i sin klage at kommunen ved fastsettelsen av 
støyverdier ikke har hensyntatt at det allerede ved Brekke og Strands 
støymålinger er tillagt 5 dB i rentonestraff. Haavind skriver på vegne av KV 
Hønefoss at «et fratrekk på 5 dB innebærer at rentonen blir vektlagt to ganger 
(totalt 10dB), hvilket er usakelig og urimelig.» Rådmannen vil oppklare at det 
ikke er korrekt at rentonestraff trekkes fra to ganger. Ved målinger for å 
dokumentere overholdelse av støygrensene skal ikke rentonestraff på 5dB 
trekkes fra, gitt at rentonekarakteren er en del av begrunnelsen for 
innskjerping av grensen for utendørsstøy fra 45 til 40 dB. For øvrig viser 
rådmannen til omtale lenger opp i dette saksfremlegget om at støyens 
rentonekarakter kun er ett av flere momenter som denne innskjerpingen er 
begrunnet med.  

 
 
Utsatt iverksetting 
I uttalelse av 12. april 2019 til forhåndsvarsel om vedtak om retting av støyforhold 
ber KV Hønefoss AS om at kommunen utsetter å fatte vedtak om retting til klagen er 
ferdig behandlet og støygrensene endelig fastsatt. Kommunestyret må derfor også ta 
stilling til om det vil gi utsatt iverksetting av sitt vedtak om støygrenser, jfr. 
forvaltningsloven §42. Rådmannen anbefaler at kommunestyret ikke gir utsatt 
iverksetting av sitt vedtak om støygrenser i sak 27/19 og dermed at kommunen ved 
rådmannen heller ikke utsetter å fatte vedtak om retting til klagen er ferdig behandlet. 
Begrunnelsen for dette er hensynet til naboene som nå i snart et år har levd med 
usikkerhet om støygrenser og høye støynivåer. Kommunens mulighet til å håndheve 
støygrensene med sanksjoner ihht. folkehelseloven allerede kommende sommer, 
avhenger av at kommunestyrets vedtak i sak 27/19 ikke gis utsatt iverksetting.  
 
Videre vurderer rådmannen at det uansett utfall av klagebehandlingen hos 
Fylkesmannen i Oslo og Viken ikke er urimelig om KV Hønefoss pålegges å innrette 
seg etter støygrensene vedtatt av kommunestyret i sak 27/19. Dette begrunnes med 
den gode effekten det er belyst at utredede tiltak kan ha, usikkerheten i beregninger 
av støy, behovet for en sikkerhetsmargin og at KV Hønefoss AS uansett alltid har en 
plikt til å tilstrebe at støynivået ut fra datasenteret til enhver tid holdes så lavt som 
mulig.  
 
Beslutning om utsatt iverksetting er ikke bestemmende for partenes rettigheter eller 
plikter og er derfor ikke enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven.  
 
Oppsummering 
Rådmannen vurderer at det ikke har kommet frem vesentlig nye opplysninger i 
klagene og anbefaler kommunestyret å opprettholde sitt vedtak fattet i 07.03.19 i sak 
27/19. Videre anbefaler rådmannen at kommunestyret av hensyn til naboene og 
framdrift i utbedring av støysituasjonen ikke gir utsatt iverksetting etter 
forvaltningsloven §42 av sitt vedtak om støygrenser fattet i sak 27/19. Avslutningsvis 
anbefaler rådmannen at saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for 
endelig avgjørelse. 
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Utskrift sendes 
KV Hønefoss AS ved KryptoVault AS 
Naboer 
Fylkesmannen i Oslo og Viken. 
 

 

Vedlegg 
- Saksprotokoll og saksframlegg fra påklagd vedtak (sak 27/19) 
- Forhåndsvarsel om vedtak om retting av støyforhold, samt forhåndsvarsel om 

tvangsmulkt, sendt til KV Hønefoss AS 22. mars 2019. 
- Uttalelse fra KV Hønefoss AS til forhåndsvarsel om vedtak om retting av støyforhold 

av 12. april 2019  
- De fire innkomne klager fra naboer og KV Hønefoss AS 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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KLAGE PA VEDTAK OM STøYGRENSE

1 . INNLEDNING

Vi viser til melding om politisk vedtak oversendt fra Ringerike kommune 22. mars 2019.
Vedtaket påklages på vegne av KV Hønefoss AS (l(V). Klagen er rettidig og innenfor fastsatt
klagefrist på tre uker fra nevnte dato.

2. KLAGE

Klagen omhandler støynorm fastsatt av kommunen. KV mener kommunens rettsanvendelse
er feil og at kommunen ikke har adgang til å fastsette støynorm som i vedtaket.

2.1 Kommunens adgang til å fastsette støynorm

Kommunen har tatt utgangspunkt i folkehelseloven $ 14 som gir kommuner adgang til å gi
pålegg ved forhold som har negativ innvirkning på helsen etter en nærmere
forholdsmessighetsvurdering. Ved vurderingen av forhold som har negativ innvirkning på

helsen lølger det av forarbeidene til bestemmelsen at det skal tas utgangspunkt i allerede
fastsatte normer:

<<Det innebærer ogsà at det tas utgangspunkt i krav og normer gitt av
helsemyndighetene, eller helsebegrunnede krav eller normer gitt av andre
myndigheter, ved vurderingen av hvorvidt forskriftens krav er oppfylt. Den som velger
løsninger som ivesentlig grad awiker fra krav eller normer, må være forberedt pä ä
kunne dokumentere og begrunne srne valg>>, jf. Prop.9O L (201 0-20j1 ) s. 216.

Sitatet fra forarbeidene viser tydelig at der det allerede er foretatt en helsefaglig vurdering
som har resultert i en form for regulering, vil kommunene ha svært begrenset adgang til å

supplere vurderingen ved eget skjønn.
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For vedtaket fattet av kommunen innebærer vilkåret om negativ innvirkning på helsen at
vurderingen må bero på allerede fastsatte støynormer. Kommunen vil i liten grad ha adgang
til å fravike disse.

2.2 Bruk av gjeldende støynorm T-1442

Gjeldende støynorm som vedtaket bygger pà erT-144212016: retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging. Av kommunens egen sak fremgår at administrasjonen er
oppmerksom på at Miljødirektoratet i november 2018 uttalte at de anser støy fra vifter ved
datasentre for å være "industri" etter forurensningsforskriften kap. 5 og tilhørende bruk
av T-1442.

Med utgangspunkt i tabell 3 i retningslinjen vedtok kommunen en grense på 40 dB for
støynivå på uteoppholdsareal. Grensen gjelder både dag, kveld og natt.

Grensen kommunen har fastsatt fraviker retningslinjen. Etter nevnte tabell 3 er gjeldende

støynorm for industri med helkontinuerlig drift 45 dB på nattestid (23-07).

Kommunen begrunner awiket på 5 dB i saksfremlegget av 27. februar 2019 (19/654-8) som
følger:

<<Rädmannen finner imidlertid grunnlag for â skjerpe denne grenseverdien med 1dB

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 ogsä vektlagt som skjerpende.>>

Rådmannens utsagn om adgangen til å fravike normen i tabell 3 med 5 dB er uriktig. Tabell 3

er plassert under kap. 3 som gjelder støy som tema i reguleringsplaner for, blant annet,

virksomheter. Retningslinjen selv gir ikke åpning for å fravike støynormene etter kapittelet på

den måten rådmannen beskriver. Rådmannen tar tilsynelatende isteden utgangspunkt i

kapittel 4 som gjelder retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.

Etter punkt 4.2.4fremkommer det at:

<<Dersom lyden i eller ved bebyggelse med støyfølsom bruksformål inneholder

tydelige innslag av impulslyd eller rentoner, bør støvqrensene i kapittel4.2 skierpes

med 5 dB.> (vàr understrekning).

Til dette må det først innvendes at KVs tiltak ikke gjelder bygg- og anleggsvirksomhet, men

industri, og kan følgelig ikke være omfattet av awiket. Deretter viser awiksbestemmelsen
tydelig til støygrensene i kapittel 4.2, hvilket ikke omfatter tabell 3. Tabellene som finnes

under kapittel 4 angir andre støyverdier enn tabell 3. Dette fordi andre hensyn gjør seg
gjeldende for bygg- og anleggsvirksomhet enn industri. Disse forskjellene er vurdert og

hensyntatt av Klima- og miljødepartementet da retningslinjene ble utformet. Kommunen kan

derfor ikke analogt anvende awiksbestemmelsene i kapittel 4.
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Dersom klageinstansen tar utgangspunkt i kommunens rettsanvendelse og finner
awiksbestemmelsen i punkt 4.2.4 anvendbar, mener vi uansett at støyen fra KVs virksomhet
ikke er av en slik karakter som bestemmelsen peker på. Som sitert fra forarbeidene under
klagens punkt 2.1 er det kommunen som må argumentere for awik fra de støynormene
retningslinjen fastsetter. KV påpeker uansett at lyden fra anlegget ikke inneholder tydelige
innslag av impulslyd eller rentoner. Støyen består ikke av kortvarige, støtvise lydtrykk og
inneholder kun i liten grad én frekvens (definisjon iT-1442). Som støymålingsrapportene til

Brekke Strand viser er det kun eiendommen Hofsfossveien 74, og til dels Rabbaveien 578,
som opplever rentonestøy. Retningslinjens vilkår om tydelige innslag av rentoner er derfor
ikke oppfylt.

Kommunens utgangspunkt i 45 dB for både dag, kveld og natt har heller ikke grunnlag i

retningslinjen. Som tidligere nevnt er anbefalingen i tabell 3 på nattestid 45 dB, men det
generelle nivået på dagtid er 55 dB. Rådmannens begrunnelse for å fravike retningslinjen er
følgende:

<<Bakgrunnen for â ta utgangspunkt i nattgrensen er at det fremgâr av støyrapporten
fra Brekke og Strand at støyen er jevn og døgnkontinuerlig>>.

Kommunen har ikke vist til hvor i retningslinjen awiket forankres. Retningslinjen oppstiller
tydelig de lydforhold som kan tilsi en lavere støynorm, f.eks. er den generelle støynormen 50
(istedenfor 55) dB dersom støyen inneholder impulslyd. Som tidligere nevnt er dette ikke

tilfellet. Vi kan ikke se at Klima- og miljødepartementet som helsemyndighet har ansett jevn

støy som en grunn til å ikke differensiere mellom støykrav på dagtid og nattestid.

Kommunens begrunnelse er derfor ikke i samsvar med retningslinjen.

2.3 Bruk av NS 8175

Foruten de krav i vedtaket som forankres i T-1442,fastsetter Kommunen ytterligere krav

etter NS 8175. I vedtakets punkt 1 b Íølger det med henvisning til tabell 4 (klasse c) en

støynorm om gjennomsnittlig støy i oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder på 30 dB,
med maksgrense for nattestid på 45 dB i soverom.

NS 8175 gjelder lydforhold i bygninger og er gjeldende i forlengelse av de bygningstekniske
krav teknisk forskrift oppstiller. Støykravene som følger av standarden gjelder derimot ikke

aktiviteter eller virksom het i byg n ingsmassen, men (eksem pelvis) byg ningstekniske

installasjoner. Regelverket er derfor ikke utformet med tanke på å fastsette krav til støy fra

industriell virksomhet, i motsetning til T-1 442.

Utgangspunktet er derfor at NS 8175 ikke kommer til anvendelse som gjeldende støynorm
for KVs virksomhet. Det er dermed problematisk at kommunen benytter standarden, da

formålet bak støyregulering av bygg og virksomhet ikke nødvendigvis er de samme. NS8175

stiller som nevnt kun krav til støy i forbindelse med bygningsmassen, og det er ikke utelukket

at den totale støy vil kunne være høyere som en følge av virksomhetens støy i tillegg. At den
totale støy vil kunne være tillatt høyere fremkommer eksempelvis av misforholdet mellom

støyreguleringen i standarden og den mer generelle retningslinjen i T-1442.
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Det er også et poeng at standarden fastsetter ulike krav (klasser) for nye og gamle

bygninger, hvilket kommunens vedtak ikke tar høyde for når det fastsettes innendørs
målinger. For nye bygg er gjeldende krav 30 dB, men for eldre bygninger er kravet 35 dB.
Det er derfor uriktig av kommunen å ikke differensiere mellom nye og gamle bygg ved
fastsettelsen av støynormen. Behovet for differensiering viser også at standarden ikke er
tiltenkt å stille støykrav til virksomheter.

Det er på denne bakgrunn en innholdsmessig mangel ved vedtaket at støynormen er fastsatt
på bakgrunn av NS 8175.

2.4 Vedtaket er uforholdsmessig

Som nevnt innledningsvis følger det av kompetansenormen kommunen har benyttet i

folkehelseloven $ 14 at fastsettelsen av støynormen/rettingen av støyforholdet må være
forholdsmessig. Rettingen må stå i rimelig forhold til de helsemessige hensyn som tilsier at
forholdet rettes. Av forarbeidene til bestemmelsen følger det at awik fra anbefalte
støynormer i seg selv vil kunne innebære at vedtaket er uforholdsmessig:

<<Der slike normer benyttes som grunnlag for å angitâlegrensen etter
folkehelselovens besfemmelser om miljøreftet helsevern, vil dette kunne fâ betydning
for forholdsmessrþhefsvurderingen i den enkelte sak, da
forholdsmessþåefsvurderingen kan ha vært gjort pä forhänd gjennom fasfseffe/se av
normene>>, jf . s.217.

Kommunens awik fra støynormene iT-1442 oppstiller skjerpede, og etter vår oppfatning
ubegrunnede, krav til støy fra KVs virksomhet. Slike awik vil etter forarbeidene også skjerpe
kravene til forholdsmessighetsvurderingen. Et viktig moment er hvorvidt det er unødvendig
av kommunen å fastsette strengere støykrav enn helsemyndighetenes anbefalinger.

Det fremgår av kommunens begrunnelse i saksfremlegget at:

<<Dersom de anbefalte tiltakene gjennomføres, vil 53 eiendommer som idag har
støybelastning over 35 dB fà redusert støyen til under 35 dB. Støynivà utenfor
nærmeste bolig er beregnet til 36 dB dersom disse tiltakene gjennomføres>>.

Av begrunnelsen fremstår det som at kommunen stiller urealistiske krav til å minimere støy
ved KVs virksomhet. Støyverdiene kommunen begrunner vedtaket med er vesentlig lavere
enn de verdier som følger av gjeldende retningslinjer, og de verdier kommunen selv faktisk
fastsetter. Vektleggingen av så lave støyverdier vil ha liten effekt i forhold til de tiltak som er
påkrevd for å kunne drive industri etter kommunens støynorm.

Ved fastsettelsen av støyverdiene har kommunen heller ikke hensyntatt at det allerede ved
Brekke Strands støymålinger er tillagt 5 dB i rentonestraff. Et fratrekk på 5 dB innebærer at
rentonen blir vektlagt to ganger (totalt 10 dB), hvilket er usaklig og urimelig. Som tidligere
nevnt berører rentonestøyen kun et fåtall eiendommer, og støynivået på disse eiendommen
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er 38 og 37 dB når forholdet ikke er tatt høyde for. Et slikt støynivå som følge av industri er
påregnelig og må forventes ved bosetning så nært et industriområde.

Sett i forhold til kostnadene på NOK 6.250.000,- for de nevnte tiltak, er den støynorm
kommunen har fastsatt uforholdsmessig. KV har allerede investert over NOK 10.000.000,- i

støyreduserende tiltak og innrettet seg etter retningslinjens støynorm på 45 dB. Totalt vil de
skjerpede tiltakene kommunen krever vanskeliggjøre industriell drift på Follum. Som
målingene i rapportene til Brekke Strand viser er alle støyverdiene under 45 dB, selv
inkludert en rentonestraff på 5 dB. Rentonestøy for én eiendom gir ikke kommunen adgang

til å fastsette støyverdier på 40 dB, og de nevnte tiltakene står uansett ikke iforhold til den
støyen HofsfossveienT4 og Rabbaveien 578 opplever ved å bo inntilet industriområde.

Med vennlig hilsen

Advokatfirmaet Haavind AS

ç?"'/v çf
Terese Negaard Sørli { 0 A

advokat M N A Y\¿+>-

t.sorli@haavind.no
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Klage på vedtak om fastsetting av støygrense - Kryptovault Follum
Dokumentsenteret

Viser til melding om pol¡t¡sk vedtak - Fastsetting av støygrenser for Kryptovault. V¡ klager

herved fordl de vedtatte grenser ikke tar tilstrekkelig hensyn til naboers behov for nattero.
Vi mener at virksomheter som opprettholder aktivitet gjennom natten må ta ansvar for
tilstrekkelig støydemping når de drifter midt i et bebygd område.

I vedtaket heter det: Virksomhetens bidrag til utendørs støy på uteoppholdsarealer og

utenfor vinduer til rom med støyfØlsom bruksformål i omkringliggende boliger skal ikke

overskride følgende grenser:

Dag (kl. 07-19)
LpAekvl2h

Kveld (kl. 19-23)
LpAekv4h

Nau (kl. 23-07)
LpAekvSh

40 dB(A) 40 dBtA) 40 dB(A)

I folkehelseloven heter det: Det påhviler den ansvarlige for virksomheten å utføre de

nØdvendige besk¡telsestiltak for å forebygge, hindre eller motvirke fare for helseskade eller
helsemessig ulempe (forskrift for miljørettet helsevern 5 7 og 5 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.

Tilstrekkelig støydemping er fullt mulig
Det fremgår av informasjon fra Kryptovault at demping til et akseptabelt nivå er teknisk
mulig og vil koste litt over 5 mill. kr, ved at de i iverksetter tiltak anbefalt av firma Brekke og

Strand som også har utarbeidet støysonekart for området. Dette er i realiteten ingen stor
kostnad, mens forstyrret nattesøvn over mange år, natt og dag, alle dager for små barn, syke

eldre og arbeidsfolk er en betydelig høyere pris å betale.

Det er åpenbart at bedre stØydempinger böde mulig og viktig å få gjennomført.

Helseperspektivet
Helsemyndighetene har vurdert flere aspekter ved støyen fra Kryptovault.

1. Støy med ren tone.
lnnslag av rentonestøy skal være skjerpende med inntil- 5 dB ved fastsettelse av

stØygrense.

2. Sammenfallende støy (jernbane, veitrafikk, annen støyende aktivitet på Follum-

tomta) skal være skjerpende.

Vi bekymrer oss for at de totale stØyforholdene i boligområdet er i negativ utvikling,
med E16 på den ene siden, jernbanen og Kryptovault på den andre siden.

3. Lavfrekvent støy

Støyen fra Kryptovault har innslag av lavfrekvent stØy {dBC). Målinger vist: dBC er i

snitt er mellom 10 og t2høyere enn dBA. Dette vurderes som skjerpende. Vi mener

at vedtaket ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til omfang av lavfrekvent støy(10-12 dB

mer enn hørbar stØy). Med 40 dBA som grense oppleves forstyrrelse på minst 52 dB.



4. Støyens karakter
Støyens karakter er spesielt enerverende og hittil ikke omtalt i regelverk. Kontinuerlig

støy er slik at noen vil (venne seg t¡l det>, mens andre vil gå i konstant spenning og

pådra seg helseplager over tid.
Støyen er monoton og døgnkontinuerlig med et bredt frekvensområde og med

innslag av rentonestøy. Lyden og vibrasjonene kan ikke sammenlignes med

industristØy, men kanskje heller med stØv fra vindmøller. Om vindmøllestØy sier

Folkehelseinstituttet blant annet: <VindmØller avgir støy og kan gi opphav til plage og

søvnforstyrrelser dersom vindmølleparker etableres for nær bebyggelse. Det er

spesielt viktig at stØynivået om natten holdes under nivåer som kan gi

søvnforstyrrelser. Selv om vindmøllestØy er for lav til å gi oppvåkning, kan slik stØy gi

stressreaksjoner og innsovningsproblemer. >

5. Kjent helseskadelig virkning (WHO 20L8)

Det er kjent at stØy kan medføre kognitiv svekkelse, det vil sisvekkelse av språk og

læring, og <....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/øktiske lydnivå ogav den reelle

eksponeríngstiden. Det vurderes i dag at særlig nattlig støy påvirker helsen negativt.>

Forstyrret nattesøvn er en realitet i området rundt Follum, - og vi opplever å bli

påført helsemessig ulempe som følge av redusert søvnkvalitet og at døgnkontinuerlig

drift medfører at det aldri er fred å få.

6. FØre-vár-prinsippet synes ikke godt nok ivaretatt med vedtaket. Vi tenker spesielt på

sårbare grupper som små barn, syke og eldre i boligfeltene rundt Follum, og at føre-

vár-prinsippet innebærer at ((man ikke skalvente tll at helseutfall har inntruffet før

man iverksetter adekvate tiltak.

Her nevnes altså 6 ulike sþerpende hensyn av alvorlig karakter. For oss som skal bo her synes

-5 dB skjerping av støygrensen knapt i forhold til de mange hensyn som skaltas, særlig med

tanke på nattlige stØyplager og sårbare grupper.

Betegnelser brukt i angivelse av støygrense

I helsemyndighetenes anbefaling (30.01.2019) kan vi med referanse tll Folkehelseinstituttet

og miljørettethelseverns ansvarsområde lese: <.......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.>

Def. Lden (den står for Day Evening Night) = gjennomsnittsstØy gjennom døgnet, hvor stØy

om kvelden (kl. 19-23) og natten (kl. 23-07)tillegges henholdsvis -5 og -10 dBA som

reduksjon ¡ t¡llatt støynivå.

Bruk av betegnelsen <LpAekv> i kombinasjon med nivået 40dB t¡l alle døgnets tider,

innebærer slik vi forstår det at begrensningen for kveld og natt som følger av å bruke

betegnelsen <Lden> ikke er innebygd i dette vedtaket.

Presisering av grense for nattlig stØy

Hetsemyndigheten anbefaler imidlertid at det settes krav til at (Kryptovault AS sikrer at

støyn¡vået i soverom og i oppholdsrom ikke overstiger Lp,A,T 30 dBA (NS 8L75:20L2, tabell

4), slik det er mulig å ventilere giennom luftekonol og vindu på gløtt>.
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Vi kan ikke se at helsemyndighetenes presisering om 30dB i soverom og

oppholdsrom med ventílasjon/vinduer åpne er kommet med ivedtaket.

Vi som er naboer har målt støyen i lengre tid, med godkjent og kalibrert utstyr. Vi

opplever av at støynivå på 37-38 dB faktisk forstyrrer nattesøvn i området. En ny

sommer for naboene på Follum uten å kunne lufte/ventilere soverom virker urimelig.

Vi vet at regelverket ennå ikke har tatt full høyde for denne nye typen støyplage, men

må på det sterkeste understreke betydningen av føre-vár-prinsippet.
o

Vi mener derfor at en grense på Nott (kl. 23-07) LpAekvSh 40 dB(A) er utilstrekkelrg både i

forhold til behov og i forhold til mulighet.

Et annet aspekt er at kommunen må dekke de sosiale kostnader ved sykemeldinger som

kommer ved sykemeldinger m.m som kommer av manglende søvn etc.

Og hvem skal dekke kostnadstap/ verditap på våres eiendommer? Denne synker dramatisk

med dette støybildet som nabo.

Med hilsen,

Naboer til Kryptovault, Follum

BjØrn Egilog lrene Solvang

Hofsfossveien 62

3517 Hønefoss

Kopi

Bente Elsrud Anfinnsen, Klima- og miljøsjef

Ane Ryd land, Byggesaksavdelingen
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Dokurnentsenteret

Klage på vedtak om fastsetting av stØygrense - Kryptovault Follum

Viser til melding om politisk vedtak - Fastsetting av støygrenser for Kryptovault, og klager
herved fordi de vedtatte grenser ikke tar tilstrekkelig hensyn til naboers behov for nattero

I vedtaket heter det: Virksomhetens bidrag til utendørs støy på uteoppholdsarealer og
utenfor vinduer til rom med støyfØlsom bruksformål i omkringliggende boliger skal ikke
overskride følgende grenser:

Dag (kl. 07-19)
LpAekvl2h

Kveld (kl. l9-23)
LpAekv4h

Natt (kl. 23-07)
LpAekvSh

40 dB(A) 40 dB(A) 40 dB(A)

I folkehelseloven heter det: Det påhviler den ansvarlige for virksomheten å utføre de
nØdvendige besk¡telsestiltak for å forebygge, hindre eller motvirke fare for helseskade eller
helsemessig ulempe (forskrift for miljørettet helsevern 97 og 59).
Spesielt for stØy fremgår det av $9, a: Ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes
lovest mulig stØynivå. Støy og vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller
overskride helsemessig forsvarlig nivå.

Det fremgår av informasjon fra Kryptovault at demping til et akseptabelt nivå vil koste litt
over 5 mill kr ved at de i iverksetter tiltak anbefalt av firma Brekke og Strand som også har
utarbeidet støysonekart for området.
5 mill kr investering avskrevet over for eksempel I år, er i realiteten ingen stor kostnad.
Forstyrret nattesøvn for små barn og syke eldre over mange år, natt og dag, alle dager er en
betydelig høyere pris å betale.
Altså er bedre stØydemping både mulig og viktig å få gjenno mført.

Helsemyndighetene har vurdert flere aspekter ved støyen fra Kryptovault.
L. Støy med ren tone.

lnnslag av rentonestøy skal være skjerpende med inntil- 5 dB ved fastsettelse av
støygrense.

2. Sammenfallende støy (jernbane, veitrafikk, annen stØyende aktivitet på Follum-
tomta) skal være skjerpende. Vi bekymrer oss for at det totale støybildet er i negatív
utvikling med E1-6 på den ene siden, jernbanen og Kryptovault på den andre siden.

3. Lavfrekvent støy
StØyen fra Kryptovault har innslag av lavfrekvent stØy (dBC). Målinger vist: dBCi snitt
er mellom 10 og t2hgyere enn dBA. Dette vurderes som skjerpende.Yi mener
vedtaket ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til omfang av lavfrekvent stØy(10-12 dB mer
enn hørbar støy). Med 40 dBA som grense oppleves forstyrrelse på minst 52 dB

4. Støyens karakter
Støyens karakter er spesielt enerverende og hittil ikke omtalt i regelverk. Forstyrret
nattesøvn er en realitet i området og vi opplever å bli påført helsemessig ulempe.
Støyen er monoton og døgnkontinuerlig med et bredt frekvensområde og med



innslag av rentonestøy. Lyden og vibrasjonene kan ikke sammenlignes med
industristØy, men kanskje heller med stØy fra vindmøller.

5. Kjent helseskadelig virkning (WHO 2018)
Det er kjent at stØy kan medføre kognitiv svekkelse, det vil si svekkelse av språk og
læring, og <bl.a. påvirker hjerte-karsystemet, psykisk helse og velvære, påvirker s6vn,
reduserer konsentrasjon og bidrar til muskelspenninger og stressfølelse. St6yens
potensiale for helseskade avgjøres både av det/oktrske lydnivå ogav den reelle
eksponeringstiden. Det vurderes i dag at særlig nattlig stØy påvirker helsen negativt.>

6. Føre-vár-prinsippet synes ikke godt nok ivaretatt med vedtaket. Vi tenker spesielt på

sårbare grupper som små barn, syke og eldre i boligfeltene rundt Follum, og at føre-
vár-prinsippet innebærer at (man ikke skal vente til at helseutfall har inntruffet før

Her nevnes 6 ulike skjerpende hensyn av alvorlig karakter, -5 dB synes knapt iforhold til de
mange hensyn som skal tas, særlig med tanke på nattlige stØyplager og sårbare grupper.

I helsemyndighetenes anbefaling (30.01.20L9) kan vi med referanse til Folkehelseinstituttet
og miljørettethelseverns ansvarsområde lese
(.......8renseverdien 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 8175:201-2, tabell
4), slik det er mulig å ventilere gjennom luftekanol og vindu på gløtt.>

a Vi som er naboer har målt støyen i lengre tid og opplever av at støynivå på 37-38 dB
fakt¡sk forstyrrer nattesøvn i området. En ny sommer for naboene på Follum uten å

ku n ne lufte/ventilere soverom virker u ri melig.

Vi vet at regelverket ennå ikke har tatt full høyde for denne nye typen stØyplage, og
må understreke betyd ningen av føre-vá r-prinsippet.

Vi er også kjent med at støygrensen for Kryptovault, Dale, Vaksdal kommune er satt
til 35 dB på natt.

Vi mener derfor at en grense på Natt (kl. 23-07) LpAekvSh 40 dB(A) er utilstrekkelig.
Firma Brekke&strand har lagt frem anbefalte stØydempende tiltak som gjør det klart at det
er fullt mulig å dempe støyen ned til 37 dB.

Med hilsen

Thomas Løvskogen

6A -toi /
Hofsfossveien 7I, 35L7

Nabo til Kryptovault, Follum

o

a



Ringerike kommune Ringerike 8.april 2019
v/ass.rådmann Terje Dahlen

Klage på vedtak om fastsetting av støygrense – Kryptovault Follum

Viser til melding om politisk vedt ak – Fastsetting av støygrenser for Kryptovault . Vi klager
herved fordi de vedtatte grenser ikke tar tilstrekkelig hensyn til naboers behov for nattero.
Vi mener at virksomheter som oppretthold er aktivitet gjennom natten må ta ansvar for
tilstrekkelig støydemping når de drifter midt i et bebygd område.

I vedtaket heter det: Virksomhetens bidrag til utendørs støy på uteoppholdsarealer og
utenfor vinduer til rom med støyfølsom bruksformål i omkringliggende boliger skal ikke
overskride følgende grenser:

Dag (kl. 07 - 19)
LpAekv12h

Kveld (kl. 19 - 23)
LpAekv4h

Natt (kl. 23 - 07)
LpAekv8h

40 dB(A) 40 dB(A) 40 dB(A)

I folkehelseloven heter det: 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.

Tilstrekkelig støydemping er fullt mulig
Det fremgår av informasjon fra Kryptovault at demping til et akseptabelt nivå er teknisk
mulig og vil koste litt over 5 mill. kr , ved at de i iverksetter tiltak anbefalt av firma Brekke og
Strand som også har utarbeidet støysonekart for o mrådet. Dett e er i realiteten ingen stor
kostnad, mens f ors tyrret nattesøvn over mange år, natt og dag, alle dager for s må barn, syke
eldre og arbeidsfolk er en betydelig høyere pris å betale.
Det er åpenbart at bedre støydemping er både mulig og viktig å få gjennomført.

Helseperspektiv et
Helsemyndighetene har vurdert flere aspekter ved støyen fra Kryptovault.

1. Støy med ren tone .
Innslag av rentonestøy skal være skjerpende med inntil – 5 dB ved fas tsettelse av
støygrense.

2. Sammenfallende støy (jernbane, veitrafikk, annen støyende aktivitet på Follum -
tomta) skal være skjerpende .
Vi bekymrer oss for at de totale støyforholdene i boligområdet er i negativ utvikling ,
med E16 på den ene siden, jernbanen og Kryptovault på den andre siden.

3. Lavfrekvent støy
Støyen fra Kryptovault har innslag av lavfrekvent støy (dBC). Målinger vist: dBC er i
snitt er mellom 10 og 12 høyere enn dBA. Dette vurderes som skjerpende . Vi mener
at vedtaket ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til omfang av lavfrekvent st øy(10 - 12 dB
mer enn hørbar støy). Med 40 dBA som grense oppleves forstyrrelse på minst 52 dB .



4. Støyens karakter
S tøyens karakter er spesielt enerverende og hittil ikke omtalt i regelverk. Kontinuerlig
støy er slik at noen vil « venne seg til det » , mens andre vil gå i konstant spenning og
pådra seg helseplager over tid.
Støyen er monoton og døgnkontinuerlig med et bredt frekvensområde og me d
innslag av rentonestøy. Lyden og vibrasjonene kan ikke sammenlignes med
industristøy, men kanskje heller med støy fra vindmøller. Om vindmøllestøy sier
Folkehelseinstituttet blant annet: « Vindmøller avgir støy og kan gi opphav til plage og
søvnforstyrrelser dersom vindmølleparker etableres for nær bebyggelse. Det er
spesielt viktig at støynivået om natten holde s under nivåer som kan gi
søvnforstyrrelser. Selv om vindmøllestøy er for lav til å gi oppvåkning, kan slik støy gi
stressreaksjoner og innsovningsproblemer.»

5. Kjent helseskadelig virkning (WH O 2018)
D et er kjent at støy k an medføre kognitiv svekkelse, det vil si svekkelse av språk og
læring, og « …. 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.»
Forstyrret nattesøvn er en realitet i området rundt Follum, - og vi opplever å bli
påført helsemessig ulempe som følge av redusert søvnkvalitet og at døgnkontinuerlig
drift medfører at det aldri er fred å få .

6. F øre - vá r - prinsippet synes ikke godt nok ivaretatt med vedtaket . Vi tenker spesielt på
sårbare grupper som små barn , syke og el dre i boligfeltene rundt Follum, og at føre -
vá r - prinsippet innebærer at «man ikke skal vente til at helseutfall har inntruffet før
man iverksetter adekvate tiltak.

Her nevnes altså 6 ulike skjerpende hensyn av alvorlig karakter. For o ss som skal bo her synes
- 5 dB skjerping av støygrensen knapt i forhold til de mange hensyn som skal tas , særlig med
tanke på nattlige støyplager og sårbare grupper .

Betegnelser brukt i angivelse av støygrense
I helsemyn dighetenes anbefaling (30.01.201 9) kan vi med referanse til Folkehelseinstituttet
og miljørette thelseverns ansvarsområde lese : «…….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 . »
Def. Lden (den står for Day Evening Night) = gjennomsnittss tøy gjennom døgnet, hvor støy
om kvelden (kl. 19 - 23) og natten (kl. 23 - 07) tillegges henholdsvis - 5 og - 10 dBA som
reduksjon i tillatt støynivå.
Bruk av betegnelsen « LpAekv » i kombinasjon med nivået 40dB til alle døgnets tider,
innebærer slik vi forstår det at begrensningen for kveld og natt som følger av å bruke
betegnelsen « Lden » ikke er innebygd i dette vedtaket.

Presisering av g rense for nattlig støy
H elsemyndigheten anbefaler imidlertid 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 » .



 Vi kan ikke se at helsemyndighetenes presisering om 30dB i soverom og
oppholdsrom med ventilasjon/vinduer åpne er kommet med i vedtaket.

Vi som er naboer har målt støyen i lengre tid , med godkjent og kalibrert utstyr. Vi
opplever av at støynivå på 37 - 38 dB faktisk forstyrrer nattesøvn i området . En ny
sommer for naboene på Follum uten å kunne lufte/ventilere soverom virker urimelig.

Vi vet at regelverket ennå ikke har tatt full høyde for denne nye typen støyplage, men
må på det sterkeste understreke betydningen av føre - vá r - prinsippet .

Vi mener derfo r at en grense på Natt (kl. 23 - 07) LpAekv8h 40 dB(A) er utilstrekkelig både i
forhold til behov og i forhold til mulighet.

Med hilsen,

Naboer til Kryptovault, Follum
Trond Gulestø, Hofsfossveien 74
Eirin Brudvik, Hofsfossveien 54 B
Else Breines, Hofsfossveien 76

K opi
Bente Elsrud Anfinnsen, Klima - og miljøsjef
Ane Rydland, Byggesaksavdelingen
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Varsel om vedtak etter folkehelseloven § 14 - pålegg om retting av støyforhold 

 

Det vises til eget brev (19/654-13), melding om politisk vedtak, hvor det fremgår at 

kommunestyret i Ringerike 7. mars 2019 i sak 27/19 fattet vedtak med hjemmel i 

folkehelseloven § 14 om fastsetting av støygrenser for KryptoVault AS sitt datasenter i 

Follumveien 100, Gnr. 50, Bnr. 2. Saksprotokoll følger vedlagt også her. 

 

Kommunestyret delegerte samtidig til rådmannen myndighet til å fatte pålegg om retting etter 

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

etter folkehelselovens §§15-18. Kommunestyret presiserte også at rådmannen i sin videre 

behandling også skal fastsette nærmere krav til frister, internkontrollsystem og dokumentasjonskrav, 

jf. forskrift om miljørettet helsevern § 12 og § 13.  

 

Med bakgrunn i ovennevnte varsles med dette følgende vedtak: 

 

1. Virksomheten skal tilstrebe at støynivået ut fra datasenteret til enhver tid holdes så 

lavt som mulig.   

Støyen fra virksomheten skal tilstrebes holdt på et lavest mulig nivå slik at den ikke fører til 

helsemessig ulempe eller overskrider helsemessig forsvarlig nivå ved boligene. Virksomheten 

skal basere driften på støysvakt produksjonsutstyr og aktuelle støydempende tiltak. 

Virksomheten må ha særlig fokus på å redusere lavfrekvent støy og rentonestøy, jf. forskrift om 

miljørettet helsevern § 7 og § 9 a). 

 

2. 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, målt 

eller beregnet som innfallende lydtrykksnivå:   

 

 

 

 

 

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

 

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

bedriftens virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet samt lossing/lasting av 

råvarer og produkter. 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.  

 

3. 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 grensene 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.    

 

4. Frister for å gjennomføre tiltak og plikt til å utarbeide et internkontroll system og 

overholde opplysningsplikten. 

Tiltakshaver skal på eget initiativ sikre at det gjennomføres støyreduserende tiltak, dersom det 

dokumenteres at støybelastning i omgivelsene overstiger vedtatte støygrenser. I midlertidig 

brukstillatelse gitt 26. oktober 2018 er det stilt vilkår om at ytterligere nødvendige støytiltak må 

være gjennomført og støy fra anlegget må være dokumentert å tilfredsstille de krav som blir satt 

av f.eks. Ringerike kommune innen 1. april 2019. Dersom tiltakshaver finner at det ikke er 

mulig å oppfylle vilkår satt i midlertidig brukstillatelse innen fastsatt frist, kan det søkes om 

forlenget frist. Dette kan for eksempel gjøres i forbindelse med søknad om ny eller forlenget 

midlertidig brukstillatelse.  

 

Virksomheten må senest innen 1. juni 2019, dokumentere støybelastningen i omgivelsene. 

Dokumentasjonen skal inneholde et støysonekart som beskriver rentone og lavfrekvent støy, 

samt beskrive støybildet i forhold til fastsatte støygrenser. 

KryptoVault AS plikter å utarbeide et internkontrollsystem, der kontroll av støynivå og 

belastning må fremgå tydelig, jf. Forskrift for miljørettet helsevern, § 12. Internkontroll.  Det 

innbefatter en kontinuerlig overvåkning av støybelastning til omgivelsene og et kontinuerlig 

arbeid med henblikk på avbøtende tiltak. Målet er lavest mulig støybelastning til omgivelsene. 

KryptoVault AS plikter uoppfordret å gi kommunen opplysninger om forhold ved eiendommen 

eller virksomheten som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen. Samme informasjon 

plikter KryptoVault AS å gi til naboer og andre som blir berørt, jf. Folkehelseloven § 12. 

 

Mulighet til å uttale dere 

Før det fattes vedtak om retting etter folkehelseloven § 14, har virksomheten mulighet til å 

uttale dere. Vi setter frist for uttalelse til 15.04.19. Ut fra eventuell tilbakemelding vil det bli 

vurdert hvordan saken skal følges opp videre. 
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Forhåndsvarsel om pålegg om retting 

Vi varsler at det vil bli vurdert å gi pålegg om retting av støyforhold i tråd med støygrenser satt 

i kommunestyrets vedtak 07.03.19, samt knyttet til fravær av internkontrollsystem jf. punkt 4 

ovenfor. Ved et eventuelt pålegg vil det bli satt ny frist for når retting skal være utført. 

 

Forhåndsvarsel om tvangsmulkt 

Vi varsler om at det vil bli vurdert å gi tvangsmulkt samtidig med pålegg om retting. 

Tvangsmulkt vil løpe fra den fristen som settes for retting av støyforholdene. 

 

Hvordan kan du unngå pålegg om retting 

Dersom virksomheten iverksetter tiltak mot støy og dokumenterer at støyforholdene er brakt 

innenfor støygrenser satt i kommunestyrets vedtak 07.03.19 samt at punktene 1-4 ovenfor er 

overholdt, har vi ikke grunnlag for å gi pålegg om retting. 

 

Aktuelt regelverk og retningslinjer 

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

 Norsk standard om lydforhold i bygninger og lydklasser for ulike bygningstyper, NS 

8175:2012  

 Kommunen kan etter folkehelseloven § 14 pålegge retting av forhold som kan ha 

negativ innvirkning på helsen eller er i strid med bestemmelser gitt i medhold av 

folkehelseloven kapittel 3. 

 Kommunen kan etter folkehelseloven § 15 fatte vedtak om tvangsmulkt dersom 

rettingsvedtak ikke blir fulgt opp. 

 Forvaltningsloven § 16 bestemmer at kommunen må forhåndsvarsle vedtak. 

 Forvaltningsloven § 17 bestemmer at kommunen skal sørge for sakens opplysning og 

gjøre partene i saken kjent med opplysninger som har betydning og som partene kan ha 

interesse for å uttale seg om. 

 

Orientering om klageadgang knyttet til eventuelt endelig vedtak om retting: 

 

 Klagefristen er 3 uker fra eventuelt endelig vedtak: 

Det er mulig å klage på kommunens eventuelle endelige vedtak om pålegg om retting. 

Fylkesmannen i Buskerud er klageinstans. Klagen må være skriftlig, begrunnet og 

opplyse om den eller de endringer som ønskes. Klagen sendes kommunen innen 3 uker fra 

dere mottar vedtaket.  

 

 Søksmålsadgang: 

Søksmål om gyldigheten av et eventuelt endelig vedtak om retting eller krav om 

erstatning som følge av vedtaket kan ikke reises uten at dere har benyttet 

klageadgangen deres, og klagen er avgjort av den høyeste klageinstansen som står åpen. 
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Dere kan likevel reise søksmål hvis det har gått 6 måneder fra første gang dere klaget, 

og det ikke er deres feil at saken ikke er avgjort, jf. forvaltningsloven § 27 b. 

 

 

 

 

 

Med hilsen   
    
Terje Dahlen   
assisterende rådmann   
  Bente Elsrud Anfinnsen 

  Klima- og miljøsjef 

   

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 Saksprotokoll fra sak 27/19 i kommunestyret 7. mars 2019- Fastsetting av støygrenser - 

Kryptovault, Follum 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/654-12  Arkiv: K25  

 

Sak: 27/19 

 

Saksprotokoll - Fastsetting av støygrenser - Kryptovault, Follum  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
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) 
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Behandling i Kommunestyret 07.03.2019: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag p.v.a. Sp: 

«Rådmannens alternativ A: 

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: 

 
 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Braatens (Sp) forslag p.v.a. Sp, 

rådmannens alternativ A, ble rådmannens forslag vedtatt mot 11 stemmer. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

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. 
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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.  



- 

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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Dokurnentsenteret

EI

H aavind
Ringerike kommune

Postboks 123

3502 Hønefoss

Vår ref.

5559954.1

Deres ref,

19t654-14

Ansvarlig advokat

Terese Negaard Sørli Oslo, 12. april2019

UTTALELSE TI L FORHANDSVARSEL OM VEDTAK OM RETTING AV STøYFORHOLD

1 . INNLEDN¡ NG

Vi viser til varsel om vedtak etter folkehelseloven $ 14 med pålegg om retting av støyforhold,
sendt 22. mars 2019. KV Hønefoss AS (t<V) vil i det følgende gi en uttalelse til varselet. Da

KV har påklaget kommunestyrets vedtak om støygrenser, viser vi også til klagen som
oversendes samtidig med forhåndsvarselet.

2. UTTALELSE

Som en følge av at kommunestyrets vedtak om støygrenser er påklaget av KV, ber vi om at
kommunen utsetter å fatte vedtak om retting til klagen er ferdig behandlet og støygrensene
endelig fastsatt, jfr fvl $ 42. Støygrensene er en forutsetning for et eventuelt rettingsvedtak.
Det vil da være uhensiktsmessig å fatte vedtak om retting på nåværende tidspunkt.

KV har i nevnte klage bestridt kommunens rettslige grunnlag for å fastsette støygrenser som

fraviker gjeldende støyretningslinje T-1442. Angående forhåndsvarselets punkt 2 og 3, hvor
kommunen vedtar de samme støygrensene, viser vi derfor til klagens punkt 2. For øvrig er
KV enig i at støynivået skal holdes så lavt som mulig etter det varslede vedtakets punkt 1.

Det er imidlertid ikke tvilsomst at <som mulig> henspiller på en forholdsmessighetsvurdering,

sml. folkehelseloven $ 14.

Dersom kommunens støygrense ikke endres som en følge av klagen, er det uansett slik at

de målte støyverdiene ligger innenfor grensen som er fastsatt etter T-1442 pà 4A dB. Som

det følger av rapportene til Bakke Strand er det tillagt 5 dB i rentonestraff for verdiene på

HofsfossveienT4 og Rabbaveien 578. Kommunen har allerede ved fastsettelsen av
støygrensen hensyntatt rentonestøyen ved å gjøre fratrekk på 5 dB (fra 45 dB til 40 dB).

Rentonestraffen som er illagt av Bakke Strand ved målingene må derfor trekkes fra slik at

Advokatfirmaet Haavind AS
Bygdøy allé2
Pb 359 Sentrum
NO-0101 Oslo

T: (+47'¡ 22 43 30 00
E: post@haavind.no
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forholdet ikke teller dobbelt. Støyverdien ligger da innenfor fastsatt støygrense, slik at retting
ikke er nødvendig.

Når det gjelder punkt 4 og frist for å tilfredsstille støykrav fastsatt av kommunen etter den
midlertidige brukstillatelsen gitt 26. oktober 2018, har KV nå søkt om ny midlertidig
brukstillatelse. Vedlagt søknaden er ytterligere støyreduserende tiltak som skal
gjennomføres beskrevet. Nye målinger vil bli foretatt og oversendt kommunen mot slutten av
mai 2019.

Videre i det varslede vedtakets punkt 4 fremstår det som at kommunen mener KV har
mangelfull internkontroll for støynivå, jf. forskrift for miljørettet helsevern $ 12. Av nevnte
bestemmelse følger det at interkontrollen skal tilpasses <<virksomhetens art, aktiviteter,
risikoforhold, og størrelse idet omfang som er nødvendig). KV mener på den bakgrunn at
oppfølging av støy har vært god. Det har blitt foretatt tre støyutredninger siden 7. desember
2018, og ny måling vil som nevnt bli foretatt i slutten av mai 2019. Det er videre brukt over
NOK 10.000.000,- på støyreduserende tiltak etter oppstart 2018. Kommunen har videre blitt
forelagt all dokumentasjon som er blitt etterspurt. Forholdene viser at KVs støyhåndtering
tilfredssti I ler vi I kå rene i nterkontrol lforskriften g 5.

Med vennlig hilsen

Advokatfirmaet Haavind AS

tú
Terese Negaard Sørli

advokat MNA

t.sorli@haavind.no
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Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3556-33   Arkiv: PROS 15014  

 

 

Nes i Ådal - Etappe 2 avklaring mht saneringsform  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune legger hovedledning med trykkavløp i områdene Østsidevegen, 

vestsiden inkl. bebyggelse på begge sider av E16, samt bebyggelse sør for Veikroa. 

Videre sendes det ut pålegg om tilknytning til de husstander som ligger i naturlig 

nærhet til den offentlige ledningen. 

  

2. Det bevilges 3 mill utover dagens ramme på 12,5 mill, til Nes etappe 2, 

prosjektnummer 15014.  

  

3. Rådmannen får fullmakt til å gå i dialog for å oppnå en avtale med bedriftene 

Valdresporten og TCG om offentlig tilkobling. Fremforhandlet avtale skal godkjennes 

politisk. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

1. Kommunen må gjøre tiltak for å rydde opp i avløpssituasjonen på Nes, for å oppfylle 

loven og legge til rette for økt utbygging. 

2. Kommunen har gjort forsøk på å få til en løsning, såkalt «Spleiselagsløsning», som 

totalt sett ville vært rimeligere og sannsynligvis bedre for hver enkelt grunneier. Denne 

ble forkastet pga for lav oppslutning fra grunneiere. 

3. Rådmannen anbefaler derfor følgende: 

Kommunen legger fram hovedledninger med trykk og sender ut pålegg til 

enkelthusstander om å koble seg på.  

4. Valdresporten og TCG ønsker å koble seg til offentlig vann og avløp. Hvis disse skal 

kobles på må det legges hovedledning for vann og avløp til dette området. Dette vil 

være et eget prosjekt med egen bevilgning.  

 

 



- 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Dagens situasjon 

På Nes er det pr i dag betydelig forurensing fra private avløpsanlegg til Begna og Sperillen. 

Årsaken er at anleggene er for gamle og/eller fungerer for dårlig. Samtidig er ønske om økt 

utbygging på Nes. Derfor er det viktig å rydde opp i denne forurensningssituasjonen og legge 

til rette for økt utbygging. I henhold til forurensingsloven har kommunen plikt til å rydde opp i 

avløpet i dette området.  

 

Dette kan løses på ulike måter.  

 

Spleiselagsløsning: 

Kommunen har lagt fram et alternativ som gir en lik fordeling av kostnadene for hver enkelt 

grunneier, uavhengig av avstanden til hovedledningene. Dette mener rådmannen totalt sett ville 

gitt den beste løsningen for hele Nes. Løsningen innebærer at kommunen tar regien for hele 

prosjektet, inkludert stikkledninger. I dette alternativet vil kommunen også påta seg eierskap 

for større del av vann og avløpsledningene enn normalt, for å oppnå en best mulig pris (man 

slipper da mva for en del av ledningen). Kommunen mener dette totalt sett sannsynligvis vil 

være det rimeligste og beste alternativet. Men enkelte grunneiere vil kunne komme rimeligere 

og andre dyrere ut av det, enn ved å utføre dette privat. 

  

Kommunens tilbud; Spleiselagsløsning 

I. Total kostnad for hver enkelt: 125 000, alle betaler likt uavhengig av avstand til 

offentlig ledning. Denne kostnaden gjelder fra hovedledning til der ny 

villapumpe plasseres. Evt innvendig arbeid er ikke inkludert.  

II. Hver enkelt må ha sin private villa pumpestasjon, kommunen står for felles 

innkjøp. 

III. I dette tilfellet vil den kommunale hovedledningen gå helt fram til 

pumpestasjonen for å få en rimeligere løsning for grunneieren, da slipper de mva 

for denne delen av ledningen. Normalt stopper hovedledningen ute ved 

avgreiningen mot huset.  

IV. Dette alternativet ville kostet kommunen totalt ca. 18 mill, dvs 3 mill mer enn 

den foreslåtte løsningen på 15 mill. 

 

Dersom kommunen skulle velge spleiselagsprosjektet måtte vi hatt opptil 90 % oppslutning, 

samt politisk godkjenning. Imidlertid mener mange grunneiere at de kan få dette rimeligere i 

egen regi. I tillegg er det stor motstand mot villapumper. Vi oppfatter at dette er årsaken til at 

oppslutning ble for liten. Løsningen ble fremmet fordi kommunen mener at dette ville ha 

hjulpet mange grunneiere og gitt en totalt bedre løsning. 

 

Prosessen som er gjennomført til nå: 

Det er gjennomført 3 informasjonsmøter og skrevet flere informasjonsbrev til de berørte på 

Nes. I tillegg er det lagt ut informasjon på kommunens hjemmeside om prosjektet og referat fra 

møtene.  

I disse informasjonsmøtene så har det blitt informert om: 

- Hvilke områder som vil bli omfattet av saneringen (se vedlegg 1)  

- Ca. trase og kostnadskalkyle for de ulike alternativene som er vurdert.  



- 

- Informasjon om de ulike løsningene, hva trykkavløp er og informasjon om villapumper.  

- Informasjon fra forurensningsmyndigheten i kommunen om de private anleggene (Se 

vedlegg 2) 

- Informasjon fra skatt og avgifts kontoret om hvilke støtteordninger som finnes. 

 

Det er videre sendt ut et brev til hver enkelt med et konkret tilbud på kostnaden for 

stikkledning på 125 000 for selve stikkledningen, se vedlagt brev, vedlegg 3. Tilkoblingsavgift 

kommer i tillegg. 

 

Det er engasjert rådgivende firma for prosjektering og sammen med kommunen er det vurdert 

flere alternativer og løsninger vedrørende trasevalg og hvilke eiendommer som er 

kostnadseffektive å koble på avløp.  

 

I tillegg ble det opprettet en kontaktgruppe, bestående av 3 grunneiere, som har hatt 3 møter 

med kommunen og prosjekterende. Her er framgangsmåte og ulike løsninger diskutert. 

Kommunen fikk inntrykk av at det var stor motstand mot løsningen med villapumper, samt 

kostnader pr grunneier. Derfor valgte vi å foreslå denne såkalte «spleiselagsløsningen», som vi 

mener skal gi grunneierne mange fordeler og langt enklere prosess mot en lovlig avløpsløsning. 

Kommunen har leid inn en konsulent som har spesielt jobbet med dette, en «guru» innen VA 

Norge, Christen Restad. Han har også vært med på et informasjonsmøte og gitt råd underveis. 

Likevel ser vi at motstanden har vært såpass stor at vi ikke er overrasket over at oppslutningen 

om kommunens foreslåtte løsning, Spleiselagsløsning, ikke ble større enn 50 %.  

 

Da spleiselagsløsningen ble forkastet gjenstår det to alternativer.  

 

Alternativer:  

 

1. Private avløpsanlegg. 

Utbedring av private avløpsanlegg i egen regi. I praksis sender kommunen ut pålegg 

om utbedring av privat avløpsanlegg.  

 Pris pr hus/ grunneier ca 150 - 200 000, pluss prosjektering, evt. innvendige 

arbeider og saksbehandlingsgebyr.  

 Kommunens kostnad vil være administrativt ved organisering og håndheving av 

pålegg som sendes ut. Dette organiseres pr i dag av foruresningsenheten.  

 Private avløpsanlegg vil være vanskelig og lite egnet fordi husstandene ligger 

tett og det derfor i hovedsak er aktuelt med minirenseanlegg, eller evt felles 

infiltrasjonsanlegg. Et minirenseanlegg vil være langt mer kostbart og 

komplisert å drifte enn en villapumpe.  

 

2. Kommunal hovedledning med trykk 

a. Hovedledningen kan legges med trykkavløp: 

i. Kommunen sender ut pålegg om tilkobling 

ii. Hver enkelt må ha sin private villapumpestasjon.  

iii. Total kostnad for hver enkelt: ca. 100-200 000,- 

iv. Kommunens kostnad: ca. 15,5 mill 

 

3. Kommunal hovedledning med selvfall 

 

b. Hovedledningen kan legges med selvfall 



- 

v. Kommunen sender ut pålegg om tilkobling 

vi. Dette innebærer 3 kommunale pumpestasjoner. 

vii. Total kostnad for hver grunneier: ca. 70 000 – 150 000,-. 

viii. Kommunens kostnad: ca. 26,5 mill og det er knyttet stor usikkerhet til 

kostnadene. 

ix. 7 stykker må uansett ha pumpe, det er ikke praktisk mulig å få selvfall 

for alle.  

x. Det er erfaringsmessig en betydelig risiko knyttet til kostnadene ved 

dette alternativet. 

xi. Dype grøfter gjør at det er fare for bygninger og hager vil få store 

inngrep. Dette er kostnader for miljøet, kommunen og grunneiere. 

 

Det er lagt inn 15 % usikkerhet ved alle 3 alternativene. Ved alternativet med selvfall og 

spleiselag vil usikkerheten ved tallene være langt større enn ved alternativet med trykkavløp. 

 

Rådmannen anbefaler alternativ 2, kommunal hovedvannledning med trykkavløp. 

 

 

Valdresporten og TCG 

Det er to større bedrifter på Nes, Valdresporten og TCG, som begge ligger i litt avstand fra 

Nes sentrum. Opprinnelig var det ikke planlagt å legge hovedledning til disse bedriftene.  

Likevel har begge bedrifter et høyt ønske om å koble seg på offentlig avløp pga at den 

løsningen de har i dag ikke er framtidsrettet. Derfor vil en påkobling til offentlig nett bedre 

bedriftenes framtid og økonomi. Samtidig gir dette kommunen økte inntekter, både som 

engangssum og årlige inntekter.  

 

Ved Valdresporten og TCG er det et ønske om å utvikle området videre. Ved en utbygging her 

vil det være naturlig å se på tilkobling til offentlig ledningsnett. Når nå kommunen skal legge 

vann og avløpsledninger til øvre del av byggefeltet og Valdresporten er villig til å dekke sin del 

av kostnaden med ledning vil det være riktig at kommunen går inn og dekker resten, slik at 

man kan starte videre utbygging. Det samme prinsippet vil gjelde for TCG.  

 

Siden det pr i dag er for få tilknyttet Nes renseanlegg, samt at nye tilkoblinger vil gi kommunen 

økte inntekter i årene framover, har kommunen interesse av at disse bedriftene kobles på 

offentlig vann og avløp. 

  

Rådmannen foreslår at det gås i dialog med Valdresporten og TCG for å komme fram til en 

avtale om offentlig tilkobling. Hvis det oppnås en avtale vil vi komme tilbake med en sak. 

Dette er mulig å separere fra det eksisterende prosjektet og utsette noe i tid. 

 

Generelt kan ikke vann og avløpsgebyrene benyttes til å sponse stikkledninger. Dersom 

kommunen skal være med å finansiere stikkledninger må dette gå via det kommunale 

budsjettet.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Både i forhold til loven og for å legge til rette for økt utbygging på Nes, som tidligere er 

vedtatt, er det nødvendig å rydde opp i avløpsforholdene på Nes. Det er gjort en betydelig 
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innsats for å finne en best mulig måte å gjøre dette på for befolkningen. Likevel har det ikke 

vært tilstrekkelig oppslutning om kommunens forsøk på å gjøre prosessen enklere og bedre for 

grunneierne.  

 

Utbedring av private avløpsanlegg er et dårlig alternativ fordi husene ligger såpass tett at det 

eneste alternativet som kan anbefales er minirenseanlegg eller evt felles infiltrasjonsanlegg. 

Minirenseanlegg er et komplisert anlegg og gir dårlig renseeffekt. Derfor er det beste 

alternativet man står igjen med å legge hovedledninger med trykk og sende ut pålegg på 

tilkobling til de som ligger i naturlig nærhet av ledningene.  

Alternativet med hovedledning med selvfall blir 11,5 mill mer kostbart for kommunen og det er 

ikke tilrådelig å prioritere dette når det fins andre alternativer. 

 

Det er videre ønskelig med utvikling på Nes, derfor anbefales det å gå i forhandlinger få 

offentlig avløp til de to større bedriftene på Nes; Valdresporten og TCG.  

 

Det er også behov for 3 mill ekstra til selve gjennomføringen av prosjektet med å legge 

hovedledninger på Nes.  

 

 

Vedlegg 

 

1. Kart over trase og berørte områder 

2. Spredt avløp 

3. Informasjonsbrev og kommunens tilbud 

4. Trykkavløp  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Konst. Kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Lene Grimsrud 
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10 NOVEMBER 2015

COWI POWERPOINT PRESENTATION2

VA-ANLEGG NES I ÅDAL



10 NOVEMBER 2015

COWI POWERPOINT PRESENTATION3

ÅDALSVEIEN  NORD



10 NOVEMBER 2015

COWI POWERPOINT PRESENTATION4

ØSTSIDEVEGEN



10 NOVEMBER 2015

COWI POWERPOINT PRESENTATION5

ÅDALSVEIEN  SØR



Informasjonsmøte Nes 12.9.18

Ole Anders Moskaug, rådgiver Vann og miljø



Kommunens hovedmål for avløp

«På lang sikt skal alle boliger i Ringerike ha en 
avløpssituasjon som er i tråd med gjeldende 
forurensningsregelverk og rensekrav.»

Privat anlegg eller tilknytning til offentlig ledning.



Strategi for opprydding i spredt avløp

Vedtatt av kommunestyret i 
2011

Tilsyn og oppfølgning 

Ca 4000 private anlegg 

Ca 70 % vil på sikt få pålegg om 
tilknytning eller oppgradering

7 soner 

Prioritert ut fra miljøtilstand 
og brukerinteresser

Nes ligger i sone 5



Når må man ha godkjent utslipp?

Boliger og hytter der 
det er:

Innlagt vann

Vannklosett/tett tank 

Hva er innlagt vann?

Når vann blir ført inn via 
slange eller rør (inkl. 
også sommervann)

Innvendig røropplegg

Innvendig fastmontert 
tank over 25 liter



Generell om dagens anlegg

Ca. 90 separate avløpsanlegg

Slamavskillere med diffust utslippssted

Økologisk tilstand i Sperillen (God) skal ikke forverres 

Brukerinteresser badevannskvalitet, drikkevann

Tilfredsstiller ikke dagens krav til rensing: 

Fosfor (Tot-P) = <1,0 mg/l Dette tilsvarer en 
renseeffekt på >90 % 

Organisk stoff (BOF5 ) = <25 mg/l. Dette tilsvarer en 
renseeffekt på >90 % 



Hva koster privat avløpsanlegg?

Pris fra rørlegger: 
Infiltrasjonsanlegg: ca. kr 200 000,-
Minirenseanlegg: ca. kr 160 000,-
Gråvannsrenseanlegg:           ca. kr 160 000,-
Tett tank (kun toalettavløp): ca. kr   20 000,-

+ Prosjektering/grunnundersøkelser
+ Elektrikerarbeid + innvendig sanitær + 
saksbehandlingsgebyr: 

kr 9200,- (kr 12 400,- med dispensasjon, hvis mindre enn 
100 meter fra vann)

+ Service og tømming
Levetid for slike anlegg er begrenset!





 

RINGERIKE KOMMUNE 
Utbygging 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00  www.ringerike.kommune.no 
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Informasjonsbrev om etappe 2 Nes i Ådal 

 

Vi viser til møte på Nes den 11.desember og informasjon fra møtet som er lagt ut her:  

http://www.ringvirkninger.com/prosjekter/vann-avlopsanlegg-nes-adal/mote-fase2-11-des-18/ 

På møtet sa vi at vi skulle sende ut forslag til avtale. Vi har valgt å sende informasjonen i 

brevsform i denne omgang. Dersom vi får tilstrekkelig oppslutning om løsningen vi legger fram 

her vil vi fremme saken politisk og vedtak kan forventes i febr/mars. Avhengig av utfallet av 

den politiske saken, vil det kunne sendes ut forslag til en bindende avtale i slutten av mars.  

Etter møtet 11.12 har kommunen fått en nærmere juridisk avklaring i forhold til den foreslåtte 

løsningen. Det viser seg at det er utenfor lovverket å unnta private anlegg for mva, selv om 

kommunen står for utbyggingen. Derfor har kommunen valgt en løsning hvor man flytter 

grensesnittet på kommunal / privat ledning, slik at grunneieren vil eie til og med 

villapumpestasjonen, mens avløpsledningen fra pumpen ut til hovedledningen vil bli kommunalt 

eid. Det vil fortsatt være et anleggsbidrag, men i tillegg må grunneier bekoste den reelle prisen 

for pumpestasjonen pluss mva. Kommunen vil garantere for selve anleggsbidraget, som gjelder 

avløpsledning fra villapumpestasjonen til hovedledning. Selve villapumpestasjonen kan ikke 

kommunen garantere for. Imidlertid er kommunen av den oppfatning at kostnaden for 

villapumpestasjon bli lavere og kvaliteten bedre, dersom kommunen samlet vil stå for innkjøpet. 

Samtidig vil da kommunen stå med reservedeler for den valgte pumpestasjonen og vi vil 

innhente tilbud på serviceavtale. På bakgrunn av signaler fra aktuelle pumpeleverandører vil en 

antatt pris for villapumpestasjon være ca dobbelt så høy for en privatperson som må gå via flere 

ledd. Det er mulig å få villapumper til betydelig lavere pris enn det vi som kommune anbefaler, 

men etter vår erfaring vil både levetid og driftskostnader og vedlikehold øke betydelig dersom 

man velger pumper med lav kvalitet.  

Derfor mener vi denne løsningen vil gi tilnærmet totalt den samme kostnaden som angitt i 

møtet, men grunneieren vil bare drifte en villapumpestasjon og ikke avløpsledningene fra 

villapumpestasjonen til hovedledningen.  

Denne formen for drift vil gjelde dette prosjektet spesielt og kun for tilfeller av 

trykkavløpssystem. Det betyr at de som ikke blir med på akkurat dette prosjektet vil måtte 

regne med å eie både villapumpestasjon og stikkledningen fra pumpen til hovedledningsnettet.  

 

Prinsippene for avløpsanlegget er som følger: 



 

 

2 

Kommunens ansvar: 

Ansvaret for utbygging av kommunalt  avløpsanlegg fra eksisterende septiktank og fram til 

eksisterende kommunalt avløpsnett for videreføring til kommunalt avløpsrenseanlegg. 

Kommunen dekker ikke eventuelle arbeider i bygning(e) for tilknytning til ny stikkledning, eller 

arbeid med nedsetting og tilkobling av villapumpestasjonen.  

Eier av eiendommen tillater at alle ledningsanlegg over eiendommen legges uten at 

det betales vederlag for dette, og at kommunale ledninger har rett til å ligge på eiendommen 

vederlagsfritt.  

 

Grunneiers ansvar: Når anlegget er ferdig utbygget for eiendommen, skal stikkledning for 

avløp fram til tilknytningen til kommunalt avløpsnett være kommunens eie og trykkavløp-

pumpestasjon være eid av eiendommens eier. Grunneieren blir vanlig abonnent til kommunal 

vannforsyning og avløpstjenester på lik linje og med samme vilkår som andre kommunale 

abonnenter. Eier må også sørge for at det tilkobles strøm tilpasset valgt pumpeeffekt. 

Grunneier skal eie, drive, vedlikeholde og eventuelt fornye sin pumpestasjon. Dette gjelder også 

utgifter til strøm, service og annet vedlikehold av pumpestasjonen.  

Grunneier har ansvaret for håndtering av overvannet fra hver enkelt eiendom.  

Tilkobling av overvann / drensvann til det nye spillvannssystemet blir ikke tillatt.  

Antatt kostnadsfordeling: Forutsatt nødvendig antall tilslutninger til denne og tilsvarende 

avtaler for eiendommene og politisk godkjenning, vil kommunen påta seg følgende: 

 

  - Total prosjektledelse inklusive prosjektering og kontrakter med entreprenør 

   og leverandører fram til ferdig utført anlegg inkl oppfølging i garantitiden, med 

unntak av villapumpestasjonen. Dette gjelder samtlige anlegg helt fram til pumpestasjon. 

 

  - Alle eiendommer i prosjektområdet skal betale samme anleggsbidrag på 

   eiendom for anlegget fram til villapumpestasjonen, uavhengig av løpemeter grøft 

eller andre forhold. 

  - Grunneiers ansvar for totalkostnadene, der innbetalinger fra grunneieren 

begrenses til 

 Anleggsbidrag oppad begrenset kr. 80 000 pr. eiendom, avhengig av vedtak av 

kommunestyret i Ringerike kommune.  

 Villapumpestasjon, antatt kostnad 45 000 inkl mva dersom kommunen står for 

innkjøpet.  

 Tilknytningsgebyr + mva. på dette i henhold til gjeldende regelverk i Ringerike 

kommune, pr i dag 11 250 for vann og 11 250 for avløp, inkl mva. Tilknytningsgebyret 

beregnes for tidspunktet der avtalen inngås.  

 

I praksis vil det bety at grunneieren får 2 fakturaer, en for anleggsbidraget for avløpsledningen 

fra villapumpestasjonen til hovedledning (skal det ikke betales mva på) og en for selve 

villapumpestasjonen (her må det betales mva). Årsaken til dette er reglene mht mva.  

 

Dersom kommunen ikke lykkes i å etablere en anleggsbidragsmodell, som beskrevet ovenfor, 

vil kommunen ikke gå videre med arbeidet. I så fall må hver enkelt grunneier besørge etablering 

av lovlige private avløpsanlegg selv. 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_  

Som grunneier slutter jeg meg til prinsippene som skissert ovenfor. 

 

  Nes den ________ (senest 20.januar 2019) 

 

 

 ------------------------------------------  

Alternativt kan det sendes svar på sms til: 4642 6120  eller på mail til: 

lene.grimsrud@ringerike.kommune.no.  

 

Dersom kommunen ikke mottar svar innen 20.januar tolkes det som nei, dvs at grunneier vil 

sørge for etablering av lovlig avløpsløsning i egen regi.  

 

 

Avklaringspunkt om strømforsyningen: 

 

 

 

Min bolig har 1 fas:____   eller 3 fas:_____ 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Lene Grimsrud 

prosjektleder 

lene.grimsrud@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 



RINGERIKE KOMMUNE
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Vedlegg 4 Trykkavløp

Trykkavløp som hovedledning er en løsning som ikke krever fall på ledningene, men
avløpsvannet pumpes via private villapumpestasjoner (små pumper) gjennom
hovedledningene, se prinsippskisse under.
Dette gir også grunnere grøfter, mindre dimensjoner på ledningen og dermed rimeligere
grøftekostnader.

Skisse 1: Prinsippskisse trykkavløp.

Fakta om villapumper:
Pumpen har tilsvarende strømforbruk som en vanlig pumpe i vaskemaskinen, og det
tilsva rer ca 500 kr i året.
Det anbefales serviceavtale, antatt årlig kostnad: 2 - 3000, - .
Ved normal bruk av toalettet (dvs ikke kast annet i toalettet enn det som skal være der)
er det lite vedlikehold.
Levetiden er normalt 15 - 20 år.
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1379-291  Arkiv: PLN 431  

 

Sak: 11/19 

 

Saksprotokoll - Uttalelser, innsigelser og merknader til høring og offentlig ettersyn 

Orienteringssak - 431 Områderegulering Hønefoss 

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
Formannskapet strategi og plan tar saken til orientering. 

 
 

Behandling i Strategi og plan 15.05.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Strategi og plan 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1379-284   Arkiv: PLN 431  

 

 

Uttalelser, innsigelser og merknader til høring og offentlig ettersyn 
Orienteringssak - 431 Områderegulering Hønefoss 
 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet strategi og plan tar saken til orientering. 

 

 

 

 

Saken  

Formannskapet strategi og plan besluttet i møte 22.01.2019 (sak 3/19) å sende forslag til 

planid 431 Områderegulering Hønefoss på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. 

Frist for å komme med uttalelser og merknader var 20.03.2019 med utsatt frist for statlig 

samordnet høringsuttalelse til 03.04.2019.  

 

Rådmannen har orientert formannskapet strategi og plan om innsigelser og merknader i møte 

23.04.2019, og vil orientere igjen i møte 15.05.2019 i forbindelse med behandling av 

orienteringssaken.  

 

Det er mottatt 8 innsigelser/uttalelser og 76 merknader til planforslaget. Vedlagt er 

rådmannens oppsummering og kommentarer til disse.  

 

Behov for endringer av planforslaget før sluttbehandling 

Innsigelser og merknader, samt noen feil/uklarheter som er oppdaget, er lagt til grunn for 

vurdering av behovet for endring av planforslaget før det sendes til 2. gangsbehandling og 

vedtak. Berørte parter som grunneiere, naboer, gjenboere, merknadsparter m.v. skal i henhold 

til loven få anledning til å uttale seg.  

 

Endringer av forslag til planid 431 Områderegulering Hønefoss vil etter planen sendes på en 

begrenset høring kort tid etter 15.05.2019.  

 



- 

 

 

 
 

 

 

 

Vedlegg 

431 - Vurdering av uttalelser 03.05.2019 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Linda Nethus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mal sist revidert 02.09.2015

VURDERING AV UTTALELSER VED
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANFORSLAG

PlanID: 0605_431 Områderegulering Hønefoss

Nr Navn Dato
Innsigelser

1 Statens Vegvesen 20/3 - 19
2 Buskerud Fylkeskommune 19/3 - 19
3 Bane NOR 2/4 - 19
4 NVE 2/4 - 19
5 Fylkesman nen i Oslo og Viken 2/4 - 19

Offentlige myndigheter
6 Byrådsavdeling for byutvikling 20/3 - 19

Kommunale uttaleparter
7 Utbygging og teknisk forvaltning 12/3 - 19
8 Ansatte Hønefoss skole 14/3 - 19
9 Miljørettet helsevern 20/3 - 19

Organisas jon
10 Ringerike Arbeiderlag 4/3 - 19
11 Ringerike SV 7/3 - 19
12 Petersøyas Venner 12/3 - 19
13 Innbyggerinitiativ Hønefoss skole 16/3 - 19
14 KrF 14/3 - 19
15 Nordsia Vel 15/3 - 19
16 Ringerike kirkelige fellesråd 15/3 - 19
17 Fortidsminneforeningen i Ringeri ke og Omegn 19/3 - 19
18 Ringerike Høyre 19/3 - 19
19 Rødt Ringerike 19/3 - 19
20 Ringerike Arbeiderparti 20/3 - 19
21 DNT Ringerike 20/3 - 19
22 Den Norske Kirke 20/3 - 19
23 Tyristrand Landsbyforening 20/3 - 19

24 Universitetet i Sørøst - Norge avd. Ringerike 20 /3 - 19
25 Venstre 28/3 - 19
26 Unge Venstre 28/3 - 19
27 Ringerike næringsforening 31/3 - 19

Private
28 Stein Bakken
29 Stabells gate 8 AS, Flattums gate 12 AS og Grand

Hotel Hønefoss AS
5/2 - 19 og
12/2 - 19

30 Lise Bye Jøntvedt, Kjell - Olav Jøntvedt, Catal ina
Guerrero Jøntvedt og Øivind Kr. Guerrero Jøntvedt

10/2 - 19

31 Bernd Wiskemann 11/2 - 19
32 Wenche og Per Weisteen 3/3 - 19
33 Christine K Jørgensen 4/3 - 19
34 Harald Heggen Brørby 5/3 - 19
35 Jan Erik Berg 6/3 - 19
36 Kirkegaten 7 ANS 8/3 - 19
37 Knut Fure 12/3 - 19
38 Ring Eiendomsutvikling AS 13/3 - 19
39 Toril Skogdal Westheim 13/3 - 19
40 Ola Landmark 14/3 - 19
41 Reidar Olsen 15/3 - 19
42 Knut Holter 15/3 - 19
43 Lafton Eiendom AS 15/3 - 19
44 Sameiet Kinohaven Terrasse 15/3 - 19
45 Halvorsen og Reine AS 15/3 - 1 9
46 SG arkitektur as 15/3 - 19
47 Hilde Grefsrud 16/3 - 19
48 Nina Gabrielsen og Arild Myrmel 16/3 - 19
49 Henriette C. Hovde 17/3.19
50 Kari Løvskogen 18/3 - 19
51 Block Watne 18/3 - 19
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52 Eiendomsservice Ringerike AS 18/3 - 19
53 Randi Kirkaune 18/3 - 19
54 Egil H Lindsjørn 18/3 - 19
55 Geir Dahl 18/3 - 19
56 Anne Berit Haugen Rijken 18/3 - 19
57 Gro - Marie Ridderhus 18/3 - 19
58 Hans Einar Thorset 18/3 - 19
59 Scala Eiendom AS 19/3 - 19
60 Trond Skogdal 19/3 - 19
61 Linda Lilleenget 19/3 - 19
62 BA - tec 19/3 - 19 og

20 /3 - 19
63 Pelle Gangeskar 19/3 - 19
64 Minde &Minde AS 19/3 - 19
65 Brakar AS 19/3 - 19
66 Rune Berg 19/3 - 19
67 Marianne Skogstrøm Endrerud og Lars Torstensen

Lindstøl
19/3 - 19

68 Ottar Engebretsen 19/3 - 19
69 Hønefoss Taxi SA 19/3 - 19
70 Per Martin Nordli 1 9/3 - 19
71 Kristin Grov 19/3 - 19
72 Natalia Anita Sadowski 20/3 - 19
73 Ringerikskraft 20/3 - 19
74 Jan Solgård, Ole Håkon Opperud, Erik G. Karlsen,

Arne S. Sørland
20/3 - 19

75 Stein Halvorsen AS 20/3 - 19
76 Anne Rønningsbakk 20/3 - 19
77 Ngoc Sang Ho 20/3/19
78 Sindre Nørgaard 20/3 - 19
79 Bodil Gusgaard 20/3 - 19
80 Trefokus AS 20/3 - 19
81 Bruget Hønefoss AS 20/3 - 19
82 Tronrud Eiendom AS 20/3 - 19
83 Hege Lund Johansen og Bjørn Eskil Johansen 20/3 - 19
84 Atle Olav Ljåstad 25/3 - 19

Oppsummering av uttalelser Rådmannens kommentar

Innsigelser

Statens Vegvesen (SVV)

Innsigelsespunkter:
Statens vegvesen krever byggegrense på 10 m fra regulert
formålsgrense til veg.

BKB10
Vegnormalen må legges til grunn for fylkesvegene og tekniske planer
må godkjennes av Sta tens vegvesen.

Krav om frisikt i kryss og avkjørsler.
Kan ikke akseptere atkomst til parkeringshus slik vist i plankartet.
Krever teknisk detaljplan for dokumentasjon.

1. Planforslaget tar ikke nødvendig hensyn til fremtidig utvikling av
fylkesvegene. Statens vegvesen krever at det tegnes inn en byggegrense
på 10 m på en av sidene av fylkesveg 35 fra regulert formålsgrenser til
vegen. Vegvesenet foreslår følgende sidevalg:

1. Det legges inn rekkefølgebestemmelse som sikrer utvikling av veien før det bygges
inntil..

2. Rådmannen mener klassifisering av fylkesveg 169 ikke er en prosess som bør tas i
områderegulering Hønefoss, men startes opp separat hvis det er et politisk ønske om
det.

3. Byggegrense vurderes nærmere . BKB10 er ikke unntatt krav om detaljregulering.

4. Rådmannen anser det som uproblematisk at bestemmelsenes § 6.1.1.1 slettes og
imøtekommer SVVs krav.

5. Minimum fortausbredde er 2,5 meter, dette er rettet i best emmelsene. 2,5 meter er
tilstrekkelig bredde, da hovedtyngden av fotgjengere vil bevege seg fra Hønefoss bru
via Søndre t orv og Storgata videre.

6. Rådmannen tar inn bestemmelse om stammeomkrets, kroneomkrets og
oppstamming.
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Østsiden mellom plangrense og Kvernbergsund bru
Vestsiden mellom o_S12 og o_S21
Østsiden mellom o_S22 og Hønefoss bru.

Eventuelt kan det legges inn rekkefølgebestemmelser som sikrer utvikling
av vegen før det bygges bygg inntil. Forslag til rekkefølgekrav:

«Det kan ikke tillates utbygging av områdene B/T1, B/T2 o g B/T3 før
o_S1 er utviklet. »

«Det kan ikke tillattes utbygging av områdene BS4, BF, BS7 før
tilliggende fylkesveg o_S2 mellom o_S12 og o_S21 er utviklet.»

«Det kan ikke tillates utbygging av områdene BH1, BS13, BS15, BKB8
og BKB9 før tilliggende fylkesveg o_S2 mellom o_S21 og Hønefo ss
bru er utviklet.»

2. Fylkesveg 169 bør nedklassifiseres til kommunal veg.
3. Felt BKB10: Statens vegvesen krever at grensen for området flyttes

minimum 15 m fra senterlinje veg. De kan heller ikke akseptere at området
unntas krav om detaljregulering .

4. Staten s vegvesen aksepterer ikke at vege r utformes i samsvar med
Teknisk illustrasjonsplan filnavn L 70 000 sammen med bestemmelsene i
§ 6.1.1.1. Statens vegvesens vegnormaler skal legges til grunn for
fylkesvegene.

5. Vegvesenet mener fortausbredde på 2 - 2,5 m og bebyggelse inntil
formålsgrense ikke hensyntar en utvikling med 4000 nye innbyggere.

6. 2,0 m bredde for grønne rabatter med trær er for smalt. Roten på et tre
krever minimum like stor plass som krona.

7. Statens vegvesen krever følgende tillegg i § 4.8: «Tekni ske planer som
berører fylkesveg skal godkjennes av Statens vegvesen.»

8. Statens vegvesen forutsetter at adkomst til de ulike kvartalene legges i
sekundærvegnettet.

9. Det kommer ikke tydelig frem av planforslaget hvordan fremkommelighet,
kollektivfelt eller si gnalregulering for buss/bussprioritering er løst. Det er
ikke sikret hverken i plankart, teknisk illustrasjonsplan eller bestemmelser
hvordan dette skal løses. Hovednettet for buss bør etter vegnormalene
løses med kjøremåte A. Dette må avklares nærmere i t ekniske planer.

10. Statens vegvesen forutsetter at det er rabatt mellom gang - sykkelveg og
kjørebane langs fylkesvegene.

11. Statens vegvesen anbefaler at gang - og sykkelveg forbi rådhuset
plasseres på vestsiden, da det er veldig smalt /dårlig løsning forbi
rådh uset slik planforslaget legger opp til.

12. Trær i frisiktsonen, slik det er beskrevet i teknisk illustrasjonsplan, kan ikke
aksepteres. Frisikt må tegnes inn på plankart og teknisk illustrasjonsplan,
eller sikres i reguleringsbestemmelsene.

7. Dette tas inn i bestemmelsenes § 4.8.

8. Som prinsipp legges atkomster i sekundærveinettet der dette er mulig. Atkomst
reguleres i framtidige detaljreguler inger.

9. Teknisk illustrasjons plan gjøre s mer lesbar og tydelig. Frisiktlinjer tegnes inn, og
kollektivfiler, kollektivtraseer og venstresvingefelt vises tydeligere .

10. Dette følges opp der det er hensiktsmessig og plass til det.

11. Dette er ikke et innsigelsespu nkt. Rådmannen bruker eget skjønn, og mener ny
sykkelvei bør ligge inntil veien for å ikke oppleves som en omvei.

12. Dette er endret i teknisk illustrasjonsplan.

13. Atkomstdelen av til felt o_SPA2 reguleres til samferdselsareal for tydeligere å vise at
kommune n ikke har til hensikt å bygge parkeringshus helt ut i krysset.

14. Det legges inn rekkefølgebestemmelse for felt BKB9.

15. Ny vei fra Hønengata til jernbanestasjon vil reguleres i egen plan senere.

16. Bru fra Eikli til Ringeriksgata vil prosjekteres som grunnlag fo r detaljregulering før
den kan bygges.

17. I møte med kommunen uttrykte SVV at det er tilfredsstillende at belegg, belysning,
skilting mm ivaretas i teknisk plan for samferdselsanlegg i forbindelse med
byggesøknad (jf. bestemmelsenes § 4.8).

18. Det vises til kom mentaren til pkt. 9. Bestemmelsenes § 3.1.4 ivaretar krav til
gjennomføringsavtale.

19. Rådmannen er uenig i at det er mange unntak fra plankra v. Der det er unntak er
detaljeringsgraden høyere enn i resten av planen. Det vil i tillegg legges inn
detaljplankra v på bruene og elvelangs.

20. Ved ombygging til gate skal det etableres regnbed/ grøntrabatt med trær og utskifting
av VA - og overvannsnett der det er behov.
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13. Innfartsparkering er med på å trekke biler til sentrum og vil være uheldig
for nullvekstmålet. Det bør være gode gangforbindelser fra parkering til
sentrum. Atkomst til o_SPA2 kan ikke aksepteres til o_S3, og bør
vurderes tilknyttet ny vegforbindelse over Begna.

14. Vridning a v landkaret til Hønefoss bru forutsetter rekkefølgebestemmelser
for bebyggelse på område BKB9, slik at bebyggelsen ikke igangsettes før
eventuell vridning er gjennomført.

15. Plan for ny veg og bru over Begna må behandles senere.
16. Statens vegvesen vil påpeke a t en bru mellom Eikli og Schjongslunden

trolig er for bratt til å tilfredsstille kravet til universell utforming. Den bør
endres for å få akseptabel stigning. Forbindelse mellom ny bru og
sykkelfelt vest for Osloveien må bedres, fortrinnsvis med planskilt
undergang.

17. Statens vegvesen krever teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av
riks - og fylkesveger. Den tekniske illustrasjonsplanen i byplanen oppfyller
ikke disse kravene. Det mangler frisikt, belegg, belysning, skilting og
andre relevante anlegg og elementer til fylkesvegene i teknisk
illustrasjonsplan/ plankart. Det er uklart hva som er venstresvingefelt og
kollektivfelt i teknisk illustrasjonsplan.

18. Transportutredningen forutsetter at tilfartskontroller i ytre kryss kan avvikle
trafikken i sentr um, men dette kan føre til kø ut på hovedvegnettet. Vi
savner en teknisk detaljplan som dokumenterer at vegsystemet kan
utvikles i henhold t il vegnormalene. Vi forutsetter gjennomføringsavtale
med byggeplan for alle tiltak som berører fylkesvegene.

19. Det er uheldig å ha så mange unntak fra plankrav.
20. Det må redegjøres for om fylkesveger er flomveger, og hvor eventuelle

beredskapsveger skal være ved flom.

Buskerud fylkeskommune

1. Innsigelse:
Fylkeskommunen fremmer innsigelse til felt BS16 på bakgrunn av
konflikt med kulturmiljø av nasjonal interesse (Riksantikvarens NB! -
område). Innsigelsen er knyttet til bestemmelsene som gjør at
planforslaget åpner for tett bebyggelse og store byggehøyder tett inntil
de verneverdige bygningene. Fylkesutvalget ber kommun en om å
bearbeide planen slik at utbyggingen tar tilstrekkelig hensyn til det
historiske bygningsmiljøet. Byggehøyde og byggegrense må fastsettes
i områdereguleringen.

2. Kvalitetsprogrammet og § 4.12 bør bearbeides.

3. Den verneverdige bebyggelsen innenfor hens ynssone H570 bør markeres

1. Rådmannen ønsker å imøtekomme innsigelsen ved å legg e inn byggegrenser og
byggehøyder i plankartet .

2. Bestemmelsene er endret slik at kvalitetsprogrammet betegnes som retningsgivende
– ikke førende. Det er bestemmelser og plankart so m er juridisk bindende.

3. Bygninger innenfor hensynssonene vil ikke markeres med tykk strek, men
k ulturminneregistreringen vil være vedlegg ved sluttbehandling av planforslaget.

4. Bloms gate 3 og 5, Sundgata 2 og 4 vurderes av rådmannen som et naturlig
transf ormasjonsområde innenfor kvadraturen. Det samme gjelde Storgata 20.

Tomta til Eikli skole er en viktig tomt for framtidig utvikling, og rådmannen vil overlate
til et framtidig prosjekt hvorvidt deler av skolebygningene bevares/rehabiliteres.

Rådmannen øn sker ikke reg ulere rådhuset med hensynssone.
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med tykt omriss (bygg som skal bevares) slik at det tydelig framgår hvilke
bygninger som har verneverdi.

4. Bloms gate 3 og 5, Sundgata 2 og 4, Oslovegen 3, Ringerike rådhus, den
gamle delen av Eikli skole og Storgata 20 bør legges u nder hensynssone
med formål bevaring.

5. Kulturminneregistreringen i Hønefoss (lista over verneverdige bygninger)
oppføres som et vedlegg til områdereguleringen og gjøres tilgjengelig på
kommunens hjemmeside.

6. Kommunen bør stille krav om felles detaljregulerin g for BS16 og BKB10.

7. Det bør skilles bedre mellom juridisk bindende bestemmelser og
retningslinjer.

8. Det bør, i samarbeid med administrasjonen i Buskerud fylkeskommune,
utarbeides en portefølje over alle prosjekter knyttet til gjennomføring av
infrastruktu r.

9. Det er kommet nye statlige planretningslinjer for klima - og energi
gjeldende fra 28.09.2018 som bør vises til under statlige føringer for
planarbeidet.

10. Det påpekes at Schjongstangen, Schjongslunden og Eikli er områder som
omtales i kvalitetsprogrammet, men som ikke er med i planen. Det kan
ikke legges føringer for arealer som ikke er en del av planforslaget.

11. Fylkeskommunen vil ikke motsette seg at det oppføres et nybygg på
BS18 under forutsetning av at ny bebyggelse tar tilstrekkelig hensyn til
den fred ete Riddergården og den øvrige verneverdige bebyggelsen i
området. Det er viktig at områdereguleringen fastsetter rammene for ny
bebyggelse, og mener at byggehøyden må fastsettes i den – ikke i
framtidig detaljregulering. Ber om at formuleringen «Endelige høyder
justeres ved detaljregulering» fjernes fra § 5.4.18.

12. Det er positivt at estetikk og arkitektur har fått en egen paragraf i
planbestemmels ene, men definisjon av material valg bør omtales i
kvalitetsprogrammet.

13. Det mangler siktlinje mellom søndre og n ordre torv i kvalitetsprogrammet.

5. Dette ivaretas ved sluttbehandling.

6. Det vises til pågående planarbeid på begge feltene. Her er det samme grunneier, og
det foreligger mulighetsstudier som har vurdert utvikling av arealene i en helhet. Det
vil d erfor ikke stilles krav om felles detaljregulering.

7. Dette ivaretas gjennom at kvalitetsprogrammet betegnes som retningsgivende – ikke
førende. Det er bestemmelser og plankart som er juridisk bindende.

8. Dette ivaretas utenfor planprosessen, arbeidet er pågå ende.

9. Dette rettes i planbeskrivelsen.

10. Rådmannen er klar over at kvalitetsprogrammet dekker arealer utenfor
planavgrensningen, og anser den som et mulighetsstudie der den ikke er i tråd med
områdereguleringen eller viser områder utenfor. Den er kun retnin gsgivende - og den
er retningsgivende kun innenfor planområdet.

11. Bestemmelsen endres slik BFK ber om.

12. Rådmannen har igangsatt arbeid med en formingsveileder for Hønefoss, denne vil ta
for seg blant annet materialvalg.

13. Det er ikke en siktlinje mellom Søndre Torv og Nordre Torv. Hvis man står på Søndre
Torv kan man se klokketårnet, men ikke Nordre torv.

Bane NOR

1. Innsigelse
a) Bane NOR fremmer innsigelse til reguleringsbestemmelsenes § 4.20.

Bane NOR krever at denne tas ut av planforslaget.

1. Innsigelse
a) Jernbanelovens § 10 omfa tter byggegrense på 30 meter fra midt nærmeste

spor, og gjelder foran byggegrenser vedtatt i reguleringsplan. Dette innebærer
ikke nødvendigvis byggeforbud, men alt innenfor 30 meter må søkes om. På
bakgrunn av dette, fjernes bestemmelsen § 4.20.
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b) Det fremmes innsigels e planforslagets bestemmelse for Hensynssone
H710 § 12.2 og Bane NOR krever at det innarbeides en
unntaksbestemmelse for jernbanen.

2. Deler av Bane NORS eiendom gnr/bnr 4000/12 er ikke medtatt i planen.
Denne bør medtas og reguleres til jernbaneformål.

3. Planf orslagets § 4.2: Det skal benyttes stedegne masser og legges til rette
for revegetering og tilplantes med stedegen vegetasjon langs jernbanen.
Bane NOR ber om at bestemmelsen endres fra «skal» til «i størst mulig
grad». Dette er et krav som vil være umulig å oppfylle til fulle da hensynet
til sikkerhet og funksjonalitet må veie tyngst.

4. Hensynssone H570 overlapper Begna bru. Det forutsettes at nødvendig
vedlikehold og tiltak på brua er unntatt fra bestemmelsene i § 11.2.

b) Bestemme lsen er revidert slik Bane NOR ber om.

2. Eiendommen er utenfor planavgrensning, og vil ikke tas med i områdereguleringen.

3. Dette gjelder b estemmelsenes § 6.7 – ikke 4.2. Rådmannen vurderer at
b estemmelsen kan endres fra «skal» til « i størst mulig grad».

4. D ette skal avklares til sluttb ehandling.

NVE

Innsigelse r

NVE har ikke tilstrekkelig grunnlag til å vurdere virkningen av de nye
elvekryssingene, veien over Petersøya og elvelangs opp mot allmenne
interesser, jf. vannressursloven §§ 5, 8 og 18.

1. Det er lag t frem flere elvekryssinger, tursti langs elva og veier i flomutsatte
områder uten at virkningene av disse tiltakene fullt ut er beskrevet. Det er
ikke vurdert hvilke virkninger dette vil ha på flom - , erosjons - og skredfare.

2. Plassering av brufundamenter, pilarer, endring av terreng i og ved
vassdrag og i flomsoner vil kunne påvirke strømningsforhold, hastigheter
og føre til oppstuving, økt erosjonsfare og økt fare for skred. I
plandokumentene er det ikke beskrevet virkninger av disse tiltakene. NVE
anbefa ler at det gjøres en nærmere vurdering av elvekryssingene, veien
over Petersøya og elvelangs plassert på riktig sted i forhold til
hydrologien/hydraulikken, på dette plannivået.

3. NVE mener at hensynet til vassdragsnaturen må tillegges avgjørende vekt
og væ re premissgivende for den videre planleggingen av elvelangs. Det er
imidlertid avgjørende at en i forbindelse med etableringen tar tilstrekkelig
hensyn til naturmiljø og landskap i området. Det er også viktig at man i
størst mulig grad unngår å legge en ny sti helt ut mot elvebredden i tråd
med kravene om opprettholdelse av et naturlig vegetasjonsbelte i
vannressursloven § 11. NVE ber kommunen vurdere om o_SGS8 kan
legges slik at den ikke går tett inn til elvestrengen, men følger
eksisterende ferdselsåre ne d til Schjongslunden.

1. Innsigelsen løses ved at det gjennom bestemmelsene stilles krav til detaljregulering
før broene, veien ov er Petersøya og Elvelangs bygges. Prosjektering vil være
grunnlag for detaljreguleringene slik at konsekvensene kan beskrives.

2. Dette vil bli sett nærmere på i de enkelte detaljreguleringer.

3. Punktet imøtekommes ved at det stilles krav til detaljregulering av elvelangs.
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NVE har innsigelse til områderegulering Hønefoss med bakgrunn i at
sikkerheten mot skredfare ikke er ivaretatt i tilstrekkelig grad.

4. I NVEs veileder: «veiledning ved små inngrep i kvikkleiresonen» står det:
«I ravinert leirterreng må nybygg ligge i en avstand på minst 2 x
ravinedybden fra topp skråning. Ved kortere avstand til topp skråning bør
geoteknisk sakkyndig kontaktes.» NVE mener hensynssone H310 - 1 - 8
ikke fullt ivaretar dette.

5. K ommunen må se over utbredelsen av hensynssone for skredfare og se
til at de har dekket opp hele området som er pekt på som utsatt i ROS -
analysen.

6. I bestemmelsene knyttet til H310_ bør det gå tydeligere fram at dette er
områder det allerede er kartlagt en skredfare og det bør her vises til
tidligere utred ninger.

7. Siden deler av plan området er unntatt for videre plankrav, vil det kunne
komme bebyggelse i områder der grunnforholdene ikke er tydelig avklart.
NVE mener som utgangspunkt at reell fare for skred skal være utredet på
siste plannivå. Det må innarbei des generelle bestemmelser som ivaretar
at det gjøres vurderinger av skredfare utenfor henssynssonene.

8. En kvikkleiresone i Riperbakken er ikke tatt inn i kartet. Denne ligger i dag
ikke inne i NVE Atlas, men er ventet om kort tid. Kvikkleiresonen i
Støavei en må utvides.

9. NVE påpeker at det er enkelte tema som blir nevnt i ROS som ikke følges
opp i bestemmelser.

Krav til sikker byggehøyde for nye bruer som etableres (kote 69,5+)

Nye gangveier som etableres (elvelangs) må legges over 20 - års
flomnivå (kote 68+ )

Overvannsflom (NVE påpeker at det ikke er beskrevet videre i plan
hvordan vannet skal ledes og slippes ut i Storelva)

10. Et nettanlegg som krysser Drammensvassdraget ved Hårom – NVE
anbefaler at det tas kontakt med Ringerikeskraft Nett AS for videre
avklari nger. Vannverket ved Hønefoss er regulert som energianlegg –
NVE anbefaler at dammen og lededammen inn mot område BKB10 og
BS16 tegnes inn i plankart.

4. He nsynssonen i kartet blir utvidet til å være 2 x ravinedybden fra topp skråning (det
er inkludert 1 m for vannsøylen/elvevannet ) for å følge opp ROS - analysen og
gjeldende teknisk forskrift . Hensynssonen er alltid minimum 20 m f ra skråningstopp.
Hensynssone for skredfare oppdateres og utvides

5. Hensynssone H310_2 - XX vil inkludere hele skråningen langs elvebredden .
Resterende områder vil bli ivaretatt gjennom planbestemmelsene.

6. Rådmanne n foreslår å endre § 10.1.1 til: Hensynssone H310_1a - b omfatter NVE
registrerte kvikkleiresone 2264 Riperbakken, og viser potensielt løsne - og
utløpsområde for kvikkleireskred. Hensynssone H310_ XX b omfatter utløpsområdet
for NVE registrerte kvikkleiresone 867 Støalandet. Prosjektering og utførelse av tiltak
innenfor hensynssonen skal følge sikkerhetskrav fra gjeldende NVE
kvikkleireveileder og enhver tids gjeldene teknisk forskrift vedrørende sikkerhet mot
flom, stormflo og skred . Innenfor hensynssonen skal det følge en geoteknisk
utredning med forsla g til detaljregulering eller søknad om tillatelse til tiltak. Hvilke
tiltak som må vurderes av geoteknisk fagkyndig fremgår av gjeldene NVE
kvikkleireveileder.Tilstrekkelig sikkerhet i henhold til teknisk forskift skal oppnås ved
beskrivelse av nødvendige avbøtende tiltak i detaljregulering eller i søknad om
tillatelse til tiltak. Innenfor hensynssone H310_1a tillates det ikke snauhogst eller
annen form for bearbeiding av grunnen som kan øke rasfaren. Dette gjelder også
terrengmessige inngrep som er unntatt søknadsplikten etter plan - og bygningsloven
§ 20 - 1.

7. Rådmannen vurderer det som hensiktsmessig å legge til en ny generell bestemmelse
om grunnforhold: I forbindelse med detaljregulering eller søknad om tillatelse til tiltak i
områder som potensielt kan v ære utsatt for ras og skred skal det foreligge
dokumentasjon på at sikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt, jf. enhver tids gjeldene
teknisk forskrift vedrørende sikkerhet mot flom, stormflo og skred. I områder med
løsmasser hvor terrengkriterier tilser at det kan gå et områdeskred skal det
dokumenteres av en fagkyndig at den geologiske stabiliteten i hele området er
tilstrekkelig. For mindre byggetiltak kan det gis unntak fra kravet om geoteknisk
undersøkelse dersom tiltakshaver kan legge frem en tilfredsst illende begrunnelse
som viser at tiltaket ikke vil ha negativ påvirkning på stabilitetsforholdene.
Utredningens omfang skal vurderes opp mot tiltakets omfang og graden av fare.
Sikkerhetskrav og vurdering av skredfare skal følge teknisk forskrift og NVE si ne
veilere: nr. 2/2014 «Flaum - og skredfare i arealplaner», nr.7/2014 «Sikkerhet mot
kvikkleireskred» og «Veiledning ved små inngrep i kvikkleiresoner», eller
etterfølgende versjoner av disse.

8. Hensynssone H310_1 Riperbakken blir utvidet til å inkludere ut løpsområdet for
kvikkleireskred. Det vil også bli inkludert en hensynssone for Støalandet.
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9. Blir satt krav om detaljregulering for elvelangs og for nye bruer, punktene over vil
derfor ikke bli fulgt opp i bestemmelser.

10. Dette løses gjennom detaljregulering.

Fylkesmannen i Oslo og Viken

1. Fylkesmannen fremmer innsigelse til forslag om kjøreveg og bru over
Petersøya og Storelva.

2. Fylkesmannen fremmer innsigelse til manglende plankrav og utredning av
konsekvenser for de nye bruene som er foreslått i planforslage t .
Fylkesmannen vil likevel vise til at de støtter kommunens ønske om å
etablere bruer over elva for å knytte bydelene tettere sammen med
sentrumsområdet.

3. Konsekvensutredning for naturmangfold baserer seg på eldre
kartlegginger. Før tiltak kan gjennomføre s her mener vi derfor områdene
må kartlegges på nytt.

4. Bru over Begna er foreslått i den nedre delen av en naturtype med
meander som er vektet til å ha nasjonal interesse (A - verdi). Her er det kun
foreslått gang - og sykkelbru. Fylkesmannen støtter disse vu rderingene og
mener det er viktig å sikre disse verdiene gjennom utarbeidelse av en
detaljregulering.

5. Når det gjelder flom - , ras - og skredfare viser Fylkesmannen til uttalelsen
fra NVE og legger til grunn at Ringerike kommune innarbeider krav i
bestemmelse ne som ivaretar dette.

6. B estemmelsene bør endres slik at det skilles tydeligere mellom hva som
er retningslinjer og hva som er juridisk bindende bestemmelser.

7. Fylkesmannen vil sterkt anbefale en mere restriktiv parkeringspolitikk i
kjernen av sentrumsområde t .

8. Fylkesmannen anbefaler at de områdene hvor det er påvist forurenset
grunn blir vist med en egen hensynssone i plankartet, jf. bestemmelsene i
§ 3.1.1.

1. Rådmannen løser dette ved å legge inn krav om detaljregulering på bruene. Type
bru over Petersøya spes ifiseres ikke i Områderegulering Hønefoss.
Reguleringsbestemmelsene vil suppleres med krav til detaljregulering for bruene.

Ved å gjøre de nødvendige utredningene i detaljreguleringsprosessen vil vi få det
totale bildet av konsekvenser for blant annet nat urmangfold, friluft, flom og
grunnforhold. Dette vil da gi svar på hvordan alternativet med Petersøya er i forhold
til dagens trase. Hvorvidt det er aktuelt med kollektivtrafikk eller kun sykkel og
gange vil derved avgjøres i en egen detaljregulering gjenn om at det stilles krav til
detaljregulering.

2. Innsigelsen imøtekommes ved at det stilles krav til detaljregulering for bruene og at
det blir utført nødvendige og tilstrekkelige utredninger av konsekvenser i
forbindelse med dette.

3. Reguleringsbestemmelsene v il suppleres med krav til detaljregulering for bruene.
Innspillet tas til orientering. Dette må oppdateres i forbindelse med detaljplaner som
følger Områderegulering Hønefoss.

4. Områderegulering Hønefoss regulerer ikke bru over Begna. Arealer som vil kunne
b erøres av bru over Begna og forbindelsen mellom Hønengata og Arnemannsveien
(ved stasjonsområdet) blir regulert som sone for båndlegging i påvente av vedtak
etter plan - og bygningsloven (felt H710) (pbl § 11 - 8 d). Det skal utarbeides og
fremmes egen detalj regulering for dette prosjektet (Nordre tangent).

Forbindelsen over Begna vil være en bru for gange og sykkel, kollektiv og bil. Dette
er for å oppnå målene om nullvekst i trafikken og samtidig klare å håndtere den nye
situasjonen når Ringeriksbanen og ny E16 er etablert. Det vil bli en betydelig
økning av trafikken i Soknedalsveien, samtidig som vi ikke ønsker at denne
trafikken belaster Arnemannsveien og sentrum. Det er viktig å skape et godt
kundegrunnlag for Ringeriksbanen og denne forbindelsen vil vær e en del av nord -
sør – aksen for kollektivtrafikk.

5. Dette kommenteres i innsigelsen fra NVE.

6. Dette ivaretas gjennom at kvalitetsprogrammet betegnes som retningsgivende –
ikke førende. Det er bestemmelser og plankart som er juridisk bindende.

7. Rådmannen senker minimumskravet til bilparkering, fra 0,8 til 0,5 og fra 1,5 til 1 i
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revideringen av planbestemmelsene. Hotellnormen for sykkel endres til
Sykkelparkering for minst 30 % av de ansatte. Parkeringsrestriksjoner er et kraftfullt
virkemiddel for å oppnå trafikkstyring og nullve k st i personbiltransporten. Det er
igangsatt et arbeid med en egen parkeringsstrategien.

8. Bes temmelsenes § 3.1.1 Forurenset grunn ivaretar hensynet til forurenset grunn.
Det er ikke hensiktsmessig å legge inn en hensynssone, da ROS - analysen fastslår
følgende: «I hele Hønefoss sentrum vil det være mistanke om forurensning i
grunnen og dermed krav o m gjennomføring av miljøteknisk grunnundersøkelse i
henhold til krav gitt i Forurensningsforskriftens kap. 2.» .

Offentlige myndigheter

Byrådsavdeling for byutvikling

1. Oslo kommune ser positivt på Ringerike kommunes mål om at
områdereguleringsplanen skal bidra til at 70 prosent av
befolkn ingsveksten som er ventet, skal skje i Hønefoss, og at 10
minutters - byen skal være et bærende prinsipp.

2. Byrådsavdelingen for byutvikling mener planen kunne vært mer ambisiøs
med tanke på å begrense biltrafikken, ved i enda større grad å skjerpe
parkeringskrav for boliger i sentrum, samt øke parkeringskrav for sykkel.

3. I planen identifiseres en rekke tiltak og reguleringer basert på
Transportutredningen for Hønefoss. Som det framgår av KU er det viktig å
se på disse tiltakene som en pakke. Det oppnås viktige synergieffekter og
dermed større gevinst ved å gjennomføre tiltakene koordinert med
hverandre. Hvis enkeltelementer plukkes vekk, øker risikoen for at
målsettingen om nullvekst ikke oppfylles. En kombinasjon av ikke å
gjen nomføre tiltak, og ikke nå nullmålsetningen, vil forverre dagens
tendenser, jf. KU. Oslo kommune er derfor opptatt av at hele pakken med
tiltak gjennomføres.

4. I henhold til KU viser modelltest fortsatt akseptabel veikapasitet og liten
endring i reisetid for bil. Byrådsavdelingen for byutvikling oppfordrer
Ringerike kommune til å iverksette trafikkreduserende tiltak på veinettet,
for eksempel trafikantbetaling, for å unngå økt trafikkmengde.

5. Det legges opp til flere infrastrukturtiltak som helt eller delvis s kal
finansieres av kommunen. Byrådsavdelingen for byutvikling oppfordrer
Ringerike kommune til å sikre gjennomføring av disse, blant annet
gjennom å sette av tilstrekkelige midler til finansiering og bruke
rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler aktivt .

1. Merknaden tas til orientering.

2. Merknaden tas til orientering.

3. Merknaden tas til orientering.

4. Trafikantbetaling er et kraftfullt virkemiddel for å styre trafikken i byen. Rådmannen
mener dette ligger utenfor prosessen med områderegulering Hønefoss og må
v urderes separat i egen prosess .

5. Merknaden tas til orientering. Ringe rike kommune skal i samarbeid med Buskerud
fylkeskommune utarbeide en portefølje over alle prosjekter knyttet til gjennomføring
av aktuelle prosjekter jf. Buskerud fylkeskommunes merknad t il områderegulering
Hønefoss.
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Kommunale uttaleparter

Utbygging og teknisk forvaltning

1. Det er viktig å gi føringer for når de ulike infrastrukturtiltakene skal
gjennomføres og om dette skal finansieres av flere. Ved gjennomføring av
detaljregulering må drifts - og vedlikeholdskostnader synliggjøres.

2. Det bør legges opp til utstrakt bruk av materialer med permeable
egenskaper som gjør at overvann kan håndteres på en god måte.

3. Det bør i områdeplanen ses på om man kan få til bobilparkering nært
sentrum og gj erne nær elven.

4. Selv om teoretiske beregninger viser at ledningsnettet kapasitetsmessig
kan ta imot økt fortetting, så er forhold knyttet til ti lstand på ledningsnet tet
og sikkerhet på ledningsnettet viktige. Høy bebyggelse med større krav til
sprinkling o g resttrykk må derfor påregnes å måtte investere i
trykkforsterkningsanlegg for de øverste etasjene.

5. Det er noe n utfordringer med avløpsledningsnettet knyttet til
overvannstilførsel . Utbygging som medfører ytterligere tilknytning til
ledninger i kritisk ti lstand i sentrum bør ikke foretas før ledningene er
utbedret.

6. Utbygging lister opp en rekke tiltak som må gjennomføres i forbindelse
med utbygging i sentrum.

7. Det vil være svært viktig med en samordning av veg og VA slik at en ikke
oppgraderer vegsystemene og lar VA - ledinger med kritisk tilstand bli
liggende.

8. Kommunen har utarbeidet retningslinjer for overvannshåndteringen som
må følges i forbindelse med fremtidige byggesaker. Det kan være lokale
forhold som legger til rette for gode løsninger for enkelte
ut byggingsområder, men ulik rekkefølge på hvor det bygges i byen vil
kunne medføre at det ikke blir de mest gunstige løsningene som blir valgt.

9. For bedre gjennomføringsevne i forhold til byplanen og VA - ledninger,
utbyggingsavtaler benyttes, samt intensjonsav tale med Statens vegvesen.

10. Utbygging etterlyser veiprofiler i områdereguleringen.

1. Merknaden tas til orientering.

2. Det skal utarbeides en f ormingsveielder som tar seg av dette .

3. Områdereguleringen er en overordnet strategisk plan. Dette muliggjør at man
gjenn om detaljregulering også kan finne egnet sted for eventuell bobilparkering.

4. Innspillet tas til orientering. Tilstand og vanntrykk for ny bebyggelse må bli temaer i
den enkelte detaljplan som følger etter områdereguleringen.

5. Innspillet tas til orientering. Dette kan løses gjennom detaljregulering av de ulike
feltene i sentrum.

6. Dette er forhold s om det må tas stilling til i senere detaljreguleringer og gjennom
utbyggingsavtaler .

7. Rådmannen er helt enig i at dette er viktig å følge opp i forbindelse med
detaljr eguleringer og samferds e lstiltak .

8. Innspillet tas til orientering.

9. Rådmannen er enig i at utbyggingsavtaler er en god løsning. Det samme gjelder
intensjonsavtaler.

10. I planen er veiareal regulert til samferdselsformål. Dette er et overordnet formål som
blant a nnet omfatter kjøreveg, gangvei og sykkelvei. Dette gir fleksibilitet i framtidige
løsninger. Te k n isk Illustrasjonsplan L 70 000 viser målestokkriktige veiprofiler .

Ansatte Hønefoss skole

Hønefoss skole er, sammen med Riddergården, Glatved, Nordsia sentru m, en
kulturell og historisk helhet som må bevares. Den har unik beliggenhet og

Den eldste delen av skolebygget er regulert med hensynssone bevaring.

Rådmannen har pekt på denne tomten som viktig for framtidig byskole. Arealet er gitt
formål offentlig privat tjenesteyting, og skole vil være i tråd med formålet.
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egner seg godt som fremtidig skole. Derfor ønsker ansatte ved Hønefoss skole
ny og fortsatt Hønefoss skole. Gjenåpning av skolen må skje så fort som
mulig.

Hvorvidt skolen skal drives videre eller g jenåpnes er en separat prosess uavhengig av
områderegulering Hønefoss.

Miljørettet helsevern

1. Kommuneoverlegens foreslår at planmyndigheten regulerer inn både stille
områder og «avviksområder» for støy i byplankartet (områdereguleringsplan
431) og at krav til gjennomgående boenheter og tilhørende krav til stille
sider og stille uteområder i avviksområdene, tas inn i planbestemmelsene.
Stille områder i byen kan være torg, parker, kirkegårder, friluftsområder o.l.

2. Kommuneoverlegen foreslår at områder for ute ndørs konserter o.l. hvor
bruk av forsterket lyd kan tillates, og områder for nærmiljø - anlegg
(lekeplasser, ballbinger, scate - ramper o.l.), reguleres gjennom byplan og at
det tilknyttes bestemmelser i samsvar med Helsedirektoratets «Veileder IS -
0327 for mu sikkanlegg og helse» og «Veileder IS - 1693 for støyvurdering
ve d etablering av nærmiljøanlegg».

3. Kommuneoverlegen anbefaler at planmyndigheten sikrer at støy - og
støvbelastninger til omgivelsene under bygg - og anleggsperioder innenfor
byplanområdet, ikke ove rskride «Retningslinjer for behandling av støy i
arealplanleggingen (T - 1442/2016)» og «Retningslinje for behandling av
luftkvalitet i arealplanleggingen (T - 1520/2012)», jf. Forskrift om miljørettet
helsevern, § 9. Kapittel 3. Miljø - og helsekrav til lokale r, virksomheter og
eiendommer .

4. For å sikre god luftkvalitet bør boligene fortrinnsvi s tilknyttes
fjernvarmeanlegg e ller annen grønn energikilde.

5. Kommuneoverlegen anbefaler at planmyndigheten innarbeider NILUs
fagrapport om lokal luftforurensing i byplanarb eidet når rapporten foreligger i
september 2019.

6. Tiltak for å sikre god tilgjengelighet til eksisterende bygg som ikke har
universell utforming, anbefales tatt inn i byplanarbeidet.

7. Universell utforming forutsettes integrert i hovedløsningene.

1. Deler av Søn dre Park og Petersøya og St. Hanshaugen kan tilfredsstille funksjonen
stille områder, T - 1442 anbefaler at man avsetter arealer helhetlig i en overordnet
plan – kommuneplan eller kommunedelplan. Nesten hele planområdet ligger
innenfor avviksområde for stø yforurensning. Bestemmelsene for avviksområde
støyforurensning § 9 ivaretar hensyn som må tas i detaljregulering, og avbøtende
tiltak.

2. I områdereguleringen ivaretas støy fra vei og bane, jf. T - 1442. Støy fra andre
støykilder, eksempelvis veilederne IS - 03 27 - 1693, må vurderes i forbindelse med det
enkelte søknadspliktige tiltak.

3. «Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T - 1442/2016)» , gjelder
uavhengig av om det er bestemmelser knyttet til det konkrete forholdet, f.eks. under
bygge - og anleggsperioder.

Luftkvalitet skal ivaretas i forbindelse med detaljregulering, eller rammesøknad/ett -
trinnstillatelse der det ikke er plankrav, jf. § 3.1.7.

4. Bestemmelsenes § 4.16 omhandler Energiforsyning og klima.

5. Dette er ivaretatt i bestemmelsene s § 3.1.7.

6. Dette styres av gjeldende teknisk forskrift .

7. Dette skal ivaretas i detaljregulering og byggesaker, jf. bestemmelsenes § 4.10.

Organisasjoner

Ringerike Arbeiderlag

1. Klima - og miljøplanen fra 2010 må være førende for utbygging.

1. Klima - og miljøplanen fra 2010 er førende for alt planarbeid.

2. På bakgrunn av ønske om bred allmenn medvirkning har det vært åpne møter,
planverksteder, workshops, barnetråkkregistreringer, møter med grunneiere og
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2. Vanlig mennesk ers mening må tillegges stor vekt, Hverdagslige
problemstillinger er viktig å ta med seg og må i høy grad innlemme s i
utviklingen av byen. Investorers og kommersielle utbyggeres ønsker,
behov og motiver skal ikke være toneangivende i utarbeidelsen av
bypla nen.

3. Ivareta den særpregede bebyggelsen på Nordsiden og nordsideområdet.

4. Petersøya må bestå som friområde.

5. Restaureringen av Riddergården må tilføres ytterligere midler slik at
arbeidet med å få bevart kulturperlen kan fortsette uten opphold inntil alt er
ferdig.

6. Parkeringsmuligheter rundt kirken vil etter hvert bli borte. Disse må
erstattes med andre, sentrumsnære parkeringsmuligheter. I nye bygg bør
parkeringsplasser legges "under dagen".

7. Bygge ut parkeringsområder på Vesterntangen, med gangbru til
P etersøya.

8. Prioritere gående og syklende først, deretter kollektivtrafikken.

9. Gangbru Kvernbergsund prioriteres. Gangbru over Petersøya, kun
gangbru.

10. Bygge ut strekningen Hønengata til jernbanestasjonen (ved Rema) med
tunnel gjennom St. Hanshaugen og Rabba slik at veien kommer ut på
bakkenivå ved Moldval / Hengsle og deretter går i bru over Begna før den
løper ut i rundkjøring ved Meieriet. Sørge for parkeringsmuligheter for
pendlere fra områder utenfor bykjernen. Bru(er) må betjene
gående/syklende og biltr afikk.

11. Eldre bebyggelse i sentrum må kunne bevares i den grad det er mulig.
Men det må kunne tillates riving av flere eldre, ikke verneverdige gårder i
sentrum, blant annet "La Belle" - gården. Utvikling betyr at gammelt av og til
må vike for det nye.

12. Det m å kunne tillates flere etasjer på nye bygg enn det som er regel i dag.
Ved å utnytte muligheten til å bygge i høyden vil tilbudet øke og prisene
kunne reduseres. På grunn av fortetningsregelen ser vi at boligprisene i
sentrum har økt så mye at det er vansk elig for folk med
gjennomsnittsinntekt å anskaffe seg sentrumsnær bolig.

13. Hønefoss skole må bestå som fullverdig barneskole. Området er vedtatt
avsatt til skolebruk.

forslagsstiller e, i tillegg til foredrag for skoleelever og egne planverksteder for barn og
unge. Allmennheten har blitt godt hørt i denne planprosessen.

3. Hensynssone bevaring kulturmiljø skal ivareta tiltak og bygging innenfor området .
Riddergården er vedtaks fredet.

4. Pet ersø ya er avsatt til friområde og samferdsels formål. Bru over Petersøya vil gi
1000 flere mennesker 10 minutters gange til byen og er et viktig virkemiddel for å
prioritere mennesker og fremme folkehelsen.

5. Områderegulering Hønefoss håndterer ikke avsetting av midler, men regulerer etter
plan - og bygningsloven. Riddergården er avsatt til kulturinstitusjon med hensynssone
båndlegging etter lov om kulturminner.

6. Ved nybygg i sentrum med behov for mer enn 10 parkeringsplasser innenfor et felt
skal minst 85 % av parkeringsplassene ligge under terreng.

7. Kommunen har avsatt egne eiendommer på Vesterntangen innenfor plangrensa til
veiformål. Det er mulig å benytte deler av dette til parkering.

8. Vedta tt prioritering av trafik antgrupper: 1. gående, 2 syklende, 3. kollek tivtransport, 4
personbil .

9. Gang - og sykkelbru over Kvernbergsund er gjennom medvirkningsverkstedene pekt
på som en av de viktigste bruene å bygge først. Type bru over Petersøya
spesifiseres ikke i Områderegulering Hønefoss. Dette løses i detaljregulering av
brua. Reguleringsbestemmelsene vil suppleres med krav til detaljregulering for
bruene.

10. Det ses på ulike veiføringer og kostnader av dem. Innfartsparkering utenfor
planområdet må sikres i egne planer/prosesser.

11. Rådmannen foreslår å legge «La - belle - gården » under he nsynssone bevaring
kulturmiljø. Det er imidlerti d ikke et forbud mot riving av alt som ligge under denne
hensynssonen, men det er større hensyn man må ta.

12. Innenfor kvadraturen legges det til rette for byreparasjon – videre utbygging i
kvartalsstr uktur med tilsvarende volum som i dag. Det åpnes for bebyggelse mellom
1 og 6 etasjer i kvadraturen.

I området Øya, L l oyds og Tippen foreslås å åpne for høyere bebyggelse, men som
ivaretar hensynet til den bevaringsverdige industribebygge lsen. Dette basert på at
det er lite bebyggelse i dag og egnet for transformasjon.

13. Rådmannen har pekt på denne tomten som viktig for framtidig byskole. Arealet er
gitt formål offentlig privat tjenesteyting, og skole vil være i tråd med formålet.

14. Trafikkløsninger utenfor planområdet må sikres i egne planer/prosesser.
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14. Trafikken fra det nye Styggdalskrysset via Tolpinrud kommer ut bak Kuben.
Her må det bli e n bedre løsning trafikalt.

Ringerike SV

1. Ringerike SV mener at de grønne verdiene er det aller viktigste i arbeidet
med byplanen. De grønne lungene i byen må tas vare på, blant annet
Nordre og Søndre park og Petersøya.

2. Dagens Hønefoss har sprengt trafikkapasitet. Ønsker å redusere
biltrafikken ved å utbedre kollektivtilbudet.

3. Der kundegrunnlaget er for lavt bør det etableres gratis parkeringsplasser
utenfor sentrum hvor billige og hyppige bussavganger gir folk tilgang til
sentrum.

4. Det m å bygges estetiske bygg som passer inn med omliggende bygg.
Høyden må begrenses til 8 etasjer.

5. Det må settes krav til at energibruken skal være så miljøvennlig som mulig
når man bygger ut byen.

6. Kun gang - og sykkelbruk over Petersøya.

7. Viktig å styrke tettst edene rundt Hønefoss ved å åpne opp for utbygging.

1. Nordre og Søndre park, Petersøya, Livbanen og St.hanshaugen er avsatt til ulike
grønne formål, sammen med elvelangs. Deler av Petersøya vil også benyttes til
veiformål for å kunne realisere en bru, enten k ollektiv, eller en ren gang - og
sykkelbru.

2. Kollektivtilbudet reguleres ikke gjennom områderegulering Hønefoss, men det
avsettes arealer til kollektivløsninger.

3. Dette ligger utenfor avgrensningen til områderegulering Hønefoss og vil ikke bli løst i
denne planen . Kommunen regulerer ikke priser på kollektivreiser. H yppighet på
avganger er avhengig av kundegrunnlag og regu leres av fylkeskommunen gjennom
kjøp av kollektivtjenster .

4. Høy este høyde i kvadraturen er 6 etasjer, det åpnes opp for høyere bygg nærmere
stasjonen, opptil 8 etasjer. I tillegg kan det åpnes for enkel tbygg opp til 14 etasjer
gjennom detaljregulering.

Arkitektur og estetikk skal ivaretas ved detaljregulering og byggesaker, jf. § 4.12.

5. Dette skal ivaretas, jf. bestemmelsenes § 4.16 (Energifor syning og klima).

6. Type bru over Petersøya spesifiseres ikke i Områderegulering Hønefoss. Dette løses
i detaljregulering av brua. Reguleringsbestemmelsene vil suppleres med krav til
detaljregulering for bruene.

7. Dette ligger utenfor områderegulering Hønefoss og blir i kke løst i denne planen. Nylig
v edtatt kommuneplan har åpnet for nye områder for utbygging i de prioriterte
tettstedene.

Petersøyas Venner

1. Ber om at samferdselsformål over Petersøya endres til gang - og sykkelvei,
felttype SGS. Bussbru over Pete rsøya vil medføre en uakseptabel
miljøbelastning, er forkastet av to fagmiljøer, mangler trafikkgrunnlag, er
unødvendig i forhold til risiko og sårbarhet og vil medføre feil bruk av
offentlige ressurser.

2. Etter innsenders oppfatning er en kollektivbru ikke forenlig med byplanens
ambisjon om å bevare og utvikle Petersøya som blå - grønn lunge og
velfungerende friområde.

1. Type bru over Petersøya spesifiseres ikke i Områderegulering Hønefoss. Dette
løses i detaljregulering av brua. Reguleringsbestemmelsene vil su ppleres med krav
til detaljregulering for bruene .

2. Petersøya sikres i hovedsak til friområde.

Innbyggerinitiativ Hønefoss skole

Ønsker at Hønefoss skole/ Gladtvedt (BOP6) reguleres til undervisningsformål.

Rådmannen har pekt på denne tomten som viktig for framtidig byskole. Dette har direkte
sammenheng med målet om 10 - minutters byen, og plasseringen inntil gang - /sykkelvei
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Å legge ned Hønefoss skole står i direkte motstri d med «10 - minutters -
byen» som er byplanens bærende prinsipp.

Å beholde byskolen er løsningen som gjør det mulig å lykkes med målene
i byplanen.

Dette er den eneste tomta som egner seg for en sentrumsskole. Tomten er
også et viktig rekreasjonsområde for fo lk i Hønefoss.

langs elven. Et nærmiljøanlegg i forbindelse med skolen er også viktig. Arealet er gitt
formål offentlig privat tjenesteyting, og skole vil være i tråd med formålet.

Tomten til Hønefoss skole er i områdereguleringen avsatt til offentlig eller privat
tjenesteyting (BOP6). Dette betyr at området blant annet kan brukes til skole . Den gamle
skolebygningen er lagt under hensynssone bevaring kulturmiljø. Rådmannen vurderer
det ikke som hensiktsmessig å endre arealformål. Om det er skole, barnehage eller et
annet underformål man har behov for er usikkert i dag, derfor ønsker rådmanne n
fleksibilitet i arealformålet.

Hvorvidt skolen skal drives videre eller gjenåpnes er en separat prosess uavhengig av
områderegulering Hønefoss.

KrF

1. Bestemmelsene og kvalitetsprogrammet er svært detaljert. Det bør derfor
utformes en bestemmelse om mulig het for dispensasjon for å slippe til gode
detaljreguleringer.

2. Det er få virkemidler i planen som markert fremmer økt aktivitet gjennom
økt handel og tjenester i sentrum. Antall parkeringsplasser må økes, skal
sentrum være levende.

3. Det bør åpnes for plassk revende virksomheter også i sentrum.

4. Parkeringsplassene rundt byen bør være gratis og nær bussruter med
hyppige avganger.

5. Det bør etableres en skjermet gang - og sykkelvei fra Ullerål og nedover mot
og gjennom Parkgata, over elva ved Hønefoss bru, opp til S øndre Torv og
nedover Storgata og oppover Osloveien. Dette er det plass til hvis man får
enveiskjørte gater. En tilsvarende vei bør også etableres øst/vest.

6. Arealene mellom bussgata og Kongens gate burde reserveres til grønt
areal, med garasjekjeller, og f or utearrangementer. Søndre park er for langt
fra sentrum.

7. Før bru mellom Eikli og Schjongslunden bygges, bør det inngås en avtale
om bruk av p - plasser ved Ringerike vgs.

8. Befolkningsøkning taler for at det blir behov for en sentrumsskole. Det er
viktig å ha en plan for plassering, mye tyder på at dette er Hønefoss skole.
Gang - og sykkelveier til skolen må på plass i byplanen.

9. Det bør planlegges opprydding ved Hønefossen slik at vannflata blir mer
helhetlig.

1. I planforslaget til sluttbehandling er det presisert i bestemmelsene at
kvalitetsprogrammet er retni ngsgivende. Det er plankart og bestemmelser som er
juridisk bindende. Rådmannen foreslår å endre noen av bestemmelsene i § 4.12
Arkitektur og estetikk . For å ivareta nødvendig kvalitet i detaljregulering av nye
prosjekter er det viktig å stille krav. Når d et er krav om detaljregulering er det ikke
nødvendig å søke om dispensasjon fra områdereguleringen. E n ny detaljregulering
vil gjelde foran områderegulering Hønefoss , uten at det er nødvendig å dispensere .

2. Det stilles i bestemmelsene krav til parkering i hovedsak under bakken, kombinert
med kantparkering og innfartsp arkeringer. Rådmannen foreslår at arbeidet med
parkering som virkemiddel for handel og byliv gjøres gjennom parkeringsstrategi.

3. Bestemmelsenes § 4.14 som regulerer dette forbyr nye plasskrevende virksomheter
definert slik: biler og motorkjøretøyer, landbru ksmaskiner/ anleggsmaskiner, trelast
og byggevarer, planteskoler/hagesentre og fritidsbåter.

Butikklokaler i 1. etasje kan brukes som utstillingslokaler for all type virksomhet.

4. Rådmannen er enig. Dette ligger utenfor områderegulering Hønefoss og må løse s i
egne planer/prosesser.

5. Planforslaget tilrettelegger for gjennomgående sykkelvei i nord sør – retning i
Hønengata – Torvgata - Kongens gate – Owrens gate – Osloveien. I øst vest - retning
vil ny bru over Petersøya være viktig tilrettelegging for gående o g syklende.
Områdereguleringen regulerer kun arealene innenfor planavgrensningen, løsninger
utenfor må sikres i egne planer/prosesser.

6. Arealer nær Søndre park, vest for Kongens gate, er sentrale fortettingstomter, noe
som vil integrere Søndre park bedre i byen når dette bygges ut.

7. Rådmannen tar merknaden til orientering.

8. Gang - og sykkelveier til Hønefoss skole er ivaretatt innenfor planområdet.
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10. Rundkjøringer er viktig for bedre trafikkavviklin g. Veiene bør ikke formes
slik at dette blir umulig. Blant annet er det hensiktsmessig med rundkjøring
ved universitetet og noen rundkjøringer i Hønengata.

9. Dette er utenfor hva en områderegulering iht. plan - og bygningsloven kan regulere.

10. Rundkjøring er ikke forenli g med vedtatt prioritering av trafikantgrupper og en
bygatestruktur, slik områdereguleringen legger opp til. Rundkjøring bygges der man
skal prioritere bilene og er derfor ikke forenelig med vedtatt prioritering av
trafikantgrupper.

Nordsia Vel (196)

1. Nor dsia Vel er fornøyde med at eksisterende grøntareal videreføres, men
St. Hanshaugen bør bli oppgradert til å bli vedlikeholdt på samme måte som
andre grøntområder og stier på Nordsia.

2. Riddergården har fått betegnelsen «kulturinstitusjon». Denne betegnelsen
gir et sterkt vern. Velforeningen håper at midlene satt av til oppgradering og
vedlikehold ikke blir glemt oppi all jobbingen med byplanen.

3. Hønefoss skole (BOP6 ) må øremerkes til skoleformål og ikke bli brukt til
privat tjenesteyting. Vi setter pris på de tte hensynet, men ber om en
nærmere beskrivelse av/begrunnelse for hvorfor ikke hele feltet blir regulert
til «hensynsone bevaring kulturmiljø».

4. Felt B/F: Har ikke funnet byggehøyde utnyttingsgrad el l er utforming for
dette området.

5. Gledelig at BFS 1 - 22 vid ereføres

6. Øya og Tippen: En må være spesielt forsiktig og ikke tillate utbygging som
vil skape rot og stilbrudd å gjøre det vanskelig å lese og forstå hva dette
området forteller oss om fortidens byggestil og levekår. Området er lite og
derfor sårbart for s tore endringer.

7. Nabotomtene til Riddergaarden må tilpasse og gjerne forsterke det utrykket
Riddergaarden gir. Høyhus og blokkbebyggelse må ikke tillates.

8. Sykkelfeltet over Hønefoss bru bør ligge på vestsiden.

9. Deler av plan 261 – Rabba – Storløkka oppheves når byplanen vedtas.
Slike brev må inneholde opplysninger om planene for opphevingen av
gjeldende regelverk, hva man tenker skal stå i nye planer + hvordan
prosessen videre vil bli i samarbeidet mellom eiere og komm unen. Dersom
dette ikke er/blir gjort , me ner vi at de gjeldende regulerings og
bebyggelsesplanene IKKE kan oppheves.

10. Det var ikke god nok tid til å presentere og få notert ned tanken sin e om

1. Innspillet tas til orientering. Vedlikehold og skjøtselsplaner hører ikke hjemme i en
reguleringsplan iht. p lan - og bygningsloven.

2. Det er ikke betegnelsen arealformålet «kulturinstitusjon» som gir sterkt vern i planen,
men hensynssone H_730 «båndlegging etter lov om kulturminner». Midler satt av til
Riddergården reguleres ikke gjen nom områ deregulering Hønefoss.

3. Rådmannen har pekt på denne tomten som viktig for framtidig byskole. Dette har
direkte sammenheng med målet om 10 - minutters byen, og plasseringen inntil gang -
/sykkelvei langs elven. Et nærmiljøanlegg i forbindelse med skolen er også viktig.
Arealet er gitt formål offentlig privat tjenesteyting, og skole vil være i tråd med
formålet.

Etter rådmannens vurdering vil det være riktig å beholde formålet, da det sikrer en
fleksibilitet som er viktig i et langt perspektiv.

Den delen av fel tet som er regulert med hensynssone omfatter bebyggelse som er
bevaringsverdig. Bestemmelsene til hensynssonen ligger i § 11.1.1 – 11.1. 9. § 4.13
omfatter hensyn som må tas til nærliggende bevaringsverdig bebyggelse.

4. Byggehøyde og utnyttingsgrad står i § 5.17.1. Utforming vil tas i en detaljregulering
på et senere tidspunkt.

5. Innspillet t as til orientering .

6. I området Øya, Loyds og Tippen foreslås å åpne for høyere bebyggelse enn ellers i
planområdet, men som ivaretar hensynet til den bevaringsverdige
indus tribebyggelsen som står på Riksantikvarens NB! - liste. . Området er i dag lite
tilgjengelig for allmennheten og en utvikling kan fremheve de bevaringsverdige
elementene. Området er robust og egnet for en transformasjon som hensyntar,
tilgjengeliggjør og frem hever de historiske bygningene.

7. Bestemmelsenes § 4.13 omhandler hensyn som må tas til nærliggende
bevaringsverdig bebyggelse. Bestemmelsene til feltet gir mulighet for bebyggelse i 2
og 4 etasjer.

8. Tas til orientering. Teknisk illustrasjonsplan viser sykk elfelt på vestsiden.
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byutvikling og fremtiden. De føler at de ikke har blitt hørt. I de videre
proses sene med byutviklingen, hå per foreningen at politikere og arrangører
tar lærdom av disse uttalelsene og erfaringene. Kommunen må finne fram
til bedre, mer direkte og reelle former for medvirkning.

9. I politisk oppstart av 431 Områderegulering Hønefoss var et av vedtakspunktene
«Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny
plan.» Dette ble sendt ut i brevs form til alle innenfor plangrensen. Det er vanlig å
oppheve en plan når den overlapper med en ny. Områderegulering Hønefoss vil bli
gjeldende plan for deler av området som i dag er regulert gjennom plan 261.

10. Det har vært viktig både for de folkevalgte og r ådmannen å ha en bred
medvirkningsprosess , gitt den tidsplanen de folkevalgte har bestemt . Planen har et
framtidsfokus og det har vært svært viktig å involvere barn, ungdom og unge voksne.
Det har blitt arrangert egne medvirkningsopplegg for barneskoleelever med
barnetråkk, og verksteder for ungdo m s skoleelever, videregående elever og studenter
på universitetet. Disse har i etterkant av prosessen blitt fulgt opp. I tillegg til dette har
det vært temavise medvirkningsmøter for hele befolkningen, hvor enkeltpersoner,
foreninger, politikere og utbyggere har stilt opp på like vilkår. Kommunen skal avveie
ulike hensyn og interesser og må forholde seg til overordnede føringer, lover og
regler .

Ringerike kirkelige fellesråd

1. Dagens gravplass har ikke utvidelsesmuligheter. Fellesrådet stiller seg
ikke negativ til at Petersøya omdisponeres til en sykkel - og kollektivvei,
men at kommunen da har en bevist holdning til hvordan man skal
gravlegge de som bor i Hønefoss sentrum. Det er viktig at den nye veien
ikke støyer skjemmende.

2. Det er viktig at ny bebyggelse ik ke er til sjenanse for besøkende på
kirkegården. Fellesrådet mener det er uheldig med blokkbebyggelse med
høyere mønehøyde rundt kirken. Da kan den «drukne» i bybildet.

3. Foreslår at parkeringen i Hofgaardsgate kan benyttes som gravplass.

1. Ringerikes gravplas sutredning fra 2013 vis er et behov for gravplasser for de som
tilhører Hønefoss sokn. Alle har rett til fri grav i sin kommune, men retten tilsvarer
nødvendigvis ikke en plass i det lokale soknet da dette er avhengig av kapasiteten.
R ådmannen ser på Norder hov kirkegård som et naturlig område å utvide med flere
kistegraver etter hvert som kapasiteten i Hønefoss går tom. I kommuneplanens
arealdel er det allerede avsatt arealer til grav og urnelund ved Norderhov kirkegård.

2. Det åpnes for 3 – 5 etasjer på felt B S15, rådmannen mener at denne utviklingen må
påregnes midt i en by. Det er avstand mellom ny bebyggelse og kirkebygget.
Utforming og detaljer knyttet til det vil fastlegges i en egen detaljregulering.
Eventuelle påbygg/bygg i sør (BBB3) vil ha maks. 3 etas jer.

Rådmannen mener den sentrale siktaksen her er mellom søndre torv og kirken,
denne ivaretas med områdereguleringen.

3. Felt BS15 er et svært verdifullt område for kommunen, med kort gangavstand til
sentrum, og har derfor stort potensiale med å bidra til en bymessig fortetting av
Hønefoss. Selv om en mer desentralisert lokalisering av gravplassene vil kunne føre
til at flere velger å kjøre for å besøke gravplassen, vil trafikkøkningen være mindre
enn om bolig, kontor eller næring ville fått samme perifere beliggenhet, som et
resultat av at felt BS15 blir brukt til utvidelse av kirkegården. Dette fordi bolig, kontor
og næring i snitt genererer mer trafikk en gravplasser. Rådmannen viser til pkt. 1, og
at behov for mer areal til kistegraver løses utenfor avg rensningen til
områdereguleringen.

Fortidsminneforeningen i Ringerike og Omegn 1. I området Øya, Loyds og Tippen foreslås å åpne for høyere bebyggelse enn ellers i
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1. Det er en potensiell konflikt mellom fortettingen som er forespeilet i
fossen, Øya, Tippen området, og Riksantikvarens fremtidsvisjoner. Den
relativt ekstreme høyutnyttelsen s om det ligger an til å bli nå, går noe i
konflikt med Rambøll sin rapport, og de uttrykker noe skepsis.
( Konsekvensutredning kap. 4.7.1.).

2. Alle tidligere verneområder er nullstilt. Dette gjelder jugendbebyggelse
generelt, Løkka, Helgesbråten, så vel som d en viktige gamle bebyggelsen
på Nordsiden. Dette undrer foreningen seg over, siden bebyggelsen har
helt spesielle kvaliteter både som enkeltbygninger og som helhetlig miljø.
Vi stiller oss spørrende til motivasjonen bak en nullstilling og spør oss
hvilke k onsekvenser dette kan få?

3. Det bør ikke bygges høyhus på Tippen, men maksimalt 2 - 3 etasjer. Dette
bil komme i konflikt med elven, fosen og Lloydsbuene. Høyhus på Tippen
vil også forringe området mot elva, og Gladvedt, da dette både skaper
mindre pen horison t, men som også kan ødelegge for solforhold og
rekreasjon langs evla.

4. Hensynssone bevaring kulturmiljø (H570) bør også gjelde hele BBB1,
Sundgata 6 i BKB6 og hele BKB2. Dette er områder som fortsatt har igjen
eldre villaer/ bebyggelse som er sentrumsnære, og som kan gi et innblikk
på hvordan bebyggelsen nær sentrum var. Osloveien 3 og og den gamle
delen av Eikli skole bør bevares. Hvis «villa’n» ikke kan bevares pga
veiutvidelse bør den flyttes fremfor å rives.

5. Thoresenparkeringen kan inngå som en grønn a kse mellom Søndre torv
og Søndre park. Denne grønne diagonalen over parkeringsplassen ville
også kunne inneholde Villaen med dokumentarisk byhage som en
jugendperle. Bevaring og grøntområde i en konstruktiv forening.

6. § 11.1.6 og 11.1.7 gir grunn til bekymr ing. det nok mange ulike tolkninger
av forfall, og det er det som er urovekkende. Hvem skal kunne si at
forfallet har gått for langt? Det er mange eksempler på veldig dårlige
bygninger som har blitt restaurert til å bli strøkets perle rundt omkring i
dette land. Vi er redd for at de husene som er i bevaringsverdige miljøer
kan bli utsatt for spekulativt forfall, for deretter å kunne rives. I § 11.1.7 går
det frem at dersom et bevaringsverdi g bygg blir skadet av brann kan
plankrav unntas ved oppføring av ny bebyggelse. Ved eventuelt brann bør
det også her gjelder at kommunen skal sette vilkår.

planområdet, men som ivaretar hensynet til den bevaringsverdige
industribebyggelsen. O mrådet er i dag lite tilgjengelig for allmennheten og en
utvikling kan fremheve de bevaringsverdige elementene. Området er robust og
egnet for en transformasjon som hensyntar, tilgjengeliggjør og fremhever de
historiske bygningene.

Innsigelsen fra Busker ud fylkeskommune til felt BS16 har medført at det er gjort
endringer for å sikre eksisterende bevaringsverdi g bebyggelse på en bedre måte.
Rådmannen mener at hensynet til helheten blir ivaretatt og at det er riktig å fortette i
dette området for å bygge op p under kundegrunnlaget til Ringeriksbanen.

2. Bevaringsverdig bebyggelse har først fått juridisk status som hensynssone bevaring
kulturmiljø med nylig vedtatt kommuneplan.

Løkka er ikke innenfor planområd et, men er regulert i gjeldende detaljregulering
120 - 03 Løkka og Schjongstangen .

Nordsia er i sin helhet regulert med hensynssone bevaring kulturmiljø.
Bestemmelsene til hensynssonen ligger i § 11.1.1 – 11.1. 9. Bestemmelsene åpner
for fortetting langs Torvgata og torvet, jf. §§ 5.4.19 og 5.4.21.

Helgesbråt en er regulert i egen detaljregulering. Deler av planen erstattes av
områderegulering hønefoss, men hovedsakelig reguleres det med hensynssone
bevaring kulturmiljø. Villaene i Sundgata og Blomsgate foreslås som
transformasjonsområde.

3. Estetikken skal ivare tas i detaljregulering for et konkret prosjekt, rådmannen påpeker
også at området kan forskjønnes gjennom utbygging og områdereguleringen skal
ivareta tilgjengeligheten til og allmennhetens interesser langs elva (jf. plankart, og
bestemmelsenes § 5.16.6).

Se også pkt. 1

4. Målene i kommuneplanen og statlige føringer knyttet til vekst skal følges opp, og
rådmannen har med områdereguleringen foreslått en prioritering mellom vekst og
vern.

Bloms gate 3 og 5, Sundgata 2, 4 og 6 vurderes av rådmannen som et natur lig
transformasjonsområde innenfor kvadraturen, det samme gjelder felt BKB2.

Osloveien 3 og 5 vurderes som en del av et større transformasjonsområde (felt
B/T2).

Tomta til Eikli skole er en viktig tomt for framtidig utvikling, og rådmannen vil overlate
t il et framtidig prosjekt hvorvidt deler av skolebygningene bevares/rehabiliteres.

En eventuell flytting av «Villaen» må bli en egen prosess utenfor områderegulering
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Hønefoss.

5. Dette har vært vurdert i planarbeidet. På grunn av støysituasjonen langs Kongens
gate foreslår rådmannen en grønn forbindelse gjennom gatebeplanting fra Søndre
park via Kong Rings gate og Kvernbergata (bussgata) nordover, via et busstorg. Mot
Kongens gate forslås et bygg med billettfunksjon mm med grønt tak. Se teknisk
illustrasjonspl an.

Villaen kan ikke beholdes der den står som følge av utvidelse av Kongens gate for
fremføring av gjennomgående sykkelvei.

6. Rådmannen forstår problemstillingen. Vedrørende forfall og eventuell aksept for
riving (§ 11.1.6): riving er omfattet av krav til detaljregulering. Buskerud
fylkeskommune er høringspart og vil ivareta hensynet til nasjonalt og regionalt
verneverdig bebyggelse, mens bebyggelse med lokal verdi i større grad vil overlates
til kommunen.

Ved brann, jf. § 11.1.7, vil det kunne unntas fra plankrav oppføring av bebyggelse
med samme dimensjoner, areal, høyder, materialbruk og detaljering som opprinnelig
bebyggelse. Det er ingen auto matikk i unntaket fra plankrav.

Ringerike Høyre

Ringerike Høyre p eker på generelle forhold i sin uttalelse

1. Rin gerike Høyre ønsker, og vil legge til rette for, at Hønefoss sentrum skal
bli en mer «levende» by.

2. Det er viktig å utvikle samarbeidet mellom kommunen, kulturaktører,
gårdeiere, grunneiere, handels – og servicenæringen og deres foreninger
slik at byen blir mer attraktiv.

Viktig at reguleringsplan for E - 16 Vågård - Eggemoen vedtas, og
dermed har mulighet for å komme med i NTP i 2021.

Byplanen må utvikles ift Fellesprosjektet .

Byplanen må også legge til rette for løsninger som gir forutsigbarhet for
hus - og tom teeiere i områder som omfattes av kommunedelplaner og
reguleringsplaner.

3. Ringerike Høyre vil legge til rette for økt boligbygging. At byplanen legger
opp til at ny boligbygging skal oppfylle målene om å utvikle Hønefoss som
en tett, urban og mangfoldig by langs elvene støttes.

4. Ringerike Høyre er særlig fornøyd med at det legges opp til mange
grønne byrom, og særlig «Elvelangs» er et spennende konsept. Ringerike

1. Tas til orientering.

2. Forhold som her beskrives er ikke en del av områderegulering Hønefoss.

Koordinering mot Fellesprosjektet er ivaretatt.

3. Tas til orientering.

4. Tas til orientering.

5. Det foreslås gjennomgående sykkelfelt i nord - sør retning. Dette sammen med nye
bruforbindelser over elvene vil prioritere sykkel i Hønefoss.

6. Tas til orientering

7. Områdereguleringen er utformet for å hensynta de nevnte forholdene.

8. Tas til orientering.

9. I områderegulering Hønefoss reguleres Petersøya til friområde og
samferdselsformål.

10. Tas til orientering
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Høyre støtter idéen om et sammenhengende gang - og sykkelveinett langs
elvene og mener at det bør løpe gjennom hele byen og følge elvene fra
Hovsenga og ut til området Busund.

5. Byplanen må legge til rette for økt bruk av sykkel som transportmiddel
gjennom å sikre et helhetlig sykkelveinett med hyppig vinterbrøyting, og
det bør etableres sykkelparkering ved alle offentlige bygg, inkludert
kollektivknutepunkter og skoler.

6. Følgende forhold bør vektlegges i planen:
Sykkelparkeringer ved alle offentlige virksomheter.
Prioritere utslippsfrie biler i parkeringspolitikken.
Sikre at nye offentlige bygg holder n ær nullenerginivå (Ta opp med
Bente)

Bruke mest mulig tre i offentlige nybyggingsprosjekt.
Sørge for at det blir etablert flere ladestasjoner for elbiler.
At kommunen kartlegger omfanget av det lokale
klimatilpasningsbehovet.

Stimulere til utbygging av miljøvennlige hus ved utbygging av nye
boligområder.

Vurdere varmepumpeteknologi og andre miljøvennlige energikilder.

7. Signalbygg og bymiljøet innenfor plangrensen må bygge på eksisterende
bygningsmasse, spesielt der den er bevarings - eller verneverdig.

H ønefoss skole og arealene rundt bør reguleres slik at evt. Fremtidig
skoledrift sikres.

Bymiljøene på Søndre og Nordre torv videreføres.
Andre bymiljø - og bygninger som bærere av historie og egenart, men
også fossen som byens historiske startpunkt.

8. Ringeri ke Høyre støtter forslaget om å bruke områdene Øya og Tippen til
bolig - og næringsformål, samtidig som faktisk hovedveiakse over Tippen
avklares før ev. utbygging starter opp.

9. Ringerike Høyre ønsker å åpne opp for balansert bruk av Petersøya,
inkludert å v urdere annen utnyttelse enn kun som friområde.

10. Det foreliggende forslaget til byplan er et grundig stykke arbeid som er et
godt startpunkt for den videre utvikling av Hønefoss som regionsentrum,
service - og handelssenter, og med gode bymiljø. Ringerike Høy re har i
disse høringskommentarene søkt å trekke frem forhold som man mener
bør vektlegges i den videre utviklingen av Hønefoss.

Rødt Ringerike 1. Det har vært viktig både for de folkevalgte og r ådmannen å ha en bred
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1. Byplanen må ta mer hensyn til innbyggere enn til utbyggere. Dette er ikke
tilstrek kelig ivaretatt i byplanen.

2. Vi må ta vare på Hønefoss sin historie. Hønefoss skole må bestå som
barneskole og reguleres til undervisningsformål.

3. Hønefoss må bevare småbypreget. Det bør ikke bygges høyhus i
sentrum, men maksimalt 6 etasjer. Elvebredden må i kke privatiseres.
Derfor bør det ikke bygges boliger/kontorer på rundt Tippen.

4. Elva og Fossen er byens hjerte. Det bør anlegges en elvepromenade fra
stasjonen til Eikli. Petersøya må bestå som grønn lunge.

5. Gangbru, ikke kollektivbru over Petersøya.

6. Byplane n bør ikke vedtas 4 dager før valget. Det vil være mest
demokratisk å gi velgerne mulighet til å påvirke byplanens endelige
utforming via stemmeseddelen.

medvirkningsprosess , gitt den t idsplanen de folkevalgte har bestemt . Planen har et
framtidsfokus og det har vært svært viktig å involvere barn, ungdom og unge
voksne. Det har blitt arrangert egne medvirkningsopplegg for barneskoleelever med
barnetråkk, og verksteder for ungdoms s koleeleve r, videregående elever og
studenter på universitetet. Disse har i etterkant av prosessen blitt fulgt opp. I tillegg
til dette har det vært temavise medvirkningsmøter for hele befolkningen, hvor
enkeltpersoner, foreninger, politikere og utbyggere har stilt opp på like vilkår.
Kommunen skal avveie ulike hensyn og interesser og må forholde seg til
overordnede føringer, lover og regler .

2. Rådmannen har pekt på denne tomten som viktig for framtidig byskole. Dette har
direkte sammenheng med målet om 10 - minutters by en, og plasseringen inntil gang -
/sykkelvei langs elven. Et nærmiljøanlegg i forbindelse med skolen er også viktig.
Arealet er gitt formål offentlig privat tjenesteyting, og skole vil være i tråd med
formålet.

Etter rådmannens vurdering vil det være riktig å beholde formålet, da det sikrer en
fleksibilitet som er viktig i et langt perspektiv.

3. Feltene BKB9, 10 og BS16 er de eneste hvor det tilrettelegges for mer enn 6 etasjer.
I dette området foreslås å åpne for høyere bebyggelse enn ellers i planområdet,
m en som ivaretar hensynet til den bevaringsverdige industribebyggelsen. Området
er i dag lite tilgjengelig for allmennheten og en utvikling kan fremheve de
bevaringsverdige elementene. Området er robust og egnet for en transformasjon
som hensyntar, tilgjeng eliggjør og fremhever de historiske bygningene.

Områdereguleringen sikrer elvelangs forbi Tippen, jf. plankartet.
Områdereguleringen skal ivareta tilgjengeligheten til og allmennhetens interesser
langs elva (jf. plankart, og bestemmelsenes § 5.16.6).

4. Løsni ng for promenade langs elva fra stasjonen til Hønefoss bru må vurderes i
forbindelse med detaljreguleringer for felt BS16 og BKB10. Petersøya reguleres til
friområde og samferdselsareal (bru).

5. Type bru over Petersøya spesifiseres ikke i Områderegulering Hø nefoss. Dette
løses i detaljregulering av brua. Reguleringsbestemmelsene vil suppleres med krav
til detaljregulering for bruene.

6. Tas til orientering. Rådmannen forholder seg til framdriftsplanen vedtatt av
kommunestyret.

DNT Ringerike

1. Schjongslunden, Pete rsøya, St. Hanshaugen og Hovsenga bør vernes
eller sikres slik at de forblir så uberørt som mulig. De skal ikke bli offer for
båndlegging av samferdselstiltak som bruer eller parkeringer.

1. Med unnt ak av Hovsenga og Schjongslunden, som ligger utenfor planområdet, er
område ne regulert til friområde . D et er i tillegg regulert inn samferd s els formål over
nordenden av Petersøya for å kunne bygge enten en kollektivbru eller en ren gang -
sykkelbru. Dette videreføres.
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2. Legg føringer på eiendomsutviklerne om å samarbeide om grøntområder
rundt boligområdene i stedet for at hver og én lager små grønne flekker
fordi det er et krav. La uteområdene være det viktigste i prosjektene.

3. Det bør arbeides med å ny promenade på sørsiden av fossen fra Tippen,
forbi Øya og opp mot stasjonen.

4. De to brue ne over til Schjongslunden er to gode prosjekter for friluftslivet.

5. Stiller seg kritisk til kollektivbru over Petersøya. Det er lite bærekraftig,
store høydeforskjeller gjør veien vanskelig bygd for busser, kryssløsning
på Støalandet er utfordrende, busse ne skal kjøre rett utenfor en stor
barnehage og gjennom villabebyggelse. Det er bedre å fokusere på en
gang - og sykkelbru.

6. Prioriter de myke trafikantene og friluftslivet.

2. Krav til uteoppholdsareal og sandlekeplass skal løses internt sen tralt i feltene, mens
bebyggelsen skal ligge inntil fortauene rundt. Dette fordrer samarbeid mellom
grunneiere internt i feltene. Del av kravet vil kunne løses med tilgang til offentlig leke -
og oppholdsareal utenfor feltet, på vilkår (jf. bestemmelsenes § 4.15).

3. Løsning for promenade langs elva fra stasjonen til Hønefoss bru må vurderes i
forbindelse med detaljreguleringer for felt BS16 og BKB10.

4. Tas til orientering.

5. Type bru over Petersøya spesifiseres ikke i Områderegulering Hønefoss. Dette løses
i deta ljregulering av brua. Reguleringsbestemmelsene vil suppleres med krav til
detaljregulering for bruene.

6. Planene for ombygging av veier til gater, inndeling av gatene med mer er valgt for
nettopp den omvendte mobilitetspyramiden med følgende prioritering: gå ende –
syklende – kollektiv – kjørende.

Eksisterende grønnstrukturer sikres i områdereguleringen.

Den Norske Kirke

1. På grunn av flomfaren er det forståelse for at Petersøya omreguleres fra
grav - og urnelund til friområde, men arealet er ikke erstattet i planen.
Ringerike Kirkelige fellesråd foreslår å benytte BS15.

2. Med moderat trafikk på veien over Petersøya slik det er skissert, som
gang - og sykkelvei og eventuelt kollektivtransport, vil det være foren lig
med naboskapet til gravplassen.

3. Det er viktig at nærliggende bebyggelse utformes slik at det tar hensyn til
gravplassens egenart. Balkonger og uteareal må planlegges med minst
mulig innsyn til gravplassen.

4. Med de foreslåtte gesims høydene vil området vest for kirken redusere
synligheten til Hønefoss kir ke fra kongens gate.

1. Tas til orientering. Etter rådmannens vurdering fins det ingen gode
utvidelsesmuligheter for gravplassen innenfor planområdet. Felt BS15 er beliggende
inntil den trafikkerte Kongens gate og bebyggelse her vil skjerme eksisterende
gravp lass fra trafikkstøy. Ringerikes gravplassutredning fra 2013 viser et behov for
gravplasser for de som tilhører Hønefoss sokn. Alle har rett til fri grav i sin kommune,
men retten tilsvarer nødvendigvis ikke en plass i det lokale soknet da dette er
avhengi g av kapasiteten. Rådmannen ser på Norderhov kirkegård som et naturlig
område å utvide med flere kistegraver etter hvert som kapasiteten i Hønefoss går
tom. I kommuneplanens arealdel er det allerede avsatt arealer til grav og urnelund
ved Norderhov kirkegå rd.

2. Tas til orientering.

3. Tas til orientering. Det åpnes for 3 – 5 etasjer på felt BS15, rådmannen mener at
denne utviklingen må påregnes midt i en by. Det er avstand mellom ny bebyggelse
og kirkebygget. Utforming og detaljer knyttet til det vil fastlegges i en egen
detaljregulering. Eventuelle påbygg/bygg i sør ( felt BBB3) vil ha maks. 3 etasjer.

4. Hønefoss kirke ble vigslet i 2017, og er et flott arkitektonisk bidrag til byen, med stor
betydning for mange av byens innbyggere. Det er derfor også fra rådmannen s side
ønskelig at Hønefoss kirke skal vises frem på best mulig måte. Likevel er det slik at
kirken ikke er synlig fra store deler av Kongens gate med dagens bebyggelse og
terreng , med unntak fra ved lyskrysset, og fra Hønefoss Bru. Maks utnyttelse på
felt ene BS15 og BBB3 vil dermed ikke medføre redusert synlighet til Hønefoss kirke
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fra Kongens gate. Rådmannen mener den sentrale siktaksen er mellom søndre torv
og kirken, denne ivaretas med områdereguleringen.

Tyristrand Landsbyforening

1. Tømmertorget bør de t reguleringsmessig gjøres noe mer utav. Det bør
parkifiseres med profilering mot bybrua og enda mer markert ned mot
elva.

2. Bebyggelsen vest for L l oydsbuene bør økes med større forsiktighet i
høyde med avstanden fra L l oydsbuene for å bedre ivareta nettopp
L l oydsbuenes markering; og arkitektene bør utfordres med ivaretakelse av
stasjonsbygningen i forhold til omkringliggende høyhusbebyggelse som
planlegges.

3. Med parkeringshus ved Kuben og stasjonen bør liknende tanker/planer
tenkes ved den sørlige inngangen ti l Hønefoss, kanskje med dagens
gågate nordover herifra som akse.

1. Tømmertorget skal detaljeres mer i forbindelse med detaljreguleringer for felt BS16
og BKB9. Dette forutsetter at vridning av landkaret til Hønefoss bru er mulig.
Illustrasjonene slik de er i dag er kun ment for å vise potensiale til området.

2. Avstand mellom Lloydsbuene, klokketårnet og nybygg bak vil påføres plankartet,
som svar på Buskerud fylkeskommunes innsigelse. Etter rådmannens vurdering vil
ikke sikten fra Hønefoss bru til stasjonsbygn ingen reduseres ved utbygging av Lloyds
marked og Øya - området.

3. Tas til orientering, det er naturlig med en innfartsparkering i området sør for
Kvernbergsund bru.

Universitetet i Sørøst - Norge avd. Ringerike

1. Universitetet og studentene ønsker å knytte campus og studentene tettes t
mulig til sentrum, selv om campus ligger utenfor planområde t .

2. Universitetet og studentene vil være en viktig ressurs i den framtidige
utviklingen av Hønefoss. Studenter som bor i Hønefoss, vil også bruke
butikker, serveringsste der, kulturtilbud i sentrum, og bidra til å sette et
ungt og urbant preg på byen.

3. Universitetet ønsker flest mulig studenter bosatt sentralt i Hønefoss i
studietiden, slik at de kan bidra til å skape et urbant miljø for unge voksne.
Sentrumsnære botilbud f or studentene vil være viktig for økt
tilstedeværelse i sentrum. Det er i dag underdekning av sentralt
beliggende studentboliger. Total dekningsprosent er rundt 10%. I det 20 -
årsperspektiv som planen omfatter, vil sannsynligvis være behov for større
areal til som reguleres til studentboliger. Vi vil derfor anbefale å
tydeliggjøre bruk av areal for studentboliger også på areal B/T2 og B/T3,
og eventuelt på annet sentralt beliggende areal.

4. For universitetet og studentene er det spesielt viktig med effektive
transportløsninger mellom Hønefoss sentrum, stasjonen og campus.
Studentene ønsker også rimeligere priser på kollektivreiser.

5. Studentene ønsker seg aktivitetsbaserte tilbud i sentrum, som for
eksempel bowling.

1. Rådmannen mener også at det er viktig å knytte universitetet og studentene tettere
til sentrum. Det er åpnet for studentboliger på kommunal eiendom innenfor
planområdet, og kommunen ønsker dialog med USN for å sikre dette.

2. Rådmannen er enig og vil bidra med å tilrettelegge for studentboliger, og til at
størrelsesfordeling i framtidige boligprosjekter kan bidra til at det også kommer små
leiligheter på markedet og studenter som vil kjøpe bolig kan etablere seg i sentrum.

3. Det er mange felter hvor det kan reguleres studentboliger i sentrum, og kommunen
er grunneier av flere. Arealene B/T 1, 2 og 3 er regulert med tanke på etablering av
attraktive sentrumsnært boliger for barnefamilier (rekkehus/ «townhouse» –
struktur). På B/T1, i sør, k an det åpnes for blokkbebyggelse dersom det er aktuelt å
bygge studentboliger.

4. Tas til orientering. Områdereguleringen sikrer areal til et framtidsrettet
transportsystem, jf. den omvendte mobilitetspyramiden.

5. Tas til orientering.

6. Gjennom transportutredni ngen og områdereguleringen er det pekt ut aktuelle
plasseringer av bruer, som reguleres. Fra campus til sydspissen av Schjongslunden
er ikke en av dem.
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6. Studentene ønsker bru fra campus til sydspiss en av Schjongslunden.
Venstre
1. Mennesker i sentrum

a) Gode bo - og oppholdsmiljøer med plass til alle aldre og livsfaser.
b) Sats e på fellesskapsarenaer som skole, kulturhus, torg, parker og

strender.
c) Byen skal være attraktiv for hele Ringerikes befolkning, for

nabokommuner og for besøkende ellers. – Hønefoss skal fylles med
folk som hygger seg i en levende by med flere mennesker, flere
butikker, kaféer, smug og, utstillinger og blågrønne lunger.

d) Kraftig befolkningsvekst i Hønefoss vil legge stort press på
undervisnings - og omsorgstilbudene. Et levende bysamfunn med barn
og unge forutsetter skoler og barnehager sentrum.

e) Ringerike Venstre ber om at det settes av egnet areal til en
ungdomsskole i Hønefoss sentrum - gjerne på samme område som
Hønefoss skole – som skal forbli skole.

f) Venstre vil at området fra Hønefoss bro via Strandgata til
Kvernbergsund bro og langs elvebreddene regu leres samlet til
multiaktiviteter i tillegg til skoleformål. (Gjelder området der også
Hønefoss skole ligger).

g) Grønne lunger, parker og byrom reguleres inn. Krav til grønne arealer
ved alle nybygg, bevare friluftsområdene i – og skape nye i
sentrumskjerne n, på Øya, Tippen og ved jernbanestasjonen.

h) Flere busker, trær og aktiviteter på Søndre torg. Bordtenniisbord (som
på livbanen) for de som har vokst fra lekeplassen.

i) Markedsplass på Søndre torg lørdager i sesongen. Sette ned
leieprisen for smånæringer. G ratis tilbud til privatpersoner som vil selge
eget brukshåndverk og ting og tang fra kjeller og loft.

2. Trafikk/bevegelse
a) Prioritere gående, syklende og kollektivtransport.
b) Se kollektivknutepunkter som viktige møteplasser ved å etablere torg,

offentlige tilbud, handel og kaféer i tilknytning til disse.
c) En gang /sykkeltrasé er i planforslaget foreslått i Kongensgate. For å

skape en tryggere forbindelse gjennom sentrum foreslår vi en langt
bedre trasé og viser til vedlagte kart.

d) Velges likevel en gang - /sy kkelvei i Kongens gate ønsker Venstre at
denne legges på motsatt side av planforslaget, foran villabebyggelsen.

e) Nedsatt hastighet til 30 km i Kongens gate
f) Parkeringsplasser under bakkeplan.
g) Sykkelhotell

1.

a) Dette er ivaretatt i planforslaget.

b) Skolet omt og grønnstrukturer er sikret i planforslaget. Kulturhuset er regulert til
sentrumsformål. Områderegulering sikrer rammer for arealbruk og utnyttelse,
ikke finansiering, drift eller aktiviteter.

c) Se pkt. b). Se også bestemmelsenes § 4.9 Blågrønne prinsi pper.

d) Dette er ivaretatt i planforslaget.

e) Hønefoss skole ligger innenfor felt BOP6 offentlig eller privat tjenesteyting. Både
barneskole og ungdomsskole faller innunder dette formålet.

f) Multiaktivitet er ikke et reguleringsformål i henhold til Veiledning til forskrift om
kart , stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister. Området langs
elva reguleres til friområde, grøntområde, gang/ sykkelvei samt vann - og
avløpsanlegg.

g) Eksisterende grønne lunger, parker og byrom er regulert inn. Sentrums kjernen i
Hønefoss sentreres rundt Søndre Torv. For å få et levende sentrum må ikke
aktiviteter spres for mye utover. Ved å legg e opp til sentrumskjerne både på
Søndre Torv , på stasjonen, Øya og Tippen, vil man ikke klare å sentrere
funksjoner eller folk t il å skape gode byrom med liv i gatene.

h) Konkrete ting som for eksempel plassering av bordtennisbord, antall og
plassering av trær og leiepriser reguleres ikke i områderegulering Hønefoss.
Områderegulering sikrer rammer for arealbruk og utnyttelse, ikke fi nansiering,
åpningstider, drift eller aktiviteter. Se også bestemmelsenes § 4.9 Blågrønne
prinsipper.

i) Se pkt. h)

2.
a) Planen baserer seg på den omvendte mobilitetspyramiden hvor fotgjengere har

høyest prioritet foran syklende, kollektivreisende og bilister.
b) Dette er ivaretatt i planforslaget.
c) Venstre sin foreslåtte sykkelvei er i konflikt med kollektivgate, planlagt utbygging

av Ringerike VGS, og krysser et stort utbyggingsareal som bør være et viktig ledd
av fortettingen av Hønefoss sentrum. I tillegg bør de n gjennomgående
sykkelveien gå slik at det blir færrest mulig systemskifter.
Rådmannens forslag til gjennomgående sykkeltrase framgår av teknisk
illustrasjonsplan . De som ikke ønsker å sykle i en prioritert sykkelvei, h ar mulighet
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h) Gang - og sykkelbroer gis prioritet.
3. Klimavennlig by

a) Legge til rette for urbant landbruk; grønne tak inkludert vekster som
håndterer overvann og etablere parsellhager og birøkt.

b) Bevare/rehabilitere fremfor riving av bygg.
c) Ha forpliktende mål for reduksjon av klimagassutslipp - og

energieffektivisering .
d) Satse på nullutslipps kollektivtilbud og etter hvert selvkjørende

fremkomstmidler.
e) Satse på bærekraftige byggematerialer - for eksempel tre.
f) Bevare det biologiske mangfoldet.

4. Fortetting med kvalitet
a) Stille strengere krav til arkitektonisk kvalitet, estetikk, farger og

materialvalg.
b) Variasjon i leilighetsstørrelse tilpasset barnefamilier, par, enslige,

seniorer, studentkollektiv, og omsorgsboliger til markedsleie. Alle
større bygg bør ha nevnte variasjon. Unge, voksne, barn, eldre og
funksjonshemmede har glede av hverandre på ulikt vis

c) Øya/Tippen: Punkthus, vinduer på tre sider, smug mellom husene ned
til elven med handel og næring. Maksimalt seks etasjer på Tippen.
Høyere på øvre deler av Øya og ved jernbanestasjonen.

d) Fossen dekket før et område so m var 80% større enn i dag. Venstre
ønsker å synliggjøre historien ved at det reguleres inn vannstrukturer i
prosjektet: Åpne kanalen inn til kraftstasjonen, legge inn vannspeil og
renner i området som føringer i reguleringsplan. Strandpromenade.
Bade - og aktivitetspark for små og store barn mellom Tippen og
Petersøya. Videreutvikle Elvelangs mellom Tippen og Schjongslunden.
Bro for gående og syklende til til Petersøya.Bør tåle vekten av et
utrykningskjøretøy.

5. Ta vare på historien for fremtiden
a) Etablere e t lokalhistorisk museum – med utgangspunkt i Riddergården.
b) Ta vare på kulturhistorie ved å verne, vedlikeholde og bruke historiske

bygninger.
c) Tilrettelegge for utbygging i sentrum, men ikke på bekostning av

stedets egenart og kulturhistorie.
d) Før store b eslutninger om by - endringer fattes, må bygg og

strøksområder med historiske og estetiske kvaliteter identifiseres – og
integreres i «nye Hønefoss». Kontraster mellom gammelt og nytt bidrar
til en spennende by.

til å sykle på gåen es p remisser fra Hønefoss bru via Søndre torv med gågater og i
Storgata.

d) Gjennomgående sykkelvei bør gå på vestsiden, da dette vil være samme side
som målpunktet for flertallet, altså bysentrum.
Syklister på vei til Schjongslunden vil på sikt velge å sykle e lvelangs.

e) Tas til orientering.
f) Dette ivaretas i planforslaget.
g) Tas til orientering.
h) Det te er ivaretatt i planforslaget. Finansiering og rekkefølge for samferdselstiltak

er ikke en del av områdereguleringen. Det pågår en prosess hvor Buskerud
fylkeskommune og kommunen sammen jobber med dette. Før bruene bygges må
de prosjekteres og deretter detaljreguleres.

3.
a) Overvann skal håndteres iht. Kommunens retningslinje for overvannshåndtering,

se også bestemmelsenes § 4.6. Det er opp til forslagsstiller å foresl å løsning. For
å tilfredsstille krav til uteoppholdsareal kan det være aktuelt å plassere deler på
taket. Å bruke eventuelle kommunale eiendommer til parsellhager vil være i tråd
med planforslaget der det er friluftsformål.

b) Det er kun tre bygg som må rive s for å realisere planen. Dette er i forbindelse
med Kongens gate. Planen legger til rette for transformasjon av flere
småhus tomter til tettere bebyggelse. Dette er en mulighet eiere har, ikke et krav
fra kommunen.
Ellers er det egne krav til bevaringsver dige bygg innenfor hensynssone bevaring
kulturmiljø, se bestemmelsenes §§ 11.11.1 – 11.1.9. Det er hensynssonen som
peker ut områder hvor bygg primært bør bevares.

c) Forpliktende mål for reduksjon av klimagassutslipp - og energieffektivisering bør
ikke begre nses til avgrensningen til områderegulering Hønefoss, men settes for
hele kommunen. Dette kan bli et viktig

d) tema ved en eventuell rullering av kommuneplanen. Energiløsninger behandles i
§ 4.16 hvor det blant annet står: Energiløsning skal redegjøres for i
detaljregulering. Energiløsninger skal være fremtidsrettede og baseres på
fornybar energi .

e) Merknaden tas til orientering. Det skal utarbeides en egen formingsveileder.
f) Merknaden tas til orientering. Det er B rakar som har ansvaret for

kollektivtransporten i Ringerike.
g) Tas til orientering.

4.
a) Det vises blant annet til at det stilles krav til detaljregulering før bygging og bl.a. til

bestemmelsenes § 4.12 Arkitektur og estetikk. Alle reguleringsplaner blir politisk
behandlet og det er mulig for politikerne å v urdere det estetiske og stille krav.
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Områder innenfor hensynssone bevaring kulturmiljø, H570, og områder som
grenser til H570 har krav til blant annet estetikk, farger og materialvalg

b) § 4.5 tar for seg leilighetsstørrelser. Dette ivaretas i planforslaget.
c) En detaljregulering vil fastsette detaljene for området. § 5.16.6 regulerer

overordnede rammer for Tippen, inkludert varierte høyder mellom 4 og 8 etasje
og mulighet for et høyere bygg på inntil 12 etasjer gjennom detaljregulering.

d) Områdereguleringen se tte kun rammer for prosjektet på Tippen. En
detaljregulering vil sette eventuelle krav til vannstrukturer på Tippen. En
elvepromenade er sikret i områdereguleringen. Elvelangs ivaretas i planforslaget.

5.
a) Dette ligger utenfor mandatet til områderegulering Hønefoss.
b) Det er foreslått arealer til hensynssone bevaring kulturmiljø med tilhørende

bestemmelser. Vedlikehold og aktivitet kan ikke styres gjennom regulering.
c) Etter rådmannens vurdering i varetas dette i planforslaget.
d) Planforslaget er utformet med grun nlag i nasjonale føringer, lokalkunnskap,

medvirkning etc. DIVE - analysen (kulturhistorisk stedsanalyse) er en del av dette
grunnlaget.

Unge Venstre

1. Interessen til alle aldersgrupper og flest mulig andre grupper skal være
ivaretatt når byplanen er lagt fr em.

2. Ringerike og Hole Unge Venstre vil:
Stimulere for åpning av flere innovative butikker i sentrum.
Planlegge byen på en måte som skaper sosiale møteplasser.
Gjøre enkelttoaletter ved alle offentlige bygg kjønnsnøytrale.

3. Det må stilles krav til at nye byg g i Hønefoss - området skal være stilmessig
passende til bygninger rundt. Det må bli enklere å bygge nytt der
bygninger er uestetiske eller ikke passer i omgivelsene. Under rimelige
begrensninger bør det tillates bygging av flere høyhus der omgivelsene
tilla ter det.

4. Unge Venstre ønsker å tillate bygg på Tippen til å være like høye som de
rundt, tillate bygging av bro over siden av Petersøya og stimulere til
åpning av flere attraksjoner – for eksempel museum og småkafeer.

5. Hønefoss skal være en eksempelby når det kommer til miljøtiltak.
Bærekraftighet skal vektlegges i byplanen. I byplanen bør det satses på
grønne tak og urban birøkt. Det bør oppfordres til benyttelse av
bærekraftige og miljøvennlige byggematerialer. Det bør plantes trær på
Søndre torv. Unge Ve nstre vil skaffe elektriske bysykler som lånes ut
gratis til alle innbyggere.

1. Bestillingen fra de folkevalgte har vært at alle skal stille på medvirkningsopplegget på
samme linje. Derfor har innbyggere, næringsliv og folkevalgte blitt invitert inn i
planv erksteder på lik linje. Kommunen har ansvar for en helhetlig planlegging.
Utbygging, handel, kulturminnevern, friluftsliv med mange flere, er hensyn som
kommunen må vurdere, veie opp mot hverandre og prioritere. Medvirkning er ikke
alltid ensbetydende med at alle får det som de vil, da det er mange motstridende
interesser. Kommunen må forholde seg til overordnede føringer, lover og regler .

2. Områderegulering Hønefoss kan ikke bestemme hvilke butikker som skal åpne i
Hønefoss, kun hvor det skal være mulig å å pne butikker. Planforslaget sikrer
eksisterende og foreslår nye byrom, men regulerer ikke hvordan for eksempel torv
møbleres for å bli attraktive. Det skal lages en formingsveileder, men denne kan bare
bidra til attraktivitet. I planforslaget stilles det k rav til publikumsrettede funksjoner i
1.etasjene konkrete steder (jf. § 4.12).

3. § § 4.12, 4.13 og 11.1 skal bidra til å sikre bla. dette. Ellers blir dette viktige tema i de
videre detalj reguleringene.

4. Planforslaget er ikke til hinder for de nevnte hensynen e.

5. Bærekraft er et viktig prinsipp for planforslaget (sosialt og miljømessig). Det er
ikke stilt krav vedrørende materialbruk i bestemmelsene, en formingsveileder
kan stille krav på grunnlag av estetiske og historiske anbefalinger.

Overvann skal håndteres iht. Kommunens retningslinje for overvannshåndtering, se
også bestemmelsenes § 4.6. Det er opp til fo rslagsstiller å foreslå løsning, f.eks
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grønne tak.

Se ellers § 4.9 Blågrønne prinsipper.

Områderegulering sikrer rammer for arealbruk og utnyttelse, ikke finansiering, drift
eller aktiviteter.

Ringerike Næringsforening

1. Næringsforeningen er positiv til at planen legger til rette for høy utnyttelse i
områdene nærmest stasjonen og vil påpeke at dette viktige plangrepet må
ivaretas frem til vedtak.

2. Når planfor slaget nå foreligger, gir det inntrykk av at alle pågående planer
er nullet ut. Dette må det rettes opp i, i den forstand at de planene dette
gjelder må hensyntas og få sin plass i byplanen.

3. Det er viktig å stimulere og legge til rette for handel og servic evirksomhet,
men også ha et klart og bevisst forhold til at også kunnskapsbedrifter og
kontorarbeidsplasser, samt kulturnæringer legges til sentrum.

4. Næringsforeningen er positiv til kommunens definerte handelssoner (A) og
stiller seg bak vurderingen av uts trekningen, men etterlyser bakgrunnen
for inndelingen av sonene B, C og D, og beskrivelse av tenkt innhold av
sone B.

5. Næringsforeningen mener det ikke kan settes forbud mot enkelte typer
varehandel. Selv om nok de fleste forstår at det er uhensiktsmessig å
legge handel med produkter som krever stor plass, inn i sentrum, mener
næringsforeningen det er å gå for langt å sette et absolutt forbud.

6. Erigo - prosjektet slår fast at gode parkeringsmuligheter har svært stor til
stor betydning for hvor man handler.

7. Fore liggende planer for Sentrum, Øya, Lloyds, Tippen og Meieritomta, vil
sammen med det som allerede finnes av lokaliteter, godt dekke behovet
for utvikling i byen på kort og mellomlang sikt. Det betinger imidlertid at det
blir åpnet for å sette fart på realis eringen av planene.

8. Næringsforeningen ser at det er avgjørende for investeringsviljen i
Hønefoss at aktørene ser på Ringerike kommune som en forutsigbar
samarbeidspart. Byplanen har for flere områder der arbeidet med
reguleringsplan har pågått over tid, gi tt nye føringer som stopper planlagt
utvikling. Næringsforeningen oppfatter dette som svært uheldig og ber
kommunen om å revurdere foreslått utnyttelse og tilpasse dette pågående
arbeid.

1. Tas til orientering.

2. Det er tidligere vedtatt at områderegulering skal være førende, også for pågående
detaljreguleringer, og at disse derfor må vente til offentlig ettersyn av byplanen er
gjennomført (se FS2 sak: 7/18 og KS sak 14/18) : Forslagsstillere kan likevel når
som helst be om at de sendes til politisk behandling. Dette er også gjort med for
eksempel plan Id 414 Kvartal 36 og plan Id 420 K varta l 46. En ble lagt ut på høring
og offentlig ettersyn, den andre må vente på føringer fra områderegulering
Hønefoss.

Hvordan private planforslag må revideres for å være i tråd med områdereguleringen
må forslagsstiller selv sette seg inn i.

3. Tas til orientering, planen er etter råd mannens vurdering ikke til hinder for det som
påpekes.

4. Arealformål på og bestemmelser for det enkelte felt og (f.eks. § 4.12 om
publikumsrettet virksomhet) er det som er juridisk bindende. Se kart - og
planforskriftens veileder for innhold i arealformålene.

5. Det er satt noen få begrensninger for handel i sentrumsområdet (planområdet) §
4.14 – dette er kun plasskrevende virksomheter definert slik: biler og
motorkjøretøyer, landbruksmaskiner/ anleggsmaskiner, trelast og byggevarer,
planteskoler/hagesentre og f ritidsbåter. Rådmannen mener disse ikke bør
lokaliseres her hvor prioriteten bør være en stor konsentrasjon og et stort utvalg i
tillegg til bevertni ng, kultur og attraktive byrom.

Butikklokaler i 1. etasje kan bruke s som utstillingslokaler for ulik type virksomhet.

6. Parkering er et viktig tema i byen. Derfor lages det en egen parkeringsstrategi for å
følge opp dette. Erigo - prosjektet påpeker også at det er mange p - plasser i byen i
dag, men at de n opplevde tilgjengeligheten er lav. Dette må det jobbes vide re med.

7. Ingen av planene som ramses opp er vedtatte planer, men forslag. Noen har vært
ute på offentlig ettersyn og mottatt innsigelser fra overordnede myndigheter . Se
rådmannens kommentar til punkt 2 over.

8. Mangel på overordnede styringsdokumenter har ført til lite forutsigbarhet for
utbyggere og innbyggere. Dette er en av grunnene til at områdereguleringen nå
utarbeides. I en overgangsfase til planen blir vedtatt vil det nok fortsatt føles
uforutsigbart, men når planen er vedtatt er det helt tydelig hva ko mmunen ønsker og
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9. Fellesbestemmelsene er for strenge og detaljstyrte.
Kommune bør legge saksbehandlingsforskriften til grunn for
dokumentasjon ved rammesøknad.
§ 4.4 og § 4.5 bør tas ut.
§ 4.12 Kravene bør modereres og flyttes til kvalitetsprogrammet.
Bestemmelsen forenkles til: «bebyggelsen i de enkelte delfeltene bør
så langt det er prakt isk mulig utformes etter føringer som er gitt i
kvalitetsprogrammet».
§ 4.15: det bør innføres en frikjøpsordning for lekeareal i relativ nærhet
til utbyggingsområde.

10. Næringsforeningen mener det blir viktig å ikke låse seg til en trafikkplan
som vil begre nse fleksibiliteten for fremtidige løsninger.

11. Tunnel gjennom St. Hanshaugen og bru over elva må opprioriteres. Veien
bør endog videreføres over ny kulvert i Storskjæringa og kobles på E16 i
Styggedalen - området.

12. En konsekvensutredning av mer gratisparkering kan være en god løsning
med tanke på å få på plass en bærekraftig parkeringsstrategi med sterk
oppslutning fra næringsaktørene i sentrum og befolkningen.
Næringsforeningen mener det bør legges som et ufravikelig prinsipp at
enhver endring av parkering i H ønefoss blir belyst fra alle tenkelige sider
av de som målbærer interessene.

13. Næringsforeningen vil bemerke at god involvering ikke er en opplevelse
som deles av sine medlemmer. Fokus på mulighet for utvikling av
næringsliv og utfordringer knyttet til mind re handel i sentrum har i liten
grad blitt berørt i planverkstedene.. Kommunen må i større grad ta
grunneierne med i prosessen for å sikre realisme i planene.

14. Dokumentene og rapportene «framover sammen» Næringspolitisk strategi
og Sluttrapport forprosjekt Erigo – sentrumsutvikling Hønefoss bør være
førende og stå i kildehenvisningen.

forventer av utvikling i byen. Det er plankart med tilhørende bestemmelser som er
juridisk bindende. Kvalitetsprogrammet er kun retningsgivende.

Det vises i tilligg til rådmannens kommentar til merknader knyttet til konkrete
prosjekter.

9. § 4.4 er i dag en kan - bestemmelse for kommunen. Det gir kommunen mulighet til
forkjøpsrett på 20 %, ikke at 20 % må kjøpes av kommunen i hvert
utbyggingsprosjekt. Rådmannen vurderer at paragrafene slik de er beholdes.
B estemmelsen es § 4.5 endres fra skal t il «bør»: Større utbyggingsprosjekter, med 20
boenheter eller flere, bør sammensettes slik at hovedvekten av boenheter skal
variere fra 2 - roms til 4 - roms. 1 - roms boenheter bør unngås. Minimum 20 % bør være
leiligheter mellom 30 og 50 m2. Minimum 20 % bør v ære minst 80 m2, 10 % av disse
bør være over 100 m2 og ligge på bakkeplan med mulighet til privat uteområde som
hage eller terrasse. Endelig leilighetssammensetning fastsettes i bes temmelser til
detaljregulering. Rådmannen foreslår å endre noen av bestemme lsene i § 4.12
Arkitektur og estetikk . For å ivareta nødvendig kvalitet i detaljregulering av nye
prosjekter er det viktig å stille krav . Krav til uteoppholdsareal og sandlekeplass skal
løses internt sentralt i feltene, mens bebyggelsen skal ligge inntil f ortauene rundt.
Dette fordrer samarbeid mellom grunneiere internt i feltene. Del av kravet vil kunne
løses med tilgang til offentlig leke - og oppholdsareal utenfor feltet, på vilkår (jf.
bestemmelsenes § 4.15.

10. Kvalitetsprogrammet skal være retningsgivende, jf. endringer av bestemmelsene. I
planen er veiareal regulert til samferdselsformål. Dette er et overordnet formål som
blant annet omfatter kjøreveg, gangvei og sykkelvei. Dette gir fleksi bilitet i framtidige
løsninger. Mye av biltrafikken i Hønefoss er i nterntrafikk noe som kan endres ved
nye og bedre løsninger for gående, syklende og kollektivtransport.

11. Det prioriteres å finne trasé for den nye veien. Veien vil ha liten effekt før IC -
stasjonen er i drift. Ringerike kommune skal i samarbeid med Buskerud
fylkeskommune utarbeide en portefølje over alle prosjekter knyttet til gjennomføring
av aktuelle prosjekter jf. Buskerud fylkeskommunes merknad til områderegulering
Hønefoss.

12. Kostnader knyttet til ulike løsninger for kommunal parkering utredes våren 2019. Et
ufravikelig prinsipp om å belyse en sak fra alle mulig tenkelige måter er en umulig het
og ekstremt kostbar metode som i praksis vil bety at parkering forblir slik det er i
dag. Det er en dårlig løsning med tanke på at den opplevde tilgjengeligheten på
p arkering i Hønefoss er dårlig, jf. Erigo - prosjektet.

13. Bestillingen fra de folkevalgte har vært at alle skal stille på medvirkningsopplegget
på samme linje. Derfor har innbyggere, næringsliv og folkevalgte blitt invitert inn i
planverksteder på lik linje.
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Kommunen har ansvar for en helhetlig planlegging. Utbygging, handel,
kulturminnevern, friluftsliv med mange flere, er hensyn som kommunen må vurdere,
veie opp mot hverandre og prioritere. Medvirkning er ikke alltid ensbetydende med
at alle får det som de v il, da det er mange motstridende interesser. Kommunen må
forholde seg til overordnede føringer, lover og regler.

14. Næringspolitisk strategi og sluttrapport forprosjekt Erigo – sentrumsutvikling
Hønefoss utgjør en del av kunnskapsgrunnlaget for planprosesse n.

Private

Stein Bakken

1. Sett av et inngjerdet område på kanskje 40x20 meter til hundepark.
Området kan være på Petersøya kanskje eller i Schongslunden.

2. Prioritèr opp den inntegnede gang/sykkelbroen fra Støalandet til
Ringeriksgata, for å få en si kker og lite trafikkutsatt vei til den nye skolen
på Benterud. Denne broen sammen med bro fra Ringeriksgata til Eikli
skole vil gi en rask og sikker skolevei til Benterud utenom
sentrumstrafikken.

1. Petersøya kan vurderes som hundep ark, men dette reguleres ikke gjennom plan - og
bygningsloven og derfor ikke i områderegulering Hønefoss .

2. Både bru over Petersøya, over Kvernbergsund og sammenhengende Elvelangs
foreslås prioritert høyt, og vil bidra til trafikksikker skolevei til Benterud.

Stabells gate 8 AS, Fl attums gate 12 AS og Grand Hotel Hønefoss AS

Merknader gjelder gnr/bnr 318 /381 og 318/393 (Grand Hotel)

1. 30 meters byggegrense langs jernbanen umulig g jør all utvikling og
utbygging av eiendommene. Det vil medføre en kraftig verdireduksjon da
gjenreisning et ter f.eks. brann trolig ikke vil tillates.

2. Miljøverndepartementets retningslinje for støy gjelder ikke for hotell og
overnattingssteder, men gjennom Teknisk Forskrift. Foreslått byggelinje
kan derfor reduseres.

3. Tiltakshaver på jernbane bør pålegges å utfør e tiltak for å støydempe i takt
med utbygging av stasjonen. Dette bør bli en rekkefølgebestemmelse i
kommende reguleringsplaner.

4. Begge eiendommene bør innlemmes i BH2 for å tilrettelegge for videre
utvikling av hotelldriften. Kritisk masse for antall hote llrom for å
opprettholde en økonomisk forsvarlig drift ligger på 120 - 150 rom. I dag har
hotellet 41 rom.

5. Konkurrenten Scandic Ringerike har fått utnyttelse på 430%. Ber om at

1. Rådmannen ønsker, som grunneierne selv, at Grand Hotel skal ha anledning til å
utvikle seg og sikre driften videre. Bane NOR har innsigelse til bestemmelsenes §
4.20 om muligheten til gjenoppbygging etter brann innenfor 3 0 meters byggegrense
til jernbanen. Jernbanelovens § 10 omfatter byggegrense på 30 meter fra midt
nærmeste spor, og gjelder foran byggegrenser vedtatt i reguleringsplan. Det vil si at
en smalere byggegrense i områderegulering Hønefoss ikke vil gjelde foran denne
paragrafen. Byggegrensen på 30 meter innebærer ikke nødvendigvis byggeforbud,
men alt innenfor 30 meter må søkes om.
På bakgrunn av innsigelsen, fjernes bestemmelsen § 4.20.

2. Se pkt. 1 over. Ved forslag til detaljregulering for bebyggelse innenfor byggegrensen
vil forholdet til støy fra jernbanen være et tema i planen.

3. Jernbanesporet bak Grand Hotell omfattes ikke av fellesprosjektet Ringeriksbanen
og E16 og skal dermed ikke utbedres så langt rådmannen vet.

4. Rådmannen bemerker at hotelldrift er i s amsvar med arealformål sentrumsformål, og
anser det derfor ikke som nødvendig å endre formålet på eiendommen. En eventuell
privat detaljregulering av Grand Hotell bør innlemme alle arealer hvor hotellet
planlegger drift.

5. Utnyttelsesgrad en på felt BH 2 (G rand Hotel) blir redusert t som følge av innsigelsen
fra Bane NOR. Dette betyr ikke nødvendigvis at det ikke kan bygges mer. En egen
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følgende vurderes:
Øke utnyttelsen av til 250% av eiendommene samlet.
5 etasjer langs Riperbakken og i Flattumsgate 12
4 etasjer + inntrukket 5 etasje i Stabells gate 8.

6. Fasade på hovedbygg samt sidefløy bevares, mens anneks i Stabells gate
8 og Flattumsgate 12, samt stallen, rives.

7. Hvis ovenstående ikke endres ønskes det at formålet endres fra hotell til
boligformål.

privat detaljregulering vil måtte fastlegge eventuell bygging og riving innenfor
byggegrense til jernbanen. Dette gjelder og så bebyggelse utenfor byggegrensen
inntil Stabells gate.

6. Se kommentaren til pkt. 5 over.
7. Se kommentaren til pkt. 5 over.

Lise Bye Jøntvedt, Kjell - Olav Jøntvedt, Catalina Guerrero Jøntvedt og
Øivind Kr. Guerrero Jøntvedt

1. Ønsker en belysningsplan for Hønefo ss. Byplanen mangler en strategi for
og, offentlig belysning.

2. Aksepterer ikke at Kongens gate – bybrua – Hønengata er
hovedtransportåren gjennom sentrum.

3. Det må settes av areal for ny vei vest via jernbanestasjonen når arbeid
med ny arealdel i kommuneplane n settes i gang.

4. nullvekst vil fortsatt føre med seg 20 000 biler som deler byen i to på en
uakseptabel måte.

5. Fortau, gang - og sykkelvei bør legges på østsiden av Kongens gate.

6. Fartsgrensen må senkes til 30 km/t og gående må få prioritet i lyskryssene.

7. B yplansjefen må kontakte Statens vegvesen for å lage en plan for å få
trafikken ned i perioden fra Byplanen vedtas og fram til den er realisert.

8. Bruforbindelser må prioriteres. Kollektivtransport må tillates på bru over
Petersøya. Det bør planlegges en bru fra Benterud til Tolpinrud.

9. E nige i det Byplanen foreslår om kvartalsprinsippet, høyder, materialvalg,
fargepalett og grønne gårdsrom med lekeplass for barn, elvelangs fra
Tippen til Schjongslunden, grønne kantsoner ved husene, blå - grønne
innslag i bybilde t, siktlinjer mot elva og parkeringsstrategien. eksisterende
bebyggelse må legge føringen for hvor høyt det blir anledning til å bygge
nytt.

10. Det må være gode siktlinjer, gangveier og grønne rom mellom byggene på
Øya og Tippen.

1. Det er satt i gang arbeid med en formingsveileder som skal gjelde for hele Hønefoss,
ikke kun innenfor planområdet. Belysning er et av mange viktig e tema i denne.

2. Merknaden tas til orientering.

3. Områderegulering Hønefoss kan ikke vedta hva det skal arbeides med i en rullering
av kommu neplanens arealdel. Områdereguleringen kan ikke styre over noe som
ligger utenfor sin egen planavgrensning.

4. Nullvekst er det målet for trafikken arbeidet med områdereguleringen bygger på. Det
står ikke i veien for at det i fremtiden kan settes politiske må l om å redusere trafikken
i Hønefoss.

5. Det er mest hensiktsmessig å ha fortau og gang/sykkelvei på vestsiden av Kongens
gate. Målpunktene ligger på denne siden (sentrum). Det gjør at færre må krysse
Kongens gate for å komme seg dit de skal. Elvelangs vil væ re et alternativ for de
som ønsker å bevege seg på østsiden.

6. Planene for ombygging av veier til gater, inndeling av gatene med mer er valgt for
nettopp den omvendte mobilitetspyramiden med følgende prioritering: gående –
syklende – kollektiv – kjørende. Fartsgrense fastsettes ikke i en områderegulering.

7. Trafikkregulering er ikke en del av denne planen.

15. Nesten alt av veiareal i planen er avsatt til samferdselsformål, nettopp for å ivareta
en fleksibilitet til å velge den beste løsningen i framtida. Type br u over Petersøya
spesifiseres ikke i Områderegulering Hønefoss. Dette løses i detaljregulering av
brua. Reguleringsbestemmelsene vil suppleres med krav til detaljregulering for
bruene.

8. Tas til orientering. Eksisterende bebyggelse er hensyntatt når høyder e r vurdert i
områdereguleringen.

9. Rammene for dette er ivaretatt i planen, detaljeringen fastlegges i
detaljreguleringene.
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Wenche og Per Weisteen

Områderegulering for Hønefoss vil medføre at 281 Helgesbråten må endres
siden det er overlappende områder. Avsn ittet om garasje bør endres slik at
maks areal utvides til 50m2 og bredde 6 meter.

Områderegulering Hønefoss tar for seg noe av området som i dag reguleres i 281
Helgesbråten. Når områderegulering Hønefoss blir vedtatt vil den delen av
Helgesbråten - planen som overlapper bli opphevet. Deretter er det Områderegulering
Hønefoss som er gjeldende plan for dette området. Dermed vil ikke annet enn det
geografiske området i 281 Helgesbråten endres.

Christine K Jørgensen

Bebyggelsen på Tippen bør ikke overstige 2 etasjer. Høyhus er til sjenanse og
skaper mindre trivelige miljø i områdene rundt.

Jugendbuene til Lloyd bør trone over området. Det kan ikke bygges
noe foran dem. De må få sin hedersplass.
Høyhus hindrer utsyn mot elva og til historiske plasser i byen.
H øyhus vil skygge for ny plass foran buene og gi dårligere solforhold
på Glatvedt. Tippen vil også få dårligere solforhold.
Høyhus er ikke pent.

Det bør lages en hageby på Tippen. De er populære og harmonerer med elva
og grøntområder. Den delen av elva som går under Tippen bør åpnes opp.
Kanskje noen småbutikker og serveringsområder kan passe inn enkelte
steder.

Rådmannen mener at Tippen er et sentralt og viktig område for fortetting. Området ligger
nord i byen og er en del av aksen mot stasjonen og viktig for å bygge opp under
kund egrunnlaget til stasjonen. R ådmanne n følger opp politiske mål om befolkningsvekst
i kommunen med forslaget til områderegulering Hønefoss . Det er viktig med sterkere
fortetting av dette området for å beholde moderat fortetting i resten av byen.
Områderegulering en legger rammer for hvordan området skal utvikles, men detaljene
utarbeides i en senere detaljregulering. Det er blant annet lagt inn et krav om at det skal
reguleres et byrom og en siktlinje mellom Lloyds, Tippen og elva. Reviderte
bestemmelser åpner for bolig, kontor, bevertning og kulturinstitusjon, i tillegg til forretning
med inngang fra Kongens gate. Områdene langs elva reguleres til friområde og
gang/sykkelvei for å tilrettelegge for allmennheten.

Harald Heggen Brørby

Heggen Brørby er usikker på h va Bloms gate 3 er regulert til, men ønsker
videreføring av dagens bruk som er parkering og kombinert kontor/bolig. Ber
om høyest mulig utnyttelsesgrad.

Bloms gate 3 er regulert til boligbe byggelse - blokkbebyggelse (BBB1). Det er krav om
detaljregulering fo r ny bebyggelse. Områdereguleringen gir rammer for transformasjon
av småhus tomtene innenfor BBB1 til tettere bebyggelse , men en helhetlig utvikling må
fastlegges og sikres i en detaljregulering for hele feltet. Dette er en mulighet eiere har,
ikke et krav fra kommunen.

Maksimal retningsgivende utnytting er totalt for feltet % - BRA: 150 %. Dette er inkludert
eksisterende og ny bebyggelse. Byggehøyder innenfor feltet skal variere mellom kote+
85 (2.etg.) og kote+ 94 (5 etg.).

Jan Erik Berg
Som grunneier og beboer i Bloms gate 1 bemerker Berg at det er to områder
som er særlig trafikkfarlige ved hans eiendom i krysset mellom Bloms gate og
Holmboes gate.
Krysset er nå forvirrende og periodevis sterkt trafikkert. Det er for høy
hastighet på mange av bilene i begge gatene, betydelig høyere enn
henholdsvis 30/40 km/t. Skolebarna som kommer ned Bloms gate går sørover
i Holmboes gate, og her er det ikke plass til både biler og fotgjengere i begge
retninger. Holmboes gate bør enveisreguleres sørover fra Bloms gate og
sørover.
Utkjøringen fra gårdsplassen til Bloms gate 1 fungerer meget dårligere etter at
fortauet ble drastisk utvidet i bredden. Biler ligger tett klistret inntil gjerdet til

Områderegulering for Hønefoss er et langsiktig og for statisk styringsdokument til å
regulere fotgjengeroverganger og stenging av gater, og er ikke et godt egnet verktøy til å
løse konkrete problemstillinger s om dreier seg om manglende trafikksikkerhet og trygg
skolevei.

Kommunen har tidligere besvart henvendelse fra Sameiet Telegrafalleen A (06.03.2019)
om trafikksituasjonen i dette området. Kommunen viste til at Fylkesmannen i Buskerud,
høsten 2017 etter henv endelse, vurderte trafikksikkerheten for skolebarn i dette
området. Krysset mellom Blomsgate og Holmboes gate framsto for fylkesmannen ikke å
utgjøre en særlig risiko. Fylkesmannen kom til at skoleveien i seg selv ikke utgjør en
særlig risiko slik at den e r å anse som «særlig farlig eller vanskelig» etter
opplæringsloven § 7 - 1. Ringerike kommune anser ikke trafikkforholdene i Telegrafalleen
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Bloms gate 1 nedover bakken, ofte i betydelig større fart enn oppover siden
m an går over siden man går over i 40 km sone i Holmboesgate. Det bor tre
skolebarn i Bloms gate 1 og Berg er sterkt bekymret for deres sikkerhet. Her
går man rett ut i trafikken, og spesielt om vinteren, med brøytekanter over en
meter, sklir barna i huset r ett ned i den forbigående trafikk. Fartsgrensen på 30
km/t blir sjelden overholdt, verken av vanlige bilister eller politi. Berg foreslår
derfor å enveisregulere Bloms gate vestover mellom Holmboes gate og
Telegrafalléen. Berg har også forslag om fotgjenge roverganger i området (se
merknaden med kart).

og Blomsgate som «særlig farlige eller vanskelige», og vil ikke iverksette spesielle tiltak i
området men følge med på hvordan trafikkmengden utvikler seg.

Kirkegate n 7 ANS

1. Reduksjon av tomtene langs Kongens gate går mot fokuset på økt
utnyttelse av sentrum.

2. Endringene som er foreslått for Kirkegaten 7 gnr/bnr. 318/403 reduserer
utnyttelsen betydelig. Dette gjelder også høydene som er foreslått.

3. Begrensning på 2 og 3 etasjers bygg langs Kongens gate er veldig dårlig
utnyttelse.

4. Kirkegaten 7 bør utnyttes for befolkningsvekst og næringsutvikling, i stedet
for å settes delvis av til bussterminal.

5. P å området av Kirkegaten 7 som er satt av til kollektivterminal er det
investert betydelig i elbilparkering. Kommunen bør derfor finne andre
arealer til park innenfor kollektivformålet, for eksempel Kong Ringsgate 11a
og 11b.

6. K ongens gate bør ikke utvides hvis begrunnelsen er tilre ttelegging for
gående og syklende.

7. Det bør åpnes for anleggseiendom over samførselsanlegg og infrastruktur i
Kongens gate og over kollektivterminalen, tilsvarende det som planlegges
på Ringerike vgs.

1. Kommunen har ansvar for en helhetlig planlegging. Utbygg ing, transport, handel,
kulturminnevern, friluftsliv med mange flere, er hensyn som kommunen må vurdere,
veie opp mot hverandre og prioritere. En utvidelse av Kongens gate vil bedre
tilgjengeligheten for gående, syklende og kollektivtransport i Hønefoss, n oe
rådmannen anser som viktig å prioritere.

2. Se rådmannens kommentar til pkt. 1.

3. Det er satt maks byggehøyde på 2 etasjer med innredet loft på felt B/F/K2 øst for
Kongens gate. Dette er for å tilpasse seg bygg som allerede er innenfor feltet og
samspille m ed eksisterende bebyggelse øst for Kongens gate. For feltet BS7 hvor
Kirkegata 7 ligger, skal høyden variere mellom 3 og 6 etasjer hvor det er lavest i
sørvest og høyest i nordvest. Dette prinsippet er gjennomgående for planen.

4. Hønefoss har behov for en b ussterminal i sentrum, spesielt fram til nye Hønefoss
stasjon er ferdig bygd og i drift. Derfor videreføres gjeldende regulering av bussgata.
Utvidelsene av den ligger for det aller meste på kommunal grunn. For å nå
nullvekstmål er det viktig å prioritere kollektivtransporten.

5. Rådmanne n planlegger ikke park inne n for kollektiv terminalformålet, men noe fortau
med eventuell beplantning. Utvidelser av reguleringsformålet er i størst mulig grad
gjort p å kommunal grunn.

6. Kongens gate skal utvides for å få plass til gjennomgående sykkelfelt, gangfelt og
grøntrabatt. Grøntrabatt er spesielt viktig med tanke på overvannshåndtering og for
å få en grønnere by.

7. Anleggseiendom er ikke et arealformål etter kart - og planforskriften. Hvis
anleggseiendom over samferds elsanlegg og infrastruktur i Kongens gate og over
kollektivterminalen tolkes som en overbygning fra et kvartal til et annet er ikke dette
ønskelig fra rådmannens side som fokuserer på liv på gateplan og ikke i høyden.

Knut Fure

1. Omfattende boligbygging, basert på Ringeriksbanens ferdigstillelse,
medfører ikke oppnåelse av forventet befolkningsvekst. Arbeidsplasser,

1. Områdereguleringen legger rammer for en befolkningsvekt i sentrum av Hønefoss,
men også økte arealer til offentlige formål, handel, næring, kontorer,
rekreasjon/uorganisert aktivitet (park, friområder mm).
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barnehageplass, sko le - utdanningstilbud, helse, kultur, sport -
fritidsaktiviteter og nære rekreasjons og friluftsområder er også viktig.
Byutviklingen kan ikke være avhengig av banen.

2. Kollektivbru over Petersøya bryter med den brede politiske enigheten om at
Petersøya må bev ares som et felles, fremtidig grønt natur - og
rekreasjonsområde.

3. Administrasjonen og utbyggeres uttalelser om at Tippen både tåler og
egner seg for bygging av «høyhus» ( 12 etasjer), bør ikke forfølges.

4. Søndre Park bør bevares og utvikles som en fremtidig « grønn lunge» for
rekreasjon, trim og kultur.

5. Schjongslunden er et sentralt og viktig område for idrettsaktiviteter. Det er
ikke rom for ytterligere utbygging av området langs elva. Gjenværende
grøntområde må bevares for ettertiden, og bestå som et suppleme nt og
bruksområde til de aktuelle aktivitetene.

6. Profittmotiv er legitimt nok, men må aldri styre byens utvikling og fremtid.

Det er også bekymringsfullt når enkelte utspill fra administrasjonen
etterlater inntrykk av at mange av føringene om utbygging alle rede er
bestemt.

Det har de siste månedene vært et stort engasjement fra byens innbyggere
i forhold å ivareta byens identitet og historie, herunder den blå - grønne
profil og bevaring av byens signalbygg (eks. Hønefoss skole,
stasjonsbygningen). Det må foru tsettes at Ringerike kommune lytter til og
reelt tar hensyn ti l dette i den videre prosessen.

Det er politikerne i Ringerike kommune, med det mandat de har fått av sine
velgere, som har det endelige ansvaret for en helhetlig og fremtidsrettet
utbygging som ivaretar byens særpreg.

2. I planen er veiareal r egulert til samferdselsformål. Dette er et overordnet formål som
blant annet omfatter kjøreveg, gangvei og sykkelvei. Dette gir fleksibilitet i framtidige
løsninger. Det er ikke bestemt om det skal bygges en gang - og sykkelbru over
Petersøya eller om det s kal tillates at den også benyttes til kollektivtransport. Type
bru over Petersøya spesifiseres ikke i Områderegulering Hønefoss. Dette løses i
detaljregulering av brua. Reguleringsbestemmelsene vil suppleres med krav til
detaljregulering for bruene.

3. Rådma nnen mener at Tippen er et område som tåler høyere bebyggelse blant
annet fordi det ligger lavere i terrenget og det vil kunne få begrensete negative
konsekvenser. Hvorvidt Tippen tåler et høyere bygg på 12 etasjer er opp til privat
forslagsstiller å vise ved detaljregulering av området for et konkret prosjekt.

4. Dette ivaretas i planforslaget.

5. Schjongslunden er viktig for Hønefoss, er regulert i egen plan fra 2014 og reguleres
ikke i Områderegulering Hønefoss. Denne planen er tilgjengelig i kommunens
kartlø sning. En liten del av planen vil bli erstattet som følge av regulering
Ringeriksgata og nye bruer til Støalandet og Eikli.

6. Det er alltid føringer i en planprosess, både fra statlige og regionale myndigheter og
folkevalgte kommunepolitikere. Dette legger rådmannen til grunn, sammen med
innhentet kunnskapsgrunnlag og meninger fra befolkningen når planforslaget
utarbeides. Kommunen har ansvar for en helhetlig planlegging. Utbygging, transport,
handel, kulturminnevern, friluftsliv med mange flere, er hensyn s om kommunen må
vurdere, veie opp mot hverandre og prioritere.

For øvrig er blant annet elvelangs, eksisterende grønnstruktur og bevaring av
Hønefoss skole ivaretatt i planforslaget.

Ring Eiendomsutvikling AS

1. Det er fornuftig å vurdere vår eiendom (gnr/bn r. 38/34) og kommunens
eiendom som en helhet.

2. Ring Eiendomsutvikling AS har fått signaler om at bussen trenger mer
plass forbi sin eiendom og stiller seg positive til å bidra til felles løsning.

3. Det legges opp til møne og gesimshøyder tilsvarende 4 - 5 etasj er. Dette
bør oppjusteres til 8 etasjer for best mulig utnyttelse av området.

1. Felt B/T2 er omfattet av krav til detaljregulering. Planavgrensningen skal følge
feltavgrensningen. Dette innebærer at man ser på kommunens tomt og Ring
eiendomsutvikling AS s tomt sammen.

2. Tas til orientering.

3. Arealene B/T 1, 2 og 3 er regulert med tanke på etablering av attraktive
sentrumsnært boliger for barnefamilier (rekkehus/ «townhouse» – struktur). Det
legges opp til mønehøyde tilsvarende 3 etasjer eventuelt 2 etasjer med innredet lof t
– ikke 4 - 5 etasjer . Høy bebyggelse er i byplanen lagt nærme stasjonen. Dette
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4. Ring Eiendomsutvikling AS ser for seg å bygge en kombinasjon av bolig
og tjenesteyting slik som kommunen har skissert.

5. Det bør bygges boliger for førstegangsetablerere, studente r og eldre, med
uteaktiviteter på taket og innglassede balkonger.

opprettholdes i planen.

4. Tas til orientering.

5. Rådmannen mener det er viktig å tilrettelegge for gode rekreasjonsmuligheter på
bakkeplan, jf. rå dmannens kommentar til pkt. 3.

To ril Skogdal Westheim

1. Sentrumsnære områder, som Eikli og Storløkka bør bygges ut med
boliger.

2. Det bør bygges varierte boliger, mer rekkehus og flermannsboliger, ikke
bare leiligheter.

3. Savner samlingssted for barn og unge i sentrum, f. eks badeland,
lekeland , skøytebane, skatepark. Små konsertscener, spillrom med
biljardbord osv. Det er viktig å gi barn og unge et uorganisert tilbud, og for
å få et levende sentrum må slike ting ligge i sentrum.

4. Det er viktig med nærskoler, også i sentrum. Det er synd at Hønef oss
skole legges ned.

5. Ideen om ikke å lage flere veier gjennom sentrum er god, men er skuffa
over at det kun er ett sykkelfelt over brua og gjennom byen. Det er viktig å
ha sykkelfelt i begge retninger.

6. Ønsker bysykkelordning, eventuelt førerløse busser.

1. D eler av Eikli er avsatt til bolig/tjenesteyting (B/T1, B/T2 og B/T3). Storløkka er
utenfor planavgrensningen til områderegulering Hønefoss og vurderes ikke i dette
planarbeidet.

2. Det legges opp til en variert bebyggelse i Hønefoss. Store villaområder finnes
allerede i dag. I kvartalene i sentrum legges det opp til blokker med grønne indre
gårdsrom , det samme på Tippen og Øya. På Eikli er det tenkt en lavere, men
allikevel tett, bebyggelse med større mulighet for private hager og grøntområder.

3. Streetbasketba nen på Livbanen kan være skøytebane på vinteren.

Kommunen kan kun regulere bruken av arealene, ikke hvilken konkrete virksomhet
som etablerer seg. Områdereguleringen er ikke til hinder for badeland, lekeland eller
skatepark. For øvrig er lekeland, som et eksempel, en virksomhet som både i
Sandvika og Oslo er etablert utenfor sentrum. Noe lignende ville vært aktuelt også i
Ringerike.

4. Tomten til Hønefoss skole er i områdereguleringen avsatt til offentlig eller privat
tjenesteyting (BOP6). Dette betyr at områ det kan brukes til skole. Den gamle
skolebygningen er lagt under hensynssone bevaring kulturmiljø.

5. Det er sykkelfelt i begge retninger, men det er samlet på en side av veien.

6. Tas til orientering. Dette er ikke noe som kan vedtas i en reguleringsplan .

Ola Landmark

Merknaden er knyttet til Bjørklundsgate 4.

1. D et er etablert vei til eiendommene Bjørklunds gate 3 og 4 fra portrom
(kun 250 cm) mot Hammerbro gaten via Wiels gate / Bjørklunds gate, men
det er ingen parkeringsmuligheter. Veien blir ikke vedlikehol dt eller brøytet
av kommunen. Bygget, som har tre leiligheter + hybel (utleie), bruker
portrommet mellom Nordre Torv 4 og 5 til parkering, da eiendommene
Bjørklundsgate 4 og Nordre Torv 4 har felles eier. Med henvisning til
uheldig atkomstløsning, lite pla ss til parkering og økonomi, kan fortsatt
utleie av 4 boenheter i bygget ikke forsvares. Bygget trenger et
vedlikeholdsmessig løft, Landmark ønsker i denne forbindelse å rive
bygningen og oppføre en ny enebolig. Det vises også til at enebolig gir
mindre pr ess på miljø og omgivelser enn 4 utleieenheter, og at det kan gi

1. Illustrasjonsplanen til områderegulering Hønefoss viser en mulighet for fortett ing i
rekken bak husene rundt Nordre torv på arealene inn mot St. Hans Haugen. Dette
forutsetter avklaring av en helhetlig løsning gjennom privat detaljregulering, og er
kompleks da arealene har mange grunneiere som må samarbeide om felles
uteoppholdsareal er og atkomstløsning.
Hvorvidt rivning av dette bygget og oppføring av en enebolig ødelegge for en
framtidig helhetlig løsning er uvisst, men fortetting innenfor arealet forutsetter en
helhetlig løsning gjennom detaljregulering. Områdereguleringen er ikke til hinder for
at bygget kan rive s for oppføring av en enebolig.

2. Det stemmer at båndleggings s onen for planlegging av vei mellom Hønengata og
stasjonen skal avklares noe nærmere før områderegulering Hønefoss vedtas.
Båndlegging utløser ikke i n nløsning. Det er gjennom regulering man kan kreve
innløsning.
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et estetisk løft sammenlignet med eksisterende bygg.

2. Landmark forventer at hvorvidt eiendommen berøres av
båndleggingssone for planlegging av vei mellom Hønengata og stasjonen
blir avklart fø r områderegulering Hønefoss vedtas. Hvis avklaringen
kommer sent eller eiendommen ved vedtak av planen blir båndlagt til vei,
antar Landmark at kommunen initierer innløsning.

Reidar Olsen
Mange opplever sykkelfeltet i Hønengaten f or smalt og utrygt. Det er viktig at
en ikke gjør samme feilen over Bybrua. Sykkelfeltet må være så bredt at det
oppleves som et trygt valg. Syklende trenger større plass en n gående. Det
ville være klokt med et fysisk skille mot kjørebanen.

Det er satt at et bredt ensidig toveis sykkelfelt i Hønengata for at det skal oppleves
tryggere å sykle i Hønefoss. Det er kun en liten del av Hønengata som reguleres i
Områderegulering Hønefoss.

Knut Holter

1. Investering i bussbru bør flyttes fra Petersøya opp til Tippe n – Hønengata
(parallelt med Hønefoss bru), hvor avkastningen og nytteverdien vil være
garantert. Envegskjør nybrua nordover og gamlebrua (Hønefoss bru) fra
1950 - tallet sydover, vipps ei rundkjøring, garantert køfritt fordi
lysreguleringen er borte og kapa siteten er økt. (Se Knut Holters vedlegg til
merknaden).

2. Vil man ikke ha ei ny bru nedenfor den eksisterende, så må i hvert fall
lyskryssene erstattes med rundkjøringer.

3. Den foreslåtte brua over Petersøya er bare velkommen som gang og
sykkelbru.

1. Det er ik ke ønskelig å øke kapasiteten for privatbilen i Hønefoss. Det er vedtatt et
nullvekstmål i biltrafikken, det vil si at veksten i persontransporten skal tas med
kollektiv, sykkel og gange. Trafikksystemet som tegnes opp i vedlegget prioriterer
ikke gående o g syklende, men privatbilen. Dette er ikke forenlig med den omvendte
mobilitetspyramiden, med følgende prioritering: gående – syklende – kollektiv –
kjørende, som er førende for utformingen av områderegulering Hønefoss.

2. Rundkjøring er ikke forenlig med vedtatt prioritering av trafikantgrupper og en
bygatestruktur, slik områdereguleringen legger opp til. Rundkjøring bygges der man
skal prioritere bilene og er derfor ikke forenelig med vedtatt prioritering av
trafikantgrupper.

3. I planen er veiareal regulert til samferdselsformål. Dette er et overordnet formål som
blant annet omfatter kjøreveg, gangvei og sykkelvei. Dette gir fleksibilitet i framtidige
løsninger. Type bru over Petersøya spesifiseres ikke i Områdereguleri ng Hønefoss.
Dette løses i detaljregulering av brua. Reguleringsbestemmelsene vil suppleres med
krav til detaljregulering for bruene.

Lafton Eiendom AS

1. § 5.4.2 – Felt BS2: kvartal 46 – ønsker at bygget i Stangsgate 7 kan rives.
Det er i så dårlig stand at det ikke er økonomisk forsvarlig å rehabilitere
det. Det er kritikkverdig at kommunen ikke op ptrer forutsigbart i
detaljregu lerings - saken. Ønsker 5 etasjer, med inntrukket femte etasje.

2. § 5.16.2 – Felt BKB2 – kvartal 36 Utnyttelsen bør settes til 235% BRA og
ikke blande inn eksisterende bebyggelse. Det bør tillates 6 etasjer mot
øst.

1. R ådmannen vurd erer det som viktig å ta vare på gjenværende trehusmiljø rundt
Fengselet. I denne overordnede planen gjelder det også Stangsgate 7 som er lagt
under hensynssone bevaring kulturmiljø. Det er imidlerti d ikke et forbud mot riving av
alt som ligge under denne hensynssonen, men det er større hensyn man må ta.
Mangel på overordnede styringsdokumenter har ført til mindre forutsigbarhet for
utbyggere og innbyggere enn det rådmannen ønsker. Det er også en av grunnene til
at områdereguleringen nå utarbeides. I en overgangsfase til planen blir vedtatt vil
det nok fortsatt føles uforutsigbart, men når planen er vedtatt er det helt tydelig hva
kommunen ønsker og forventer av utvikling i byen. Kotehøyden for feltet beholdes.
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3. § 4.5 – Det er uklokt å regulere størrelse på leiligheter. Dersom det settes
krav til leiligheter ned mot 30 kvm, vil det være vanskelig å unngå at disse
blir 1 - roms boenheter som det sies i planforslaget.

4. §4.12 – Det er ikke tillatt svalgangsløsninger, med noen unntak. Vi ønsker
at det samme skal gjelde BKB2. Det bør kunne tillates svalgangsløsning
der det vender fra vei og mot stille side.

2. Her er det nok en misforståelse. Til sammen 235 % BRA på felt BKB2 g jelder for
dette feltet - uavhengig av om alt som står i dag rives. Innenfor kvartaler er
hovedprinsippet at bebyggelsen skal være høyest i nordøst og trappes ned mot
sørvest (jf. bestemmelsenes § 4.11 Bebyggelsesstruktur). Av kvalitetsprogrammet s.
75 kan man se at høyeste høyde innenfor kvadraturen på 6 etasjer gjennomgående
er plassert i nordøstre hjørne på feltet. Høydebegrensningen på 5 etasjer må ses i
sammenheng med bevaringsverdig bygg på felt BKB3 og som medfører at
rådmannen foreslår 3 etasjer mot Storgata og at høydene trappes opp østover og
in nover på feltene BKB2 og BKB3.

3. B estemmelsen endres fra skal til «bør»: Større utbyggingsprosjekter, med 20
boenheter eller flere, bør sammensettes slik at hovedvekten av boenheter skal
variere fra 2 - roms ti l 4 - roms. 1 - roms boenheter bør unngås. Minimum 20 % bør
være leiligheter mellom 30 og 50 m2. Minimum 20 % bør være minst 80 m2, 10 %
av disse bør være over 100 m2 og ligge på bakkeplan med mulighet til privat
uteområde som hage eller terrasse. Endelig leil ighetssammensetning fastsettes i
bestemmelser til detaljregulering.

4. Det har ikke vært intensjonen å forby svalgangsløsninger inn mot gårdsrom.
Bestemmelsen endres derfor for å klargjøre dette til: Svalgangsløsninger tillates ikke
ut mot gate og torg innen for kvadraturen vest for Kongens gate. Unntak gjelder for:

felt BS4 og BS7 ut mot Kongens gate,
felt BBB1 og BKB6 ut mot Bloms gate,
felt BKB3 og BU2 ut mot o_SGG1 i nord
felt BBB2, BKB5 og felt BKB1 ut mot Sundgata
Felt B/F/K4 og B/F ut mot Hønengata

S ameiet Kinohaven Terrasse

Sameiet Kinohaven ber om at BKB4 tas ut av planen. Området er en del av en
eldre regulering hvor området er regulert til park, turveg, lekeplass. Det er
derfor ikke bygd brannvegg i nærmeste bygg. Et bygg i sør vil forringe
bokva liteten i eksisterende bygg. Sorenskrivergården har høy verneverdi og
det er også et automatisk fredet kulturminne. Eksisterende plan hensyntar
dette forsvarlig ved å gi rom rundt gravminnet. Ankomst med bil til nytt bygg
vanskelig så tett opp mot krysset.

Rådmannen tar BKB4 ut av planen.

Halvorsen og Reine AS

Merknaden gjelder bnr/bnr 318/462.

Bygget består av en hoveddel fra 30 - tallet og et tilbygg fra 1980 - tallet. Det er

Rådmannen jobber med en 3D - modellereing av området for å se på
sol/sk yggevirkninger av 5 etasjer for dette bygget.
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hoveddelen som er verdt å ta vare på. Halvorsen og Reine ønsker at hele den
beby gde flate får mulighet til å bebygges i 5 etasjer over kjeller med formål
næring/kontor. Hvis det ikke tilrettelegges for dette vil det være begrenset hva
det er rom for å gjøre med bebyggelsen innvendig, og i hvilken grad huset vil
representere et interes sant alternativ for arbeidsintensiv næring.

SG arkitektur as

Merknaden omhandler byggehøyder og kvartalsprinsippet: lavest i sørvest og
høy est i nordøst for å få solfylte indre gårdsrom.

1. SG påpeker at s om en konsekvens av dette vil det bli mer skyggefulle
gater. byplanen bør utformes på en slik måte at den gagner byens beste –
og byens befolkning som helhet. Dette medfører at gode gater, plas ser og
torg bør være førsteprioritet når by pl anen utformes.

2. Attraktive by - og gaterom får man gjennom helhet og variasjon. Helheten
er som regel i form av lik byggehøyde og volum, og variasjonen får man i
ulike fasader. Dette sikres ikke i byplanen. Ulike byggehøyder forholder
seg heller ikke nok til omliggende bebyggelsesstruktur.

3. SG stiller spørsmålstegn ved at d et er valgt ulike plangrep når det gjelder
strukturen i byen. Kvartalsstrukturen forholder seg ikke alltid til
gateløpet/gårdsrommet og på Eikl i forholder bebyggelsen seg verken til
gateløpet eller hverandre. Bykjernen og nordsia har begge kvartal struktur
med tydelige gateløp, mens det på Tippen er valgt frittliggende
punkthusbebyggelse. Dette vil dele opp byen mer framfor å binde den
sammen. Ve d at punkthusbebyggelsen i tillegg har veldig mange ulike
byggehøyder svekkes og så sammenhengen til byen.

4. Vi mener planen heller ikke tar ansvaret for gjennomførbarhet på alvor.
Ulike betingelser og muligheter for gårdeiere og utbyggere gjennom ulike
bygg ehøyder vil føre til økt bruk av dispensasjoner for å få det samme
som «de andre».

1. Rådmannen er enig i at gode gater, plasser og torg bør være førsteprioritet når byen
formes. For øvrig er det viktig at byen blir attraktiv som bosted – også innenfor
kvadra turen. Gode gater, plasser og torg kan for mange beboere være vel så viktig
som et felles solfylt uteoppholdsareal, noe skjermet fra bylivet i gatene. Rådmannen
har forsøkt å finne en løsning som oppfyller begge hensynene.

2. Det er uklart for rådmannen hvor for SG Arkitektur mener at planforslaget med
varierende høyder ikke forholder seg nok til omliggende bebyggelsesstruktur.
Eksisterende kvartaler kjennetegnes nærmest av bebyggelse i til dels ulike høyder
og stilarter slik det er i dag. Hønefoss er en organ isk by der flere av kvartalene
inneholde r bygg med varierende høyder som også speiler byens historiske utvikling .

3. Innenfor kvadraturen (Bykjernen) har rådmannen foreslått å videreføre denne. I Eikli -
området , som ligger utenfor kvartalstrukturen, er det et øns ke om å tilrettelegge for
tett rekkehus - /townhouse - bebyggelse, men strukturen på illustrasjonsplanen er kun
en illustrasjon/retningsgivende. I forhold til bebyggelsesstruktur er det kun en
bestemmelse om at bebyggelsen skal være organisert rundt tun, og en kan anta at
støyforholdene krever at den må være sammenhengende mot Osloveien. Det er
ikke aktuelt med støyskjermer.

I områdene Øya og Tippen er det vurdert at kvartalsstruktur ikke nødvendigvis er
den best egnede strukturen. Når det gjelder Tippen bør b ebyggelsen forholde seg til
Kongens gate på en urban måte. Når det gjelder Øya, så er har det vært
gjennomført en mulighetsstudie for området, og i tillegg har privat detaljregulering for
utbygging i henhold til mulighetsstudiet vært ute til offentlig ette rsyn.
Bebyggelsesstruktur for områdene vil fastlegges i etterfølgende detaljreguleringer,
og da også dokumentere hvordan viktige hensyn til byen er ivaretatt, deriblant
hvordan den forholder seg til gatene, kantsoner, byrom, tilgang til elva med mer.

4. Med tanke på gjennomførbarhet ser rådmannen argumentasjonen. Ringerike
kommune skal i samarbeid med Buskerud fylkeskommune utarbeide en portefølje
over alle prosjekter knyttet til gjennomføring av aktuelle prosjekter jf. Buskerud
fylkeskommunes merknad til omr åderegulering Hønefoss. I en
detaljreguleringsprosess kan mer enhetlige høyder vurderes, da tilpasset
eksisterende høyder innenfor kvartalet (der det er eksisterende bebyggelse), samt i
en høyde som ivaretar solinnfall til utearealene internt i kvartalene og hensynet til
byrommene og gatene rundt kvartalene.
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Hilde Grefsrud

1. Planen har en snever geografisk avgrensning. Det blir ikke i tilstrekkelig
grad belyst hvordan befolkningsvekst, transportbehov og skolestruktur
påvirker framtidig byutvikling. Det gir ikke mening at grunnskoler i
sentrum, skoleveier og trafikk, ikke skal sees i sammenheng i den såkalte
byplanen.

2. Kommunen har et ansvar med å skjøtte st. Hanshaugen. Dette gjøres ikke
i tilstrekkelig grad i dag. En mulig framtidig vei må ikke ødelegge for st.
Hanshaugen.

3. Gang - og sykkelbruene vil få større gevinst om de realiseres i en annen
rekkefølge. Bru mellom Eikli og Ringeriksgata får større effekt enn en bru
ved siden av Kvernbergsund bru, siden det allerede er mulig å komme
seg over den veien.

4. Kolle ktivbru over Petersøya er i et kost/nytte - perspektiv umulig. Det er for
få bussavganger.

5. Det er viktig med holdningsskapende arbeid som følger opp planen i
ettertid.

1. «Byplan» er en muntlig betegnelse på områderegulering Hønefoss. Mandatet for
planarbeidet er å avregulere byplanen fra 1976, den såkalte 64 - planen. I tillegg skal
vesttangenten avreguleres. Dette får vi til innenfor planavgrensningen. Allikevel
dekker transportutredningen et større område enn byplanen nettopp for å få med seg
det større bildet. Kommunen utarbeider en egen skolebehovsplan som ser skolene i
kommunen i sammenheng. Det er kommuneplanen som skal se på sammenhengen
i hele kommunen og også Hønefoss.

2. Dette ansvaret ligger ikke i prosessen med områderegulering Hønefoss. En mulig
framtidi g vei vil kunne gå i tunnel under St. Han shaugen.

3. Transportutredning en for Hønefoss ligger til grunn for valg av bruer Kvernbergsund
bru er i dag dårlig tilrettelagt både for gående og syklende, samtidig som det er en
rute mange bruker. En ny gang - og sykk elbru her vil få god effekt. Gang - og
sykkelbru over Kvernbergsund er også gjennom medvirkningsverkstedene pekt på
som en av de viktigste bruene å bygge først for folk. Ringe rike kommune skal i
samarbeid med Buskerud fylkeskommune utarbeide en portefølje over alle prosjekter
knyttet til gjennomføring av aktuelle prosjekter jf. Buskerud fylkeskommunes
merknad t il områderegulering Hønefoss.

4. Områdereguleringen skal planlegge i et langt perspektiv – fram mot 2030 Type bru
over Petersøya spesifiseres ikke i Områderegulering Hønefoss. Dette løses i
detaljregulering av brua. Reguleringsbestemmelsene vil suppleres med krav til
detaljregulering for bruene . Samfunnsøkonomisk går ikke samferdselsprosjekter i
pluss i Hønefoss fordi vi er en liten befolkning. K ollektivbru vurderes i forbindelse
med utvikling av et godt k ollektivsystem, ikke i et kost - nytte perspektiv.

5. Innspillet t as til orientering .

Nina Gabrielsen og Arild Myrmel

Ønsker at Hønefoss skole/ Gladtvedt (BOP6) reguleres til undervisningsformål.
Ikke bare bygget som er identitetsskapende, men også innholdet i bygget.
Med befolkningsveksten kommunen planlegger for er det behov for en
sentrumsskole.

Skal det være realisme i målene om «10 minuttersbyen» trenger man
Hønefoss skole. Byskolen er løsningen for å nå målene i byplanen.

Rådmannen har pekt på denne tomten som viktig for framtidig byskole. Dette har direkte
sammenheng med målet om 10 - minutters byen, og plasseringen inntil gang - /sykkelvei
langs elven. Et nærmiljøanlegg i forbindelse med skolen er også viktig. Arealet er gitt
formål offentlig privat tjenesteyting, og sk ole vil være i tråd med formålet. Etter
rådmannens vurdering vil det være riktig å beholde formålet, da det sikrer en fleksibilitet
som er viktig i et langt perspektiv.

Den gamle skolebygningen er lagt under hensynssone bevaring kulturmiljø.

Henriette C . Hovde

Ønsker at Hønefoss skole og Gladtvedt (BOP6) avsettes til
undervisningsformål. Dette begrunnes i prinsippet om 10 - minuttersbyen.

Rådmannen har pekt på denne tomten som viktig for framtidig byskole. Dette har direkte
sammenheng med målet om 10 - minu tters byen, og plasseringen inntil gang - /sykkelvei
langs elven. Et nærmiljøanlegg i forbindelse med skolen er også viktig. Arealet er gitt
formål offentlig privat tjenesteyting, og skole vil være i tråd med formålet . Etter
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rådmannens vurdering vil det være riktig å beholde formålet, da det sikrer en fleksibilitet
som er viktig i et langt perspektiv.

Kari Løvskogen

1. Felles gang - og sykkelfelt bør kun benyttes der det er lite trafikk. Sykkel
bør trilles i gågater.

2. Sykkelfelt på begge sider av kjørevei gir st ørre fleksibilitet, og syklister
likestilles med bilister. Sykkelfelt i tilknytning til kjørevei gir også syklistene
samme rettigheter som bilister.

3. Man bør unngå forhøyde kanter langs sykkelfiler. De kan være farlige å
komme borti.

1. Felles gang - og sykkel felt er ikke planlagt i Hønefoss slik planene er i dag, men
separate fortau og sykkelfelt. Sykling i gågater reguleres i Forskrift om kjørende og
gående i trafikk . Loven sier: Fortau (og gågate eller gatetun) er først og fremst for de
gående. Det er tillat t å sykle på fortauet når det er få fotgjengere der, og syklingen
ikke medfører fare eller er til hinder for gående jf. §18.3.

2. I utarbeidelsen av transportana lysen ble det sett på sammenheng med gang - og
sykkelveier innenfor og utenfor planen for å danne helhetlige løsninger. Dette
inkluderer blant annet at t ilførsel til sykkelve iene inn mot byen er ensidig og svært
dårlig e e rfaring er med bru k av sykkel felt i Hønengata. Det er Ikke plass nok til
sykkelveier på begge sider overalt , derfor er ensidig sykkelvei bedre enn tosidig
sykkelfelt for å unngå systemskifter.

3. Merknaden tas til orientering

Block Wa tne

1. Block Watne ber om at felt B/F endrer formål til B/K – bolig og kontor.
Forretning bør konsentreres i aksen mellom Nordre Torv og Byporten.

2. Ber om at den delen av feltet som må båndlegges blir så liten som mulig.

3. Det bør avsettes og sikres areal til sa mferdsel som en forlengelse av
Parkgata i syd og inn til kommunens parkeringsareal (o_SPA2).

4. Ber om at det tillates inntil 6 etasjer på det nordøstre hjørnet av kvartalet.

1. F ormålet endres fra B/F til B/K.

2. Merknaden tas til orientering. Rådmannen jobber med alternativer veitraséer mellom
Hønengata og stasjonen. Hvordan båndleggingssonen ser ut ved vedtak av plan er
fortsatt usikkert .

3. Rådmannen vurderer dette li te sannsynlig på det nåværende tidspunktet på grunn
av konflikt med ny veitrasé til stasjonen i båndleggingssonen. Om dette er mulig
avhenger av hvordan den nye veien og brua mellom Vesternkrysset og stasjonen
utformes.

4. Maksimal byggehøyde innenfor feltet skal variere mellom c+ 86 (3 etg.) og c+ 93 (5
etg .). Rådmannen mener at 6 etasjer er for høyt i forhold til omkringliggende
bebyggelse.

Eiendomsservice Ringerike AS

Det vises til bestemmelsene § 5.6.4. felt BOP4

1. Høyde: Gesimshøyde er satt til kote 101. Dette er lavt og det vises til plan
ID - 137 Telegrafalléen 2 , nabo tomt, og det bør tillatelse samme høyde og
utnyttelse som i dette kvartalet .

2. Ber om formål b olig/kontor.

1. Planforslaget åpner opp for påbygg med én etasje uten detaljregulering.
Planforsla get kunne i stedet ha gitt rammer for nybygg eller påbygg i flere etasjer, da
med plankrav.

2. Formålet endres til sentrumsformål unntatt forretning. Rådmannen anser tomten
som lite egnet for leiligheter da de vil være støyutsatt på 3 sider av bygget. Det vil
trolig ikke være mulig å oppnå stille side. Dette må vurderes gjennom
detaljregulering.

Randi Kirkaune

1. I følge tegningene synes det noe naturstridig at fossen renner nedover,
mens bebyggelsen blir høyere og høyere - det burde vært motsatt.

1. Tas til orientering.

2. Tippen (felt BKB9) er i dag lite tilrettelagt og har liten verdi for byliv . For store åpne
plasser er lite trivelige å oppholde seg på. En utvikling kan gjøre området mer
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2. Bebyggelsen på Tippen vil stenge foss og elv fra sørsiden av Hønefoss,
alt pratet om at bebyggelsen skal være «luftig» slik at man skal kunne se
vann, oppleves som tåpelig, idet det kun vil være på helt spesielle steder
dette kommer til å være mulig.

3. Tippen må bli bevar t som en grønn lunge med adgang for alle, og som en
forlengelse av friluftsområdet på Petersøya og Gladtvedt brygge.

4. Bebyggelsen på parkeringsplassen i Hofgaardsgate og rett nedenfor på
Tippen oppleves også som å bli alt for høy, og jeg ser at Hofgaardsgat e 4
skal rives til fordel for høy blokk. Dette medfører at vi som bor i gaten vil
bli fullstendig inneklemt blant blokkbebyggelse og miste alle muligheter for
sol.

5. Så vidt opplyst skal bebyggelsen videre, fra min eiendom og ned til
urnelunden før krematori et bli regulert til små hus bebyggelse, jeg undres
hvem som ønsker å bo i småhus innestengt mellom høye blokker. En
skikkelig forringelse av eiendommene!

6. Motorisert ferdsel passer ikke på bru over Petersøya, gjennom en grønn
lunge og forbi byens største ba rnehage.

7. Bevare Hønefoss skole som skole. Det er en av byens fineste tomter, med
et historisk praktbygg, og behovet for en sentrumsskole kan komme før
man aner.

attraktivt og tilgjengelig. Området er robust, tåler noe høyere bebyggelse, da det
relativt få som berøres og da hensynet til fortetting med bolig og kontorvir ksomheter i
dette området sammen med Øyaområdet må veie tungt. Det er alltid en vurdering av
hva man må tåle av fortetting midt i en bykjerne. En fortetting må hensynta
tilgjengeligheten til elva fra byen, se rådmannens kommentar til pkt. 3 . Det er svært
b egrenset utsikt til fossen fra Tippen i dag, på grunn av bruene. Det er derimot viktig
med god tilrettelegging langs elva og tilgjengelighet til elva fra Hønefoss bru.

3. Elvekanten skal ikke privatiseres, men er på Tippen avsatt som eget formål
uavhengig av utbyggingsområdet. Områdereguleringen sikrer elvelangs forbi Tippen,
jf. plankartet. Områdereguleringen skal ivareta tilgjengeligheten til og allmennhetens
interesser langs elva (jf. plankart, og bestemmelsenes § 5.16.6). Det er også fastsatt
i bestemmels ene at det skal reguleres et byrom og en siktlinje over felt BKB9
(Tippen) mellom felt BS16 ( Lloyds marked) og elva og Elvelangs. Se også
rådmannens kommentar til pkt. 2 over.

4. BS15 (dagens parkering i Hofgaardsgate) er regulert for 3 - 5 etasjer. Det kreves
detaljregulering før utbygging. Rådmannen har forståelse for at dette føles
invaderende for beboere i småhusene i Hofgaardsgate, men viser til at man midt i en
bykjerne må tåle en fortetting som her foreslås regulert. Hofgaardsgate 4 ligger
innenfor felt BS15. Huset skal ikke rives, men eiendommen skal reguleres sammen
med feltet den inngår i; felt BS15. Det blir opp til eier om han vil ha sin eiendom
regulert med høyere tetthet, altså noe annet enn småhus.

5. Det vises til rådmannens kommentar til pkt. 4.

6. Tas til orientering.

16. I planen er veiareal regulert til samferdselsformål. Dette er et overordnet formål som
blant annet omfatter kjøreveg, gangvei og sykkelvei. Dette gir fleksibilitet i framtidige
løsninger. Type bru over Petersøya spesifiseres ikke i Om råderegulering Hønefoss.
Dette løses i detaljregulering av brua. Reguleringsbestemmelsene vil suppleres med
krav til detaljregulering for bruene.

7. Tomten til Hønefoss skole er i områdereguleringen avsatt til offentlig eller privat
tjenesteyting (BOP6). Dett e betyr at området blant annet kan brukes til skole. Den
gamle skolebygningen er lagt under hensynssone bevaring kulturmiljø. Rådmannen
vurderer det ikke som hensiktsmessig å endre arealformål. Om det er skole,
barnehage eller et annet underformål man har behov for er usikkert i dag, derfor
ønsker rådmannen fleksibilitet i arealformålet.

Egil H Lindsjørn

1. Det bør ikke åpnes opp for høyere bygg enn dagens regulering.
Eksempel: Brutorget oppleves for høyt (og mørkt).

1. Det er politisk vedtatt at det skal legges til rette for befolkningsvekst på 10 000 i
kommunen innen 2030. 70 % av dette skal planlegges i Hønefoss. Derfor skal
områderegulering åpne for tettere og høyere utnyttelse enn 64 - planen og eldre
detaljplaner i sentrum. Når det gjelder Bru torget er dette en vedtatt plan. Gjeldende
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2. Planen bør stimulere til utbygging som ka n gi opplevelser innen kunst og
kultur.

3. Tippen kan bygges ut som en kunstnerlandsby med lave murhus i to
etasjer, med kafeer, verksteder og studioer. Dette vil gi bedre tilgang og
utsyn til elva enn de forslagene som foreligger.

detalj regulering er innarbeidet i områdereguleringen.

2. Etter rådmannens vurdering er dette ivaretatt i planforslaget. Områderegulering sikrer
rammer for arealbruk og utnyttelse, ikke finansiering, åpningstider, dri ft eller
aktiviteter.

3. Tippen (felt BKB9) er i dag lite tilrettelagt og har liten verdi for byliv. En utvikling kan
gjøre området mer attraktivt og tilgjengelig. Området er robust, tåler noe høyere
bebyggelse, da det relativt få som berøres og da hensynet t il fortetting med bolig og
kontorvirksomheter i dette området sammen med Øyaområdet må veie tungt. Det er
alltid en vurdering av hva man må tåle av fortetting midt i en bykjerne. En fortetting
må hensynta tilgjengeligheten til elva fra byen, se rådmannens kommentar til pkt. 3 .
Det er svært begrenset utsikt til fossen fra Tippen i dag, på grunn av bruene. Det er
derimot viktig med god tilrettelegging langs elva og tilgjengelighet til elva fra
Hønefoss bru.

Geir Dahl

1. Tippen: BKB9 bør omreguleres til bil fritt fellesområde/friområde. Den må
ses i sammenheng med elvelangsområdene Hengslejordet, Nordre park,
Gladtvedt, Petersøya, Søndre park, Livbanen og Schjongslunden som en
sammenhengende tur - og rekreasjonsområde langs elvene. Byen trenger
åpne plasser. D ette bør bli Fossetorget.

2. Sykkelfelt bør ligge i samme høyde som fortau.

3. De to bruene fra Rådhuset til Ringeriksgata og fra Ringeriksgata til
Støalandet bør være førsteprioritet.

4. Det må være mulig å kjøre til byen og parkere nær forretninger.
Parkeringshu s/kjellere bør etableres sentrumsnært.

5. Kjøpesentre i byen vil minske behov for bilkjøring for de som bor i sentrum.

6. Det bør bygges en veibru fra Hovsmarka over til
Hofsfossveien/begnamoen. Der er det kort vei opp til E16.En bør også se
på muligheten for å oppgradere Tandbergmoveien videre og åpne for
gjennomkjøring til Lisletta.

1. Elvelangs er tenkt via Tippen, men hele området vil ikke bli satt av til friområde.
Tippen (felt BKB9) er i dag lite tilrettelagt og har liten verdi for byliv. For store åpne
plass er er lite trivelige å oppholde seg på. En utvikling kan gjøre området mer
attraktivt og tilgjengelig. Området er robust, tåler noe høyere bebyggelse, da det er
relativt få som berøres og da hensynet til fortetting med bolig og kontorvirksomheter i
dette o mrådet sammen med Øyaområdet må veie tungt. Det er alltid en vurdering av
hva man må tåle av fortetting midt i en bykjerne. En fortetting må hensynta
tilgjengeligheten til elva fra byen, se rådmannens kommentar til pkt. 3 . Det er svært
begrenset utsikt til fossen fra Tippen i dag, på grunn av bruene. Det er derimot viktig
med god tilrettelegging langs elva og tilgjengelighet til elva fra Hønefoss bru.

Elvekanten skal opparbeides som en del av elvelangs og være allment tilgjengelig.
Det er også fastsatt i b estemmelsene at det skal reguleres et byrom og en siktlinje
over felt BKB9 (Tippen) mellom felt BS16 ( Lloyds marked ) og elva og Elvelangs.

2. Tas til orientering. I planen er veiareal regulert til samferdselsformål. Dette er et
overordnet formål som blant an net omfatter kjøreveg, gangvei og sykkelvei. Dette gir
fleksibilitet i framtidige løsninger.

3. Selve områdereguleringen regulerer bruer, men prioriterer ikke rekkefølge for
utbygging. Dette gjøres i samarbeid med Buskerud fylkeskommune i en egen
prosess . Tr ansportutredningen og innspill fra planverksteder og barnetråkk viser at
førsteprioritet bør være en ny gang og sykkelbru ved siden av Kvernbergsund bru.
Her er forholdende for gående og syklende i dag svært dårlige.

4. Dette mener Rådmannen ivaretas i planbe stemmelsene . Gående, syklende og
kollektivpassasjerer prioriteres høyere enn privatbilistene, men alle skal ha tilgang på
Hønefoss. Det skal være plass til de m som ikke kan velge bort bilen.
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5. Planforslaget stiller krav til publikumsrettede virksomhet (detal jhandel, bevertning,
kultur) med inngang til hver virksomhet fra gaten – i konkrete geografiske områder (jf.
bestemmelsenes § 4.12). Altså ønsker man ikke å tilrettelegge for flere kjøpesentre,
men mer aktivitet i gatene.

6. Merknaden tas til orientering. De tte ligger utenfor avgrensningen til
Områderegulering Hønefoss.

Anne Berit Haugen Rijken

1. Tippen og Øya må ikke bygges ut med høyhus. Det vil splitte opp
sammenhengen mellom Søndre og Nordre Torv. Byens muligheter til å bli
sterk og stor vil trolig ødeleg ges av utbygging av høyhus på Tippen.

2. Tippen er regulert til parkering. Argumenter om at sentrumstomter er dyre
og derfor må man få bygge mye holder ikke mål. Dersom jeg kjøper en dyr
tomt, må jeg også selvfølgelig få lov til å bygge tett og høyt, uavhengi g av
bestående regelverk, for at det skal lønne seg for meg. Høyhus og
boligblokker på Øya og Tippen vil ikke fremme Hønefoss, men gjøre den til
en forstad til Oslo.

3. En politikere og planleggere ser seg blinde på tall om befolkningsvekst fram
mot 2030. Ho vedmålet for planarbeidet, må være å skape et grunnlag for
en vekst som strekker seg i lang tid framover. Gjerne i 100 år og lengre tid
enn det.

4. Det bør lages en utredning for Øya og Tippen der styrking av kulturlivet og
den historiske identiteten er hoved målet.

5. Hønefoss har en unik mulighet til å skape en sammensetning av historiske
fortellinger og identitet, samtidig som de vanlige livene leves i og rundt hus -
hjørnene. Denne sjansen må vi ikke skusle vekk med å bygge høyhus og
ordinære boligblokker midt i nn dette spesielle området.

1. Et hovedgrep i planen er å styrke sammenhengen mellom bykjernen og Nordsia
gjennom bedre tilrettelegging for gående og syklende, vridning av landkaret sør for
Hønefoss bru, bebyggelse inntil Kongens gate og publikumsrettete virk somheter ved
Lloyds marked.

Tippen (felt BKB9) er i dag lite tilrettelagt og har liten verdi for byliv. For store åpne
plasser er lite trivelige å oppholde seg på. En utvikling kan gjøre området mer
attraktivt og tilgjengelig. Nærheten til stasjonen bidra r også til at hensynet til fortetting
med bolig og kontorvirksomheter her og på Øya må veie tungt. Området er robust og
tåler noe høyere bebyggelse. Det er relativt få som berøres, og rådmannen mener at
foreslått fortetting ikke er mer enn man må tåle midt i en bykjerne. Det er derimot
viktig at tilgjengeligheten til elva fra byen over Tippen blir god, og at det opparbeides
et byrom i denne aksen . (jf. § 5.16.6) Dette blir en siktlinje fra Hønefoss bru til elva og
fra Elva til Arnemannsveien 3. Elvekanten s kal opparbeides som en del av elvelangs
og være allment tilgjengelig. E n forstad er et rent boligområde utenfor en by , dette vil
ikke Hønefoss som har vært by siden midten av 1800 - tallet aldri bli . D erfor er det
også viktig å tilrettelegge for arbeidsplasser mellom Tippen og stasjonen .

2. Tippen er i dagens gjeldende plan 64 - 02 Hønefoss sentrum (også kalt 64 - planen)
regulert til parkering og friområde. Gjeldende reguleringsplaner i planområdet er
gamle og uaktuelle – det dispenseres titt og ofte. Kommunestyret har vedtatt at 64 -
planen bør oppheves gjennom en planprosess hvor en ny plan tilpasset fremtidig
behov erstatter den gamle. Vedrørende tetthet og høyde se rådmannens kommentar
til pkt. 1.

3. Kommuneplanens samfunnsdel har et mål om 10 000 flere innbyggere innen 2040 og
at 70 % av veksten skal komme i Hønefoss og prioriterte tettsteder i kommunen.
Dette har rådmannen lagt til grunn for forslag til områderegulering. Langsiktige mål er
viktige for en god byutvikling. Områ dereguleringen vil være aktuell også om veksten
tar noe lenger tid – om etterfølgende planvedtak er i samsvar med planen. Å unngå
fortetting i dag kan føre til byspredning i framtida.

4. Merknaden tas til orientering. Rådmannen vil anbefale Øya og Tippen som viktige
områder for en noe mer intensiv utvikling, men som hensyntar viktige
bevaringsverdige bygninger og samtidig tilgjengelig gjør området bedre, synligjør
historien og skaper sammenhenger. De folkevalgte kan velge å ta områdene ut av
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planen, for deretter å kjøre en egen prosess for dette. Tippen er ikke tatt in n i planen
med hens yn s sone, da den ikke har bevaringsverdige bygninger. Utvikling her må
likevel ta hensyn til nærliggende bevaringsverdig bebyggelse, jf. § 4.13.

5. Merknaden tas til orientering.

Gro - Marie Ridderhus

1. Elvekryssing Hengsle – stasjonsområdet må høyere opp på
prioriteringslista. vil være et viktig tilknytningspunkt for syklende og gående
fra Hov, Haldenjordet, Hengsle, Rabba og Rundtom til det sentrale
knutepunktet som stasjonen blir. Vi vil gjerne slippe å trafikkere via bybrua
for å komme til stasjonen.

2. Rabba, Hengsle, Rundtom har ikke buss. Dette bør inn i planen.

3. Det bør innarbeides en gangpassasje fra bybrua til pipetorget, mellom
gamle kraftstasjonen og Lloyds klokketårn.

4. Høye hus på Tippen blir feil. Åpenheten mot elva bør bevares, samt s ikt
mot kirken og slippe lyset inn mot bru og torg.

5. Murhusene i Blomsgate må bestå for at Hønefoss skal bevare sin sjel og
egenart. Ja takk til nye tilskudd i byen, men ikke på bekostning av det
fineste vi har.

6. Skøyenvillaen og gamle presteboligen kan for tsatt reddes. Husene har høy
arkitektonisk verdi og er en del av byens sjel. Ønsker svar på hvilke planer
kommunen har for disse byggene.

1. Selve områdereguleringen regulerer bruer, men prioriterer ikke.
Transportutredningen viser at førsteprioritet bør være en ny gang og sykkelbru ved
siden av Kvernbergsund bru. Her er forholdende til gående og syklende i dag svært
dårlige. Bru til stasjonen er viktig å få på plass til IC - stasjonen er ferdig bygd og i drift.

2. Kollektivruter reguleres ikke i planer etter plan - og bygningsloven. Det er Brakar som
har ansvaret for kollektivtransporten i Ringerike.

3. Passasjen det vises til er et tema og vurderes i den pågå ende detaljregulering planID
387 Øya. E n ny detaljregulering vil gjelde foran områderegulering Hønefoss.

Nærheten til stasjonen gjør at hensynet til fortetting med bolig og kontorvirkso mheter
på Tippen og Øya må veie tungt. Området er robust og tåler noe høyere bebyggelse.
Det er relativt få som berøres, og rådmannen mener at foreslått fortetting ikke er mer
enn man må tåle midt i en bykjerne. Det er derimot viktig at tilgjengeligheten t il elva
fra byen over Tippen blir god, og at det opparbeides et byrom i denne aksen. (jf. §
5.16.6) Eventuell boligbebyggelse på Tippen trenger skjerming fra veitrafikkstøy,
dermed må bebyggelsen inntil Kongens gate være sammenhengende. Det skal
sikres en siktlinje fra Hønefoss bru til elva o g fra Elva til Arnemannsveien 3 – via et
byrom. Elvekanten skal opparbeides som en del av elvelangs og være allment
tilgjengelig. Områdereguleringen skal ivareta tilgjengeligheten til og allmennhetens
interesser langs e lva (jf. plankart, og bestemmelsenes § 5.16.6).

4. De flotte villaene i Bloms gate og Sundgata bør bevares inntil alle tomtene inngår i en
helhetlig transformasjon til mer urban bebyggelse. Tomtene ligger innenfor
kvadraturen og er et naturlig sted for forte tting. Tomtene foreslås derfor regulert til
boligbebyggelse - blokkbebyggelse (BBB1). Det er krav om detaljregulering for ny
bebyggelse. Områdereguleringen gir rammer for transformasjon av småhustomtene
innenfor BBB1 til tettere bebyggelse, men en helhetlig utvikling må fastlegges og
sikres i en detaljregulering for hele feltet. Dette er en mulighet eiere har, ikke et krav
fra kommunen. Det vil ikke tillates eplehagefortetting.

5. Presteboligen reguleres med hensynssone bevaring kulturmiljø. Eventuelle planer f or
bruk er ikke del av en områderegulering. BKB4 tas ut av planen.

Skøyenvillaen kan ikke stå der den står når Kongens gate bygges om for å
tilrettelegge for sykkelfelter og kollektiv.

Hans Einar Thorset Kommun en skal følge opp statlige og regionale føringer. En slik føring er at kommunene
skal tilrettelegge for økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet. Derfor prioriteres gående
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Man bør opparbeide veien fra Hvervenmoen til Gummi krysset uten lyskryss.
Køen oppstår når biler skal svinge til venstre. Ved å begrense dette ved for
eksempel en midtdeler og strategisk plasserte rundkjøringer vil noen måtte ta
en litt lengre tur for å komme fram, men færre vil stå i kø i Hønefoss.

og syklende høyere enn bilen i bybildet. Midtdeler vil ikke være egnet i byen der d et er
ønskelig at gående skal krysse veien.

Scala Eiendom AS

Merknaden omhandler felt BKB7 kjøpesenter/bolig.

1. Ønsker at setningen « Feltet er fullt utnyttet, ytterligere utbygging er ikke
tillatt. » skal tas ut av bestemmelsene. Som ny eier har de ikke ha tt
anledning til å se nærmere på fremtidig utnyttelse og mener at alle
muligheter må holdes åpne for at dette feltet også kan være en positiv
bidragsyter til sentrum og den fortettingen som skal finne sted her.

2. Feltet bør omreguleres til sentrumsformål. Så sentrale eiendommer og
bygningsmasse om i BKB7 bør kunne utnyttes i tråd med øvrig sentrum
for å kunne skape fortetting og vær e en bidragsyter til byliv gjennom å
kunne tilby en stort mangfold at tjenester, innenfor service, handel,
bevertning, boliger, k ultur etc.

1. Kuben, slik det er i dag, er en positiv bidragsyter til sentrum. Den eneste muligheten
for videre utbygging på dette feltet er i høyden .

Kuben ble i sin tid gjenstand for en grundig regulering og byggesak for å hedre
bygningsmiljøet som den ers tattet, hvilket var et bevaringsverdig kulturmiljø med
trehus fra 1880 – 1900. Det ble oppnådd en god tilpasning til det fredete anlegget
« Fengselet». Å bygge på Kuben i høyden kan ikke anbefales uten at dette gir en
tilsvarende god tilpasning som dagens b ygg har. Dette betyr at eventuelt påbygg må
prosjekteres og illustreres før rådmannen kan ta stilling til om påbygg er en god
løsning. Eventuelt påbygg bør i liten grad synes fra gatene rundt Fengselet.
Rådmannen anbefaler derfor at eventuelt påbyg g behand les som en planendring.

2. BKB7 endres til sentrumsformål – med unntak av hotell.

Trond Skogdal

1. Det bør ikke åpnes opp for bilbru over Petersøya. Brua bør kun etableres
som gangbru.

2. S keptisk til å «strupe inn» til ett felt på Hønefoss bru. Det vil forverre
t rafikkflyten i byen. Noen er avhengige av å komme frem. Disse må ikke
glemmes i arbeidet.

3. Byplanen må legge opp til muligheten for å etablere virksomheter som
tiltrekker seg barnefamilier, for eksempel parker og lekeland.

4. Viktig å ivareta sikkerheten ved g ang - og sykkelfelter ved å ha tilstrekkelig
bredder, samt skille gående og syklende.

5. Inn - og utfartsparkering er ikke helhetlig ivaretatt i planen.

1. I planforslaget er det ikke lagt opp til bilbru over Petersøya. Det er lagt fram mulighet
for en ren gang / - sy kkelbru eller en bru for gående, syklende og kollektivtransport. I
planen er veiareal regulert til samferdselsformål. Dette er et overordnet formål som
blant annet omfatter kjøreveg, gangvei og sykkelvei. Dette gir fleksibilitet i framtidige
løsninger. Typ e bru over Petersøya spesifiseres ikke i Områderegulering Hønefoss.
Dette løses i detaljregulering av brua. Reguleringsbestemmelsene vil suppleres med
krav til detaljregulering for bruene.

2. Byplanen legger ikke opp til et transportsystem der det ikke er kø. God vei kapasitet
gir flere biler på veien. Områdereguleringen legger den omvendte
mobilitetspyramiden til grunn. Gående, syklende og kollektivpassasjerer prioriteres
høyere enn privatbilistene, men alle skal ha tilgang på Hønefoss. Det innebærer at
kommun en skal legge til rette for at flere skal få en enklere tilgang på byen, men at
det til en viss grad kan gå på bekostning av privatbilens trafikkflyt gjennom byen .

3. Områ deregulering Hønefoss regulerer flere grønne lunger i byen, Petersøya, Søndre
park og St . H anshaugen. Det er lekestativ på torget, bordtennis på Livbanen,
bibliotek og ungdomsklubb i sentrumskvartalet i tillegg til kinoen.

Kommunen kan kun regulere bruken av arealene, ikke hvilken konkrete virksomhet
som etablerer seg. Områdereguleringen er ikke til hinder for badeland, lekeland eller
skatepark. For øvrig er lekeland, som et eksempel, en virksomhet som både i
Sandvika og Oslo er etablert utenfor sentrum. Noe lignende ville vært aktuelt også i
Ringerike.
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4. Dette ivaretas i planen . Detaljering av samferdselsformålet gjøres ikke i
områdereguleringen, men senere. Se pkt. 1.

5. Det utarbeides en p arkeringsstrategien som i første omg ang tar for seg det
geografiske området til områderegulering Hønefoss. Den vil rulleres ved neste
kommuneplan til også å gj elde et større område. Denne er ikke vedtatt ennå. Da vil
innfartsparkering bli et vesentlig tema.

Linda Lilleenget

1. Osloveien 3 og 5 bør endres fra bolig/tjenesteyting til hensynssone
bevaring.

2. Eikli skole: Den gamle delen bør bevares og kan fint brukes til enten
studentboliger eller kontor. Bygget markerer inngangen til Hønefoss fra
sør, og føyer seg fint inn i byens gamle bebyggelse som bør tas vare på.

3. Osloveien 3 og 5: Sveitservillaen fra 1912 bør bevares. Slik jeg ser det,
danner denne eiendommen en buffer mot de gamle trehusene i Eikliveien.
Sammen utgjør de en helhet. Dagens eier av eiendommen mener at
huset ikke passer inn der. Det er alt annet rundt som ikke passer inn.

4. Villa’n: Man bør se på mulighetene for å flytte huset – enten helt eller i
del er.

1. Målene i kommuneplanen og statlige føringer knyttet til vekst skal følges opp, og
rådmannen har med områdereguleringen foreslått en prioritering mellom vekst og
vern.

Osloveien 3 og 5 vurderes som en del av et større transformasjonsområde (felt
B/T2) . Buskerud fylkeskommune har ikke innsigelse til denne vurderingen og
rådmannen opprettholder den slik det foreligger i planutkastet. Dette står ikke i veien
for at byggene kan bevares eller integreres i ny utvikling hvis dette er ønskelig fra
utbyggers si de.

2. Tomta til Eikli skole er en viktig tomt for framtidig utvikling, og rådmannen vil overlate
til et framtidig prosjekt hvorvidt deler av skolebygningene bevares/rehabiliteres.

3. Se pkt. 1.

4. Tas til orientering.

BA - tec

1. BS6 (Thoresengåren) Kravet om at bygge høyden ut mot Søndre Torg ikke
skal overstige 4 etg bør av tunge arkitektfaglige grunner endres til 5 etg,
som også er høyden på bryggerigården vis a vis Skisseprosjektet for
bygget viser 2 påbygde etasjer. Dette er det ikke plass til med den
kotehøyden (+ 99) som er satt i § 5.4.6. Den må settes opp til +100.
Retningsgivende % - BRA på 270% er noe feilberegnet og vil ikke gi
mulighet til 5 og 6 etg bygg på tomtene.

2. BS10 (City - gården) Grunneier planlegger å rive City - gården (over terreng),
og bygge nytt. Det bes om at maks. kotehøyde økes fra + 95 til +96 for å
få plass til 5 etasjer (som er byplanens intensjon).

Utnyttelse på % - BRA på 235 % ser ut til å være feilberegnet.

3. Del av felt BS 21 (pågående detaljregulering plan ID 395 Nordre Park
Boligsameie) Pla nen er stoppet av innsigelse fra Statens Vegvesen,
begrunnet i Vesttangenten. Utbygger regner med at kommunen sørger for
at SVV fjerner innsigelsen så snart trase for ny omkjøringsvei er avklart.
De avvikene som kan oppstå pga. forslagene til reguleringsbe stemmelser

1. Det er tidligere vedtatt at områderegulering skal være før ende, også for pågående
detaljreguleringer, og at disse derfor må vente til offentlig ettersyn av byplanen er
gjennomført (se FS2 sak: 7/18 og KS sak 14/18). Dette gjelder også for BS6.
Rådmannen anbefaler ikke mer enn 4 etasjer mot Søndre Torv, dette skyl des
tilpasning til hensynet til Søndre Torv som viktig kulturmiljø og det viktigste byrommet
i sentrum. Rådmannen skal kvalitetssikre at BRA - tallene gjør det mulig å realisere
det rådmannen har satt som rammer for feltet.

2. Rådmannen skal kvalitetssikre at k otehøyden er satt slik at det mulig å realisere det
rådmannen har satt som rammer for feltet.

3. Den delen av BS21 som berører detaljregulering 395 Norde Park Boligsameie skilles
ut som eget felt. BRA lik det som ligger i detaljplanen legges inn på vilkår om at
detaljreguleringen vedtas.

4. Fel lesbestemmelsene er noe endret , dette gleder leilighetsstørrelser, balkonger,
heisoppbygg, boenheters orientering, svalgangsløsninger, krav til uteoppholdsareal
og energiløsninger.

5. § 3.3.1 gir kommunen mulighet til forkjøp srett i en utbyggingsavtale. Dette er et viktig
ledd i kommunens boligsosiale arbeid. § 4.4 er i dag en kan - bestemmelse for
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for ny byplan må kunne aksepteres, basert på plan 395’s status som 1 g.
godkjent og historie. Utbygger forventer at planen slik den ble 1. gangs
godkjent tas opp til endelig behandling så snart SVV har fjernet innsigelse.

4. De foreslåtte fellesbe stemmelsene er utformet så detaljert at de visjoner
og intensjoner som var gitt i planprogrammet kan bli vanskelige å oppfylle.
Det må være viktig for alle parter at det blir «romslige bestemmelser» uten
for mange detaljreguleringer hvis man ønsker en vari ert og moderne
bebyggelse.

5. §§ 3.3.1 og 4.4 Sosial boligbygging og boligsosialt: Anbefaler at disse § -
ene omformuleres til «kan eller bør - paragrafer», evt utgår i sin helhet.

6. § 4.5 Leilighetsstørrelser – En slik bestemmelse vil gå utover mulighetene
man r ent funksjonelt og arkitektonisk har til å skape gode bomiljøer.
Paragrafen må omformuleres til en «bør - paragraf». Setningen om 1 - roms
leiligheter bør unngås må ut. Kravet om 10% av leiligheter over 100 m2
skal ligge på bakkeplan med privat uteområde er li te realistisk og bør
strykes.

7. § 4.12 bør forenkles til « Bebyggelsen i de enkelte delfeltene bør så langt
det er praktisk mulig utformes etter de føringer som er gitt i
kvalitetsprogrammet.».

8. § 4.14 Handel og næring bør få et tillegg: «Utstillings - og
demon strasjonsareal for kapitalvarer tillates i næringsarealer på
1etg.plan.».

9. § 4.15 Lekeplasser og uteoppholdsareal: kravene som er gitt her vil ofte
være vanskelige å oppnå i en by som skal utvikles. I byområder vil det ofte
være en bedre løsning at utbygger e bidrar med et fast beløp per m2 bolig -
/næringsareal til utbygging/opprustning av offentlige grønne lunger,
gatetun m/sandkasser og lekeapparater, parker og oppgradering av
nærliggende friområder.

kommunen. Det gir kommunen mulighet til forkjøpsrett på 20 %, ikke at 20 % må
kjøpes av kommunen i hvert utbyggingsprosjekt. Rådman nen vurderer at
paragrafene slik de er beholdes. Kan og bør - bestemmelser skal i prinsippet ikke
brukes, da det ikke forplikter i en detaljregulering eller gir hjemmel for avslag i en
byggesak.

6. Bestemmelsen endres fra skal til «bør»: Større utbyggingsprosj ekter, med 20
boenheter eller flere, bør sammensettes slik at hovedvekten av boenheter skal
variere fra 2 - roms til 4 - roms. 1 - roms boenheter bør unngås. Minimum 20 % bør være
leiligheter mellom 30 og 50 m2. Minimum 20 % bør være minst 80 m2, 10 % av disse
b ør være over 100 m2 og ligge på bakkeplan med mulighet til privat uteområde som
hage eller terrasse. Endelig leilighetssammensetning fastsettes i bestemmelser til
detaljregulering.

7. Bestemmelsene er endret slik at kvalitetsprogrammet betegnes som retningsg ivende
– ikke førende. Det er bestemmelser og plankart som er juridisk bindende.

8. Rådmannen anser dette som en del av «handel» og vurderer det ikke som
nødvendig å presisere dette.

9. Krav til uteoppholdsareal og sandlekeplass skal løses internt i senter av fe ltene,
mens bebyggelsen skal ligge inntil fortauene rundt. Dette fordrer samarbeid mellom
grunneiere internt i feltene. Del av kravet vil kunne løses med tilgang til offentlig leke -
og oppholdsareal utenfor feltet, på vilkår. Sandlekeplass er for de minste barna, og
kan ikke plasseres lenger enn 50 meter fra boenhet og med trafikksikker atkomst
bolig jf. Veiledning: Grad av utnyt ting . Derfor må dette de fleste steder i praksis løses
internt på hvert felt.

Pelle Gangeskar

Hønefoss må sikre en bærekraftig og fremtidsrettet transport mellom
Haugsbygd, sentrum og Heradsbygda. Foreslår at byplanen i det videre
arbeidet ser på mulighetene for å bruke gondoler og svevebaner for å løse
transportbehovet mellom sentrum og satellittene.

Merknaden tas til orienterin g. Gondolbane er ikke noe som vil vurderes i denne
planprosessen.

Minde &Minde AS

Det er kommet et innspill fra Minde & Minde på arealene mellom Storgata 1 og
Norderhovsgate. Prosjektet har som målsetting å svare på byplanens ønsker

Dette er et innspill, det skulle ha vært sendt inn ved oppstart av planarbeid slik at det
hadde vært inne i planforslaget ved offentlig ettersyn. Innspillet er i strid med forslag til
områderegulering.



46

om fortetting, bolige r og styrking av kvadraturens kulturelle og
nær ingsmessige tilbud og mangfold.

Foreslått bebyggelse:

Hele eiendommen bebygges i 2 etasjer over terreng, og 1 etasje under
terreng. Underetasje og 1. etasje brukes til parkering. Over dette foreslås et 10
eta sjes høyt bygg, med utearealer oppå taket av 2. etasje og 10. etasje (s e
illustrasjoner i merknaden).

Det anføres at det er riktig at arealene rundt Søndre torv, som det viktigste
fellesrommet i Hønefoss, får et tyngdepunkt som gjennom sitt volum og høyde
signaliserer og forsterker betydningen av Søndre torv som «navet» i byen.
Prosjektet foreslår å knytte Søndre torv og Kuben sammen, 2 etasjer over
gatenivå med innebygd bro over Norderhovsgate og inn i Kuben.

Prosjektet viser en mulig utvikling av en del av kvartalet, mens byplanen forutsetter at
kvartalet planlegges under ett slik at det blir helhetlig.

Å løfte utearealene til flere etasjer over gatenivå vil ikke gi en bedre tilgjengelighet på
kryss og tvers i byen. Det bør være gangtraseer/smett gjennom kvartalene, uten at du
må bevege deg flere etasjer opp for å krysse kvartalet. Det bidrar til at livet i gatene
trekkes inn og ikke ut igjen.
Prosjektet er i strid med et viktig prinsipp for videre utvikling innenfor kvadraturen, jf.
bestemmelsenes § 4.11: « Utomhusarealene innenfor kvartaler eller felter skal ligge på
samme kotenivå som gatene rundt. Unntak fra dette gjelder for feltene BS4, BS7, BS10
o g BH1». De gatene hvor det foreslås at dette tillates er svært smale tomter hvor
utearealene bør løftes en etasje opp for å få brukbare utearealer mht. sol og lys.

Prosjektet er også i strid med foreslått bebyggelsesstruktur og høyder; Foreslåtte høyder
innenfor kvadraturen er ment å harmonere med eksisterende bebyggelse, og innenfor
dette kvartalet gir foreslått maksimal kotehøyde 4 etasjer. Grepet er byr eparasjon, med
bebyggelse i fortauslivet og gårdsrom innvendig i kvartalene.
Det foreslås i tillegg en ombygging av Storgata 1, innenfor hensynssonen for bevaring av
kulturmiljø, som ikke harmonerer med trehusbebyggelsen inntil gågata.

Byplanen stiller krav til parkering under bakken, mens det i dette prosjektet foreslås
parkering på gatenivå på hele eiendommen også ut mot Norderhovsgate hvor det bør
stilles krav til publikumsrettede funksjoner. Dette er innenfor vårt m est intensive
handelsområde.

Brak ar AS

1. Så lenge som bussene sliter i samme køer som bilene, som dessuten har
god tilgang til parkering, kan det derfor ikke forventes at det blir noen
drastisk forendring av andelen kollektivreisende.

2. Byplanen mangler en beregning på hvilke tiltak som kreve s for å øke
andelen kollektivreisende i Hønefoss med 50 % til 2030 og dobling til
2040.

Det må lages en markedsananlyse for å se til at tiltakene er i
proporsjon til markedsgrunnlaget og målet om andel
kollektivreisende.

3. Målene øking av andel kollektivreis ende må vedtas politisk.

4. Det er uklart hvilken totalløsning byplanen foreslår for å bedre trafikkflyten
fram til den nye stasjonen.

5. Det er avsatt mindre plass på sentrums stopp enn det som er ikke bruk i

1. I planen ligger det flere fysiske tiltak som til sammen gir et potensiale for at flere kan
gå, sykle eller kjøre buss, og derved gjøre det attraktivt å la bilen stå. Det kan gi
bussen bedre framkommelighet. Flere brukryssinger og anlegg for gående og
syklende, sammen med egne kollektivfelt der det er mulig, er noen av tiltakene.
Parkeringsrestriksjoner er et kraftfullt virkemiddel, og tilstramminger må skje over tid.
Hønefoss er en «bilby» og det vil ta tid å endre folks reisevaner.

2. Det te er ikke en del av KU, men noe man eventuelt kan utføre i ettertid . Det er i den
forbindelse naturl ig at Brakar og Buskerud fylkeskommune er en del av et slikt
arbeid .

3. Premissen for byplanen er nullvekst i biltrafikken. Det er ikke satt konkrete måltall for
overgang fra biltransport til andre transportformer

4. Det nye stasjonsområdet ligger utenfor planavgrensningen, men det er utarbeidet en
kollektivutredning og transportutredning som Brakar har vært en de l av. Denne tar
for seg et større influensområde enn byplanavgrensningen. I samarbeid med FRE16
vil det settes i gang en planprosess for å se på utformingen av stasjonstorget,
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dag. Dette er problematisk. Derfor vil det være nødv endig å opprettholde
areal, fleksibilitet og kapasitet for Sentrumstopp i det minste på samme
nivå som i dag. Dette innebærer for eksempel at Sentrumstopp må
inkludere:

Minimum bruk av samme areal og plattformer som i dag, inkludert
avstigningsholdeplasse r i Kong Rings gate.
Samme tilgang for bussene for inn - og utkjøring til Sentrumstopp som i
dag.
Samme reguleringskapasitet som i dag med kobling til Sentrumstopp:
reguleringsplass for to busser i Kongens gate og for fem busser i
Sundgata.

6. Innspill til t ransportutredningen
Det er viktig at utvalget for tabell 5:2 (s.78) blir tydeligere spesifisert.
Det er ønskelig å separere lokale reiser og reiser til Oslo slik at målet
for andel reiser med tog også framgår.
Det er ønskelig at bussene får mulighet til ra skere kjøretider enn bilene
i hele sentrumsområdet langs hovedtraséene slik at kollektive
reiseløsninger øker i konkurranseevne mot i dag.
8. Detaljerte vurderinger – kollektivtrafikk - En stor andel av
kollektivreisende i Ringerike i dag er lokalt reisend e skoleelever som
ikke får anledning til å ta toget.
8.2 Pendelsetting øst - vest - Brakar er positiv til en slik en slik
sammenslagning av linje 222 og 223, hvis linjen på en effektiv måte
kan betjene Hønefoss sentrum og helst Sentrumstopp også.
8.4 Øst - ves t forbindelse – traséer gjennom sentrum - En alternativ
trasé for 223 over Petersøya må ha et busstopp så nære Hønefoss
sentrumstopp som mulig.
8.6 Bussprioritering - Bussholdeplassen Eikli bør ikke flyttes nærmere
Hønefoss vgs, fordi at den blir brukt av elever til nye Benterud skole
som bruker undergangen ved rådhuset.

koblingen mot byen og eventuelt nye veiløsninger. T ransportløsningene som en
sam let pakke. Nordre tangent - den nye elvekryssingen over Begna vil være viktig
for trafikkflyten til den nye stasjonen , også for kollektivtransport .

5. Det er regulert mer areal til kollektivterminal enn det som er i gjeldende
reguleringsplaner. Når det gjel der avstigning i Kong Rings gate og reguleringsplass i
Kongens gate er ikke dette noe som andre steder i planen reguleres med eget
formål. Det hindrer derimot ikke dagens bruk.

6. Det meste her kan løses i detaljplanleggingen av hver utbyggingsetappe . Noen a v
disse strekningene kan få egne kollektivfelt, noen kryss kan gis prioritering for buss,
men det vil fortsatt være utfordrende å gi bussen prioritet og flyt overalt. Grepene i
byplan gir totalt sett kollektivt store fremkommelighetsfordeler. Bru over Pete rsøya er
et eksempel på dette som er valgt med hovedgrunn i effektiv fremkommelighet.

Rune Berg, Jørn Berg, Geir Berg

1. Merknaden gjelder Stangs gate 3a, 3b og 5. Området er innenfor feltene
BS1 og BS2 hvor deler av feltet er regulert hensynssone bevaring
k ulturmiljø. Her går det fram at bevaringsverdig bebyggelse reguleres med
eksisterende beliggenhet, dimensjoner, areal, høyder, materialbruk og
detaljering.

2. Riksantikvaren opplyser følgende om konsekvenser av å vedtaksfrede et
kulturminne: «Alle inngrep i vedtaksfredete kulturminner krever
dispensasjon fra regional kulturminneforvaltning. Det er ikke anledning til å

1. Rådmannen mener trehusene rundt Fengslet er en del av et historisk miljø det er
viktig å ta vare på i Hønefoss.

Utdrag fra den kulturhistoriske stedsanalysen s.78 (DIVE): « Norderhovsgate 19 er
oppført i 1890 - årene, samtidig med Stangs gate 1, 3 a og b og 5 (Krum 1899). D e
gjenværende bygårdene i opprinnelig sveitserstil i Stangs gate ble oppført av
Johannes Sørensen rett før 1900. Ved at flere gårder ble revet for å gi plass til
Kuben utgjør Stangs gate 5, 3 og 1 historiefortellende elementer som en del av et
opprinnelig trehusmiljø rundt fengselet. »

Husene er derfor foreslått med h ensynssone bevaring kulturmiljø (H570). Dette er
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dispensere for tiltak som innebærer vesentlige inngrep i kulturminnet».
Dette legger enorme begrensninger på hvordan byggene kan
rehabiliteres, i tillegg påføres vi som private eiere, og eventuelt framtidige
eiere, store kostnader uten at det gir noen verdi tilbake.

Vi ber derfor om at Ringerike kommune framviser dokumentasjon på at
byggene faktisk ble reist før år 1900 og er i sveitserstil, ette rsom dette
er et avgjørende argumenter for å frede byggene. Og vi ber samtidig
om at Ringerike kommune forklarer oss hvorfor byggene i Stangs gate
nå har forandret status.

3. Mener husene ikke ble oppført i 1890 - årene, det forelå kun planer.

ikke det samme som båndlegging etter kulturminneloven av vedtaksfredet objekt
(H730).

2. Byggene i Stangsgate 3a, 3b og 5 er ikke fredet. De foreslå s med hensynssone
bevaring kulturmiljø. Bestemmelse ne som gjelder for denne hensynssonen er §
11.1.1 – 11.1.19.

Status for byggene har i kke plutselig endret seg. De ble registrert i 2001, men har
ved en inkurie ikke blitt markert i kommunekartet (kommunen s digitale kartløsning).

3. Merknaden tas til orientering. Utdrag fra DIVE - analysen: Norderhovsgate 19 er
oppført i 1890 - årene, samtidig med Stangs gate 1, 3 a og b og 5 (Krum
1899). De gjenværende bygårdene i opprinnelig sveitserstil i Stangs gate ble
oppfø rt av Johannes Sørensen rett før 1900. Ved at flere gårder ble revet for
å gi plass til Kuben utgjør Stangs gate 5, 3 og 1 historiefortellende
elementer som en del av et opprinnelig trehusmiljø rundt fengselet.

Marianne Skogstrøm Endrerud og Lars Torstens en Lindstøl

1. Ønsker at Hønefoss skole/ Gladtvedt (BOP6) reguleres til
undervisningsformål.

Essensielt å beholde og ruste opp Hønefoss skole for å realisere 10 -
minuttersbyen.

Hønefoss skole er en identitetsmarkør i byen som det er viktig å ta
vare på.

2. Bypl anen må bli et reelt styrende dokument. Bestemmelser må følges
opp, ikke vike fra. Det er viktig at det i det videre sørges for at prinsippene
i planen følges og får reell innvirkning på utvikling og utbygning av byen,
også i prosesser/prosjekter som aller ede er startet. Hvis det startes en
praksis hvor det gis dispensasjon til å fravike prinsippene i planen, vil
dette på sikt uthule planens funksjon som et virkemiddel til å gi en
helhetlig byutvikling.

1. Rådmannen har pekt på denne tomten som viktig for fram tidig byskole. Dette har
direkte sammenheng med målet om 10 - minutters byen, og plasseringen inntil gang -
/sykkelvei langs elven. Et nærmiljøanlegg i forbindelse med skolen er også viktig.
Arealet er gitt formål offentlig privat tjenesteyting, og skole vil v ære i tråd med
formålet. Den gamle skolebygningen er lagt under hensynssone bevaring
kulturmiljø . Etter rådmannens vurdering vil det være riktig å beholde formålet, da
det sikrer en fleksibilitet som e r viktig i et langt perspektiv.

2. Tas til orientering.

O ttar Engebretsen

Merknaden gjelder gnr/bnr 317/154 som er en del av felt BS 20. Siste setning i
planbestemmelse § 5.4.20 utgår og erstattes med: «Tilbygg tillates på areal
mellom Hønengata 7 og Gladtveds boligsameie, samt terrasser på sydfasade
og arker på tak, alt iht. vedlagte tegninger».

Rådmannen endrer planen for å ta hensyn til dette.

Hønefoss Taxi SA

1. Hønefoss Taxi (HT), minner om at taxi er et svært viktig bindeledd mellom

1. Taxinæringen er et svært viktig bindeledd. Dokumentasjon på taxinæringens andel
av reisemiddelfordelingen er ikke en del av planarbeidet. Det er e t mål om nullvekst



49

ulike kollektivaktører: til / fra buss – til / fra tog. Dokumentasjon på
taxi næringens andel av reisemiddelfordelingen etterlyses. Målet om at
bilandelen reduseres formoder HT at gjelder privatbilen og ikke
næringsdelen.

2. Taxiholdeplassen i sentrum vil være hovedholdeplass. Turoppdragene
varierer sterkt gjennom døgnet og gjennom åre t. I perioder vil alle taxiene
være ute på oppdrag og følgelig vil holdeplassen være tom. Imidlertid
registrerer vi at mange taxier stiller opp på holdeplassen etter endt tur for
å vente på ny tur. HT har behov for at taxiholdeplassen beholdes eventuelt
ut vides. Det bør settes av areal for 20 – 25 taxier, totalt ca. 350 m².
Fasiliteter som i dag, kontorlokaler og sjåførrom, er viktige for
arbeidsmiljø, og for miljø ved at taxiene ikke går på tomgang mens man
venter på tur.

3. Det må understrekes at det settes av areal for taxi så nær togstasjonen og
perrongen s om mulig . Det er viktig at det legges til rette for 2 parallelle
taxifiler slik at taxier som enten har levert eller hentet passasjerer kan
passere forbi ventende taxier. Det bør settes av areal for 15 - 20 taxier,
totalt ca. 250 m².

4. Det foreslås at det, primært i tilknytning til ny togstasjon - sekundært ved
sentrum stopp, etableres «Hønefoss skysstasjon», hvor det kan være
turistinformasjon kombinert med oppholdsrom for ventende passasjerer og
sjåfører, offentlige toaletter og spisested. Det vises til f.eks. Fagernes.

5. Enkelte løyvehavere i Hønefoss Taxi SA har vurdert å anskaffe EL - bil som
taxi. Vegringen skyldes i hovedsak lademulighetene. Arealene til
taxiholdeplasser bør derfor planlegges for ladepun kter. Primært gjelder
dette hovedholdeplassen i sentrum hvor taxiene tidvis vil oppholde seg
over lengre tid.

for privatbil i Hønefoss.

2. Området BS3 er avsatt til område for taxi. Det er der taxi - holdeplassen er i dag. Det
vil være gjennom en detaljregulering at området tilpasses taxinæringens behov

3. Løsning for taxi, buss etc. ved togstasjonen vil være en del av detaljreguleringen
for Hønefoss stasjon og løses ikke i områderegulering Hønefoss .

4. Det er gjennom en detaljplan for BS3 at det kan legges til rette for en «Skysstasjon
Hønefoss»

5. Det er gjennom en detaljplan for BS3 at taxinæringens be hov for el - ladeplasser må
vurderes.

Per Martin Nordli

1. Ønsker å åpne opp fosseløpene og bygge på øyene. Det er viktig å ta
vare på de historiske kvalitetene Hønefoss har og utnytte dem til å skape
en egen identitet, fremfor å kopiere det alle andre gjør .

2. U ndrer seg over at man ikke lager flere mulighetsstudier for byens
viktigste område.

3. Under kapitler som «naturmangfold» (8 - 2 naturmangfoldloven) og
«grøntstruktur/landskap» i planbeskrivelsen, sies det at fy lkesmannen ber
om en redgjørelse og at fylkesmanne n er positive til allmennhetens tilgang
til Begna. At bygningene (Sentrumskvartalet og Fossetorget) som er

1. Merknaden tas til orientering. Fosseløpene reguleres ikke åpnet i områderegulering
Hønefoss.

2. Rådmannen vil anbefale Øya og Tippen som viktige områder for en noe mer intensiv
utvikling, men som hensyntar viktige bevaringsverdige bygninger og samtidig
tilgjengeliggjør området bedre, synligjør historien og ska per sammenhenger.

3. Naturmangfold tar for seg naturen slik den er i dag og hva som skal til for å forvalte
den på en god måte i framtida. Grunnen til at fylkesmannen ikke nevner at byggene
ligger i det som tidligere var fosseløp, er nok fordi at det er lite man kan gjøre med
det nå.

4. Merknaden tas til orientering.
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bygget de siste årene faktisk ligger midt i fosseløpet er ikke nevnt.

4. Hønefossen og elva er det virkelig unike med Hønefoss.

5. Den overbyggende byplan en inneholder en rekke bra aspekter og er
basert på et omfattende bakgrun n smateriale. Samtidig vil et sluttresultat
og den endelige kvaliteten på et resultat være helt avhengig av
detaljplanleggingen og detaljreguleringen. Man kan fint starte med en god
in tensjon og samtidig miste mye på veien, hvis man ikke omfavner
helheten og detaljene i en sammenheng. Som rapportene formidler, er det
positivt å fortette og utvikle Øya og Tippen. Samtidig er det avgjørende
hvordan dette gjennomføres i praksis. Den relati vt ekstreme
høyutnyttelsen som det ligger an til å bli nå, går noe i konfl ikt med Rambøll
sin rapport, og de uttrykker noe skepsis. (Konsekvensutredning kap. 4.7.1.
til 4.8 med konklusjon - s. 38 - 42.). Det nevn es også at planene er noe i
konfl ikt med Riksa ntikvarens bystrategi 2017 2020. Ett essensielt
spørsmål er hvordan vi skal klare å oppnå gode de ta ljer i en plan, når et
viktig fundamentet er nedgravd og derfor helt ute av syne, og derfor ute av
sinn.

5. Områdereguleringen vurderer byen som en helhet og legger på bakgrunn av det
rammer for videre detaljregulering av de enkelte feltene. Dette gjelder også for Øya
og Tippen.

Kristin Grov

Ønsker at H ønefoss skole/ Gladtvedt (BOP6) reguleres til undervisningsformål.

Identiteten ligge både i bygget og i byggets innhold

Behovsanalyser viser at det vil være behov for en sentrumsskole.
Barna får ikke bedre tumleplass enn på den store skoletomta midt i
bye n, med trygg forbindelse til alt.

Det er helt klart behov for Hønefoss skole hvis det skal være realisme i
målene om «10 minutters - byen».

Rådmannen har pekt på denne tomten som viktig for framtidig byskole. Dette har direkte
sammenheng med målet om 10 - minu tters byen, og plasseringen inntil gang - /sykkelvei
langs elven. Et nærmiljøanlegg i forbindelse med skolen er også viktig. Arealet er gitt
formål offentlig privat tjenesteyting, og skole vil være i tråd med formålet. Den gamle
skolebygningen er lagt under hensynssone bevaring kulturmiljø . Etter rådmannens
vurdering vil det være riktig å beholde formålet, da det sikrer en fleksibilitet som er viktig i
et langt perspektiv.

Natalia Anita Sadowski

En offentlig belysningsplan er en grunnstein i kommunens bypl an. Uten
gjennomtenkt, vakker og trygg belysning mangler byen vårt et helhetlig uttrykk.
Vi trenger riktig belysning med hensyn til både estetikk og helse.

Ringerike Kommune har sist installert 2000 nye LED gatelys over det siste 2
år. De er kald hvit, bl å tonet lys, 4000K og Ra70. De blender. Det er ikke
utarbeidet et belysningsplan for Ringerike, men samarbeid med konsulent -
firma COWI ga råd til Utbyggnings enhet i kommunen. Lysene i seg selv
dessverre har dårlig langsgående jevnhet og høy synsnedsettend e blending.
De gir dobbelt så mye blå lys og halvparten så mye varm rød lys som varm
hvit LED pærer brukt i mange storbyer rundt hele verden.

Belysning er et av flere viktige tema i en formingsveileder. Det er igangsatt arbeid med
en formingsveileder for hele Hønefoss.

Det vil være uhensiktsmessig å lage en belysningsplan som kun gjelder innenfor
områderegulering Hønefoss.
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Det er viktig å ha god og trygg belysning. Varmt hvitt lys med høy
fargegjengivelse er ikke bare mer estetisk, me n er sunnere for befolkningen,
miljøet, og er mindre lysforurensende. Det er tryggere for trafikken. Og det
respekterer våre naturlige og hyggelige omgivelser. Vi har en plikt til å velge
belysning som er refleksfri, effektiv, sikker, og visuelt komfortabe l.

Ringerikskraft (235 og 236)

1. § 4.7 bør gjøres mer åpent enn «som hovedregel benyttes fjernvarme for
fossilfri oppvarming i anleggsperioden. Foreslår i stedet å ta inn nasjonale
mål om at bygge - og anleggsplasser skal være fossilfrie innen 2025 – der
all aktivitet på bygge plassen inngår. Det er viktig å ha en teknologinøytral
tilnærming i reguleringsbestemmelsene.

2. Gnr 318 bnr 522
Forslag til reguleringsplan og bebyggelsesplan tar ikke hensyn til
bestående rørgate og inntak til kraftstasjonen.
Damkronen vil heves til kote + 90,20 og være farbar for allmennheten.
Dette må man være klar over når man planlegger siktlinjer mot fossen.
Skissert gangbru over eksisterende overløpsdam bør være i ett spenn
og i god klaring fra fossen.

3. Gnr 318 bnr 448
Planen legger opp til å flytte vei en over den gamle kraftstasjonen. Vi
kan umiddelbart ikke se at den har verneverdi, men riving/sanering må
avklares.
Det er lagt inn friareal der utløpskanalen til kraftverket ligger. Dette
muligg jør å bygge en kraftstasjon til erstatning for eksisterende
Hønefoss dersom det en gang i framtiden blir aktuelt.

1. Bestemmelsen endres til « herunder skal det som hovedregel benyttes fossilfri
oppvarming i anleggsperioden ».

2. Gnr. 318 bnr. 522:

Rådmannen mener det bør være opp til detaljregulering å forslå hvordan
b estående rørga te og inntak til kraftstasjonen skal hensyntas.

Tas til orientering.

Gang bru over overløpsdam er illustrert i kvalitetsprogrammet, men reguleres
ikke. Rådmannen syns det er spennende at Ringerikskraft er åpen for en slik
idé.

3. Gnr. 318 bnr 44 8:

Tas til orientering

Tas til orientering

Jan Solgård, Ole Håkon Opperud, Erik G. Karlsen, Arne S. Sørland

1. Felt BKB9 (Tippen) BKB10 og BS16 (Øya) bør tas midlertidig ut av
planforslaget og utsettes ett år, for å bearbeide områdene på nytt.
Forslaget er ikke godt nok utredet og det representerer et byplanmessig
feilgrep. Det er spesielt den foreslåtte bebyggelsens karakter og høyder
som ikke er tilfredsstillende i forhold til det mest sentrale, historiske og
sårbare området i Hønefoss. Området Øya og Tip pen tilhører byens
«gamleby» som bør utvikles og forsterkes som en del av byens identitet
og vårt fremtidige varemerke.

Omsorg for byen og varsom kontinuitet burde ligge til grunn når man nå
blant annet skal vurdere bygningers høyde og byens silhuett. Det at
Hønefoss fremdeles har beholdt sitt småbypreg, er byens fremste kort i

1. Rådmannen vil anbefale Øya og Tippen som viktige områder for en noe mer inte nsiv
utvikling, men som hensyntar viktige bevaringsverdige bygninger og samtidig
tilgjengeliggjør området bedre, synligjør historien og skaper sammenhenger.
Nærheten til stasjonen gjør at hensynet til fortetting med bolig og kontorvirksomheter
på Tippen og Øya må veie tungt.

De folkevalgte kan velge å ta områdene ut av planen, for deretter å kjøre en egen
prosess for dette , men dette er ikke noe Rådmannen anbefaler .

2. Tas til orientering. Det er avsatt et område ved Nordre Torv til parkeringshus.
Innfartspa rkering utenfor planområdet må planlegges/sikres i egne planer/prosesser.
Rådmannen er enig i at arbeidet med parkering må fortsettes.

3. Dette ivaretas i planforslaget. Det legges inn tursti langs elva fra Tippen og forbi
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konkurranse med andre tilsvarende byer.

2. Planen bør revideres med hensyn til konkret arealavsetting til
parkeringshus i kort gåavstand fra sentrum – regnet fra Søndre Torv.
Nødvendig parkeringskapasitet på disse områdene bør etableres før
virkningen av ny bebyggelse blir for stor. Bør tas inn i
rekkefølgebestemmelsene og kan håndteres gjennom frikjøpsordning
og/eller utbyggingsavtale.

3. Gangvei mellom Schjongslunden og Tippen, hvor det i dag mangler.

4. Hvorfor skal Hønefoss få storbykarakter? Og hvorfor akkurat på Øya og
Tippen? Ny planlagt bebyggelse på Øya (BKB 10 og BS 16) burde ikke ha
høyere etasjetall enn 3 - 6 etasjer, høyest mot byen og lavest mot fossen.

5. Vi er av den oppfatning at m an i stedet for å skape slike tripptrapptresko -
kvartaler”, bør man heller behandle alle likt. Vi tror at dersom alle eiere i
kvartalene kan bygge fire etasjer i utgangspunktet, og med tilbaketrukket
5. og 6. etasje etter helhetlige vurderinger, er et bedre utgangspunkt for
byens utseende og for den enkelte tomteeier. Likhetsprinsippet forutsetter
at alle i utgangspunktet behandles likt etter loven.

6. Omkjøringsveien ligger for langt ut til at bilisten frivillig vil bruke denne
veien, så lenge bilistens første valg er å kjøre gjennom sentrum uten
ekstra kostnad. Det er derfor nødvendig med ny veikapasitet. Et veisystem
som etableres under dagens bakkenivå i sentrum med påkoblinger til
bydeler og stasjon. Først ved å fastslå dette som premiss for
områdeplanen, ka n foreliggende plan bli troverdig med hensyn til at
trafikken i Kongens gate og over bybrua blir redusert til et akseptabelt
nivå. Dagens nivå er over 20.000 ÅDT. Denne nye veikapasiteten vil også
gi kollektivtrafikken god fremkommelighet i sentrum og rask ere tilgang til
jernbanestasjonen fra områdene utenfor Hønefoss.

7. Gang og sykkelforbindelser over elevene er viktige bidrag og virkemidler.

8. Først gange deretter sykkel og så kollektiv med bilbruk til slutt
om ikke annet er tilstrekkelig. Dersom dette målet skal være realistisk, må
reduksjon i sentrumstrafikken bli en viktig faktor i det regnestykket.
Parkeringskravet bør halveres. En slik gavepakke til utbyggerne bør
resultere i billigere boliger, eller bidrag til finansiering av teknisk
infrastruktur gjennom rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale. Som
ledd i sluttbehandlingen av planen bør/må det nå tas politisk stilling til
bilens plass i sentrum. Dette kan vi ikke se er gjort i planforslaget, og er et
strategisk tema som har avgjørende betydning for livet i byen, luftkvalitet,
fremkommelighet m.m. Det foreligger mer en nok faglig materiale til å

Petersøya. Langs løkka er det allere de detaljert inn i gjeldende regulering. Et lite
stykke vil elvelangs gå på vei det siste stykke ned til arenaen.

Det vil igangsettes arbeid med detaljregulering for Elvelangs – konkret løsning skal
prosjekteres.

4. Tas til orientering. Se rådmannens komment ar til pkt. 1.

5. Plan - og bygningsloven ivaretar at alle saker behandles likt med tanke på prosess,
ikke utfall. I en detaljreguleringsprosess kan mer enhetlige høyder vurderes, da
tilpasset eksisterende høyder innenfor kvartalet (der det er eksisterende beb yggelse),
samt i en høyde som ivaretar solinnfall til utearealene internt i kvartalene og hensynet
til byrommene og gatene rundt kvartalene. .

6. Etablerer man et veisystem under bakkenivå vil det skape større trafikkapasitet –
hvilket ikke svarer ut målet om nullvekst i personbiltrafikken. Trafikkmengden må i
stedet styres gjennom tilgjengeligheten med sykkel og til fots, tilgjengeligheten for
kollektivtrafikk, tilgjengeligheten på og plassering av parkeringsplasser. I tillegg er
veiprising en måte å få ned t rafikken på. Trafikken til Nordsia fra ny E16 vil trolig i
større grad komme i Arnemannsveien og på ny bru over Begna, dermed utenom
sentrumskjernen.

7. Se rådmannens kommentar til pkt.6.

8. Se rådmannens kommentar til pkt. 6. Rådmannen mener at det i byplanen e r tatt
stilling til bilens plass i sentrum. Parkeringskravet kan ikke være for strengt de første
årene – inntil det er bedre tilgjengelighet for gående og syklende. Det er naturlig å
vurdere parkeringskravet fortløpende og eventuelt stramme det inn gjennom
bestemmelser ved hver revidering av kommuneplanens arealdel.

9. Framdriften er en politisk bestilling som administrasjonen har fulgt opp.
Formannskapet har utnevnt seg selv som politisk styringsgruppe og har fått
informasjon om arbeidet fortløpende, sammen med avklaringer og delvedtak som det
har vært viktig å ha underveis for å holde framdriften.
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konkludere endelig mhp et trafikksystem som bringer biltrafikken gjennom
og under sentrum, slik at bilen belaster sentrum minimalt. Det etableres et
sentr alt parkeringshus under bakken med inn - /utkjøring fra Tippen.

9. En detaljert plan og saksdokumenter er utarbeidet før
byutviklingsstrategien ble godkjent. Dette leder til et inntrykk av en
planprosess styrt og ledet av konsulentfirma og arealkontor, og der
utbyggere har kunnet påvirke over en lang periode. Plan - og
bygningsloven forutsetter en planprosess der politikerne styrer framdrift og
innhold i planarbeidet. Byplanprosessen tyder på at politikerne har fått en
passiv og iakttagende rolle i arbeidet. Pl anarbeidet bærer preg av at flere
prosesser har forgått parallelt i tid, et konsulentfirma som ikke har
lokalkunnskap, et tidspress og en ensidig argumentasjon for
planløsningene.

Stein Halvorsen AS

Merknaden gjelder felt BS18.

Arkitekten foreslår at eiendommen reguleres med en maksimal utnyttelsesgrad
på % - BRA: 300% og at bestemmelsene i Områdeplanen for Hønefoss
forutsetter en detaljregulering der ny bebyggelse tilpasses med tydelig hensyn
til omkringliggende bebyggelse med høy antikvarisk verdi. Maksimale
byggehøyder for eiendommen må økes. Dersom 4 etasjer opprettholdes s om
maksimal b yggehøyde vil dett e i praksis bli umulig, og man vil ende opp med
en svært kompakt og tett bebyggelse som på ingen måte vil gi Riddergården
det nødvendige pusterommet. M ener tilpasning av ny bygningsmasse til
omkringliggende bebyggelse med svært høy antikv arisk verdi må hjemles i
områdeplanens bestemmelser i forbindelse med krav om detaljregulering av
eiendommen.

Strandgata 3 er regulert med utnyttelse på % - BRA: 160%, og med varierte høyder: 2
etasjer nærmest Riddergården og 4 etasjer nærmere Nordre Torv. B uskerud
fylkeskommune som kulturminnemyndighet vil i områdereguleringen være negativ til
høyere bebyggelse her. Rådmannen er skeptisk til en høyere utnyttelse, da det illustrerte
volumet allerede er svært stort.

Detaljutforming må fastsettes i en privat d etaljregulering. Det er avgjørende med en god
tilpasning til det fredete anlegget Riddergården og kulturmiljøet rundt Nordre torv. Dette
ivaretas gjennom bestemmelsenes §§ 5.4.18 og 4.13.

Anne Rønningsbakk

1. Hønefoss skole er en viktig del av helheten i H ønefoss. Hønefoss som
timinuttersbyen, hvor man legger ned sentrumsskolen, blir dette for alle,
bortsett fra barna.

2. Høyder: Det som er nord og øst i et kvartal kan ligge sør og vest for et
annet. Folk som skal flytte hit, ønsker å bo i eneboliger/småhus me d hage,
ikke i høyhus.

3. Vi, som allerede bor i byen og som er glade i den, mener at den
fortettingen det legges opp til, spesielt på Tippen, vil forringe byen og
ødelegge tilgang og utsyn til elva. Tippen i planen virker tilrettelagt for
utbyggeren, mer en n for innbyggerne. Den fortettingen det legges opp til i

1. Rådmannen har pekt på denne tomten som viktig for framtidig byskole. Dette har
direkte sammenheng med målet om 10 - minutters byen, og plasseringen inntil gang -
/sykkelvei langs elven.

2. Hensynet til føringe r om fortetting og urbanitet medfører at det ikke skal bygges
eneboliger og småhus i sentrumskjernen – innenfor planområdet. Det er allerede
svært mange sentrumsnære småhusområder, som reguleres til og er regulert til
småhusbebyggelse.

3. Nærheten til stasjo nen gjør at hensynet til fortetting med bolig og kontorvirksomheter
på Tippen og Øya må veie tungt. Området er robust og tåler noe høyere bebyggelse.
Det er relativt få som berøres, og rådmannen mener at foreslått fortetting ikke er mer
enn man må tåle mid t i en bykjerne. Det er derimot viktig at tilgjengeligheten til elva
fra byen over Tippen blir god, og at det opparbeides et byrom i denne aksen. (jf. §
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sentrum, vil gjøre byen mindre tilgjengelig for de som ikke bosetter seg
der og vi er mange som bor litt utenfor bykjernen. Dette skal være vår by,
også i framtida.

4. Man kan løse adko m st til byen og køproblemer ved at byen stenges for
gjennomkjøring.

5.16.6) Eventuell boligbebyggelse på Tippen trenger skjerming fra veitrafikkstøy,
dermed må bebyggelsen inntil Kongens gate være sammenhengende. Det skal
sikres en siktlinje fra Hønefoss bru til elva og fra Elva til Arnemannsveien 3 – via et
byrom. Elvekanten skal opparbeides som en del av elvelangs og være allment
tilgjengelig.

4. Tas til orientering.

Ngoc Sang Ho

Fjern solforhold som kriterium for å fastsette byggehøyder. Hvordan kan
kommunen gjennom reguleringsbestemmelsene forringe min mulighet til å
bebygge min eiendom, helt uten videre. Forslaget betyr at de mot syd får
eiendommer av mindre verdi enn de mot nord i kvartalet - og det på grunn av
sollys! Jeg synes dette er en klar forskjellsbehandling som jeg vil protestere
kraftig på. Jeg har hele tiden trodd at alle i utgangspunktet skulle behandles
likt etter loven. De som bor i sentrum av byen legger v ekt på andre ting enn
sollys. De legger vekt på beliggenhet, nærhet til forretninger,
kafeer/restauranter, kino, kultur og lignende. For å nyte sol og luft har byen
parker og grønne lunger for bymennesker.

Plan - og byg n ingsloven skal sikre lik prosess for plan - og byggesaker, ikke likt utfall. I en
detaljreguleringsprosess kan mer enhetlige høyder vurderes, da tilpasset eksisterende
høyder innenfor kvartalet (der det er eksisterende bebyggelse), samt i en høyde som
ivaretar solinnfall til utearealene intern t i kvartalene og hensynet til byrommene og
gatene rundt kvartalene.

Sindre Nørgaard

1. Videre bygging i området rundt Nordre torv bør være i harmoni med
byggeskikken og helheten i kulturmiljøet her – ingen firkanta bokser.

2. Videre oppover i Hønengaten er det en rekke verneverdige hus. Disse bør
ikke rives til erstatning for firkanta klosser som ikke passer inn. Bygget til
Varme og sanitær tar hensyn til byggeskikken her, i motsetning til den
blokka som er regulert i Hønengata 44 (hvilket ikke er Lafton sin skyld,
han ville opprinnelig regulere bygg i en mer tilpasset skala).

3. Nørgaard er enig i at det gamle skolebygget Hønefoss skole bør beva res.
Skolen bør ikke nedlegges.

4. Tippen er altfor viktig til å bygges igjen med høyhus, og bør eventuelt
bebygges med maks to etasjer for å beholde utsikten innenfra byen, fra
Bryggetorget og ut på elven. Elvelangs er veldig viktig og unikt for byen,
og det bør avsettes arealer og tilrettelegges for aktivitet. Vi bør få etablert
en magnet for byen, slik som Fossen restaur ant var en gang.

5. Det bør ikke bygges et høyhus i form av en firkantet kloss i kulturmiljøet
sør for Hønefoss bru, nybygg her bør tilpasses bedre de verneverdige
byggene.

6. Nørgaard har forståelse for at noen gamle bygg kanskje må kunne

1. Dette blir ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsene.

2. Dette ligger utenfor planområdet. Området på Nordsia er lagt under hensynssone
bevaring kulturmiljø som krever at man tar ekstra hensyn.

3. Tas til oriente ring. Områderegulering sikrer rammer for arealbruk og utnyttelse, ikke
finansiering, drift eller aktiviteter. Hvorvidt skolen legges ned er opp til andre
prosesser.

4. Rådmannen anbefale r Øya og Tippen som viktige områder for en noe mer intensiv
utvikling, me n som hensyntar viktige bevaringsverdige bygninger og samtidig
tilgjengeliggjør området bedre, synligjør historien og skaper sammenhenger.
Nærheten til stasjonen gjør at hensynet til fortetting med bolig og kontorvirksomheter
på Tippen og Øya må veie tungt . Området er robust og tåler noe høyere bebyggelse.
Det er derimot viktig at tilgjengeligheten til elva fra byen over Tippen blir god, og at
det opparbeides et byrom i denne aksen. (jf. § 5.16.6) Eventuell boligbebyggelse på
Tippen trenger skjerming fra ve itrafikkstøy, dermed må bebyggelsen inntil Kongens
gate være sammenhengende. Det skal sikres en siktlinje fra Hønefoss bru til elva og
fra Elva til Arnemannsveien 3 – via et byrom. Elvekanten skal opparbeides som en
del av elvelangs og være allment tilgjen gelig.

5. Utforming av bygg blir ikke fastsatt i områdereguleringen, men i detaljreguleringer.
Områdereguleringen setter krav om estetikk, arkitektur og hensyn til kulturmiljø.

6. Byggene må ikke rives, men det åpnes opp for at de kan det gjennom en helhetlig
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erstattes eller helst gjenoppbygges, men er uenig i at vi trenger å rive de
bevaringsverdige villaene i Blomsgate og Sundgata.

7. Nørgaard anbefaler politikerne å ta en guidet befaring i Drammen for å se
både på utbygginger i forbindelse med og restaureringer av
bevaringsverdige bygg (bl.a. Union brygge) og elvepromenaden.

t ransformasjon. Det kreves en detaljregulering for hele feltet samlet.

7. Tas til orientering.

Bodil Gusgaard

1. Naturområdet Schjongslunden har gjennom ulike planarbeid vært verdisatt
med høyeste kategori, men er i konsekvensutredningen gitt «middels
verdi» som naturtypelokalitet.

2. Avgrensningen mellom Løkka og Schjongstangen varierer mellom
kvalitetsprogrammet og konsekvensutredningen. Thornes gate skiller de
to, ikke Owrens gate. O mrådet Schjongstangen blir bestemt til omtrent
1/3 - større område enn det i virkel igheten er – og Løkka tilsvarende
mindre. Uriktig nabolagsgrense mellom Schjongstangen og Løkka
forårsaker ukorrekte data. Det er viktig at format og utregning av bl.a.
fortettingspotensial for nabolagene endres ut fra rett nabolagsgrense og
reelt areal.

1. Tas til orientering. Da det ble varslet oppstart var Schjongslunden innenfor
planavgrens n ingen. Schjongslunden er derimot ikke med i forslaget til
Områderegulering Hønefoss. Gjeldende regulering 298 «Schjongslunden»
videreføres, med unntak av Ringeriksgata og et lite stykke i nordøst hvor det er satt
av plass til ny gangbru. Eventuell ny detaljregulering for Schjongslunden vil utrede
konsekvensene for naturmangfold.

2. Utregning av fort ettingsareal tar utgangspunkt i feltstørrelsene i plankartet. Løkka og
Sch jongstangen er ikke en del av planforslaget, og for disse områdene er
kvalitetsprogrammet kun et mulighetsstudie.

Trefokus AS

TreFokus arbeider med bærekraftig bygg - , by - og steds utvikling over hele
landet og har arbeidet med det i en årrekke, blant a nnet Norwegian Wood i
Stavanger. De har vært med og etablert eller vært delaktig i blant annet
Framtidens bygder, Framtidens byer, Framtidens bygg, FutureBuilt og ikke
minst Pådriv som samarbeider med blant annet Oslo Kommune i Hovinbyen.

1. Byene blir mer og mer sentrale i forhold til å nå globale bærekraftsmål og
nå klimamålene som er satt i Paris - avtalen. TreFokus vurderer
planforslaget som et solid og gjennomarbeidet grunnlag for videre utvikling
av Hønefoss. Vi anbefaler samtidig at det vurderes å styrke planforslaget
på området miljø og bærekraft:

2. Det bør komme tydeligere fram i utkastet til byplan og kvalitetsprogrammet
hvordan FNs 17 bærekraftsmål er lagt til grunn for planen og hvilke vi
søker å bidra til å oppnå. Alle tiltak som er underlagt plansys temet og
behandling i plansystemet bør vurderes i lys av hvordan man kan få til
utslippsreduksjoner.

3. Mål om sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft må bli en inkludert del
av alle planer og planprosesser. Verktøyet « The Reference Framework for
Sustainab le Cities» anbefales. I forhold til «det bygde miljø» bør bruk av
verktøy som BREEAM - N or og verktøy for klimagassberegninger bli en del

1. Tas til orientering. Dette er et innspill til planarbeidet, og kunne ha vært tatt hensyn til
om d et ble sendt inn ved oppstart av planarbeidet og høring av planprogrammet. Ved
revidering av kommuneplanen vil det arbeides med å innlemme FNs bærekraftsmål.

2. Se rådmannens kommentar til pkt. 1.

3. Se rådmannens kommentar til pkt. 1.
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av kommunale rutiner.
Bruget Hønefoss AS

Mer knaden er til eiendommene tilknyttet Bruget, med gnr. 318 bnr.497,452 og
5229, i hovedsak felt BKB10,
1. Forholdet til pågående detaljregulering for Øya - området: Kommunen har i

illustrasjonsplan og kvalitetsprogram valgt å se bort fra pågående arbeid
med pri vat detaljregulering for Øya - området. Privat detaljregulering søker
å realisere Snøhettas mulighetsstudie som ble utformet på grunnlag av en
prosess med bred medvirkning. Planarbeidet startet i 2013, og forslaget lå
ute til ettersyn i 2014. Det hviler en i nnsigelse fra Statens Vegvesen på
planforslaget.

Bestemmelser §§ 4.11 og 5.16.7 (kvartalsstruktur og siktlinje i forlengelsen
av Fossveien) medfører at pågående detaljregulering for Snøhettas
mulighetsstudie må endres. Også § 4.1 medfører dette:
kvalitet sprogrammet er førende for tiltak innenfor planområdet og videre
detaljregulering.

Som følge av høydeforholdene i krysset Fossveien/Arnemannsveien og
høyden på den nye damkrona ved ombygging av sidedam mot fossen. Vil
medføre at elva u ansett ikke synes f ra krysset.

Tronrud Eiendom vil ha et svar på om kommunen ønsker at pågående
planarbeid skal skrinlegges eller om det kan videreføres (med mindre
tilpasninger).

2. Planavgrensningen er ved første gangs behandling innsnevret og trukket
inn til vegglivet på A rnemannsveien 7. Kvalitetsprogrammet illustrerer en
forskyvning av Arnemannsveien mot nord slik at den blir liggende inntil
vegglivet til Arnemannsveien 7. En slik plassering er svært uheldig for
bruken av bygget og arronderingen av terrenget rundt, og vil gi utfordringer
knyttet til stigningsforhold i Arnemannsveien. Som eiere vil de bli trukket
inn i planarbeidet for stasjonen – som også omfatter Arnemannsveien på
og forbi deres eiendom.

1. Illustrasjonsplanen er i seg selv ikke bindende, det har heller ikke vært kommunens
intensjon å utforme områdereguleringen slik at pågående planarbeid ikke kan
fullføres. Dette gjøres tydeligere ved at § 4.1 endrer ordlyd fra førende til
retningsgivende . Det kan bli tilrådelig med noen endringer som følge av at
rådmannen f oreslår at Arnemannsveien får en gateutforming – i prinsippet bør ny
bebyggelse følge gateløpet og ikke med 10 meters byggegrense som er mer en
landeveisutbygging. For øvrig er rådmannen enig i at kulturminnet Arnemannsveien
7 bør få en respektabel plasser ing. Setningen om siktlinje i forlengelse av
Fo ssveien, i § 5. 16.7, fjernes. Ny bestemmelse om utforming : Det stilles ikke krav til
kvartalsstruktur, men bebyggelsesstrukturen skal gi gode kvaliteter som hensyntar
stedets industrielle historie .

2. Bakgrunnen for at planavgrensningen ved første gangs behandling er innsnevret og
trukket inn til vegglivet på Arnemannsveien 7, er igangsatt arbeid med offentlig
detaljregulering av stasjonstorget. I forbindelse med denne planen ser en på
muligheten for en annen plas sering og funksjon for de to parallelle veiene
Arnemannsveien og Soknedalsveien. Det er plankart med tilhørende bestemmelser
som er juridisk bindende. Kvalitetsprogrammet skal være retningsgivende.

Tronrud Eiendom AS
1. Forholdet til pågående privat planar beid for Øya, Lloyds marked og

Tippen : Tronrud Eiendom AS er kritisk til at kommunen ikke har tatt
hensyn til pågående privat planarbeid ved utforming av byplanen, slik at
planene for Øya, Lloyds marked og Tippen ikke kan videreføre s. Med
hensyn til den di alogen som har vært med kommunen om disse private

1. Mangel på overordnede styringsdokum enter har ført til lite forutsigbarhet for
utbyggere og innbyggere. Dette er en av grunnene til at områdereguleringen nå
utarbeides. I en overgangsfase til planen blir vedtatt vil det nok fortsatt føles
uforutsigbart, men når planen er vedtatt er det helt tydelig hva kommunen ønsker
og forventer av utvikling i byen. Det er plankart med tilhørende bestemmelser som
er juridisk bindende. Kvalitetsprogrammet er kun retningsgivende.
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planarbeidene, opplever grunneier kommunen som en lite forutsigbar
samarbeidspart. Kommunens visualisering av utviklingen i disse
områdene, har ikke tatt hensyn til gitte forutsetninger som f.eks. Hønefoss
kraftstasjon med inntaksrør. Visualiseringen på tvers av grunneiers ønsker
bidrar til å skape usikkerhet om grunneiers ønskede utvikling av
områdene. Grunneier tror en slik «omkamp» vil medføre at utbyggingen i
Hønefoss sentrum stopper opp, hvilket kan med føre at Hønefoss ikke vil
kunne opprettholde et tilbud av handel opplevelser på minst samme nivå
som i dag.

2. Medvirkningsprosessen har ikke vært tilfredsstillende for grunneier da de i
begrenset grad har fått mulighet til å påvirke konkrete problemstillinge r i
planarbeidet, det burde ha vært lagt opp til diskusjon/debatt om viktige
parametere og konkret utvikling av byen. Bestemmelser og volumstudier
har ikke vært tema i medvirkningsprosessen. I gjennomført møte med
grunneierne, tidlig i prosessen, kom ikke kommunen med opplysninger
som kunne danne grunnlag for konstruktiv dialog.

3. Planavgrensningen er ved første gangs behandling innsnevret og trukket
inn til vegglivet på Arnemannsveien 7. Kvalitetsprogrammet illustrerer en
forskyvning av Arnemannsveien mot no rd slik at den blir liggende inntil
vegglivet til Arnemannsveien 7. En slik plassering er svært uheldig for
bruken av bygget og arronderingen av terrenget rundt. Forholdet er nå
utenfor planavgrensningen, med grunneier er svært skeptisk til en slik
arronde ring av Arnemannsveien, og signaliserer at det ikke er i tråd med
formålet om ivaretakelse av Arnemannsveien 7 som viktig kulturminne.
Som eiere vil de bli trukket inn i planarbeidet for stasjonen – som også
omfatter Arnemannsveien på og forbi deres eiendo m.

4. Generelt legger fellesbestemmelsene i for stor grad føringer for videre
detaljreguleringer/ byggesøknader.

5. Det bes om at dokumentasjonskrav for to - trinns søknad flyttes fra søknad
om rammetillatelse/ett - trinns tillatelse til søknad om igangsettingstilla telse/
ett - trinns tillatelse for bestemmelsene §§ 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 4.3, 4.7, og
4.8.

6. Setningen i § 4.5 om at ett - roms leiligheter bør unngås bør revurderes,
under henvisning til at det vil bli vanskeligere for førstegangsetablerere å
komme seg inn på b oligmarkedet, til ønske om studentleiligheter, og til
andelen enmannshusholdninger i samfunnet (928 483 i landet i 2018).

2. Utkast til områderegulering med 3D - visualisering, plankart og bestemmelser var
i kke klart før november – desember. Medvirkning på dette tidspunktet ville ha
medført at planen ikke blir klar for endelig vedtak i september 2019 i tråd med
politisk fastsatt framdriftsplan. Av den grunn ble det lagt opp til en bred
medvirkningsprosess i i nnspillsfasen. Resultatet har utgjort del av grunnlaget for
utforming av forslag til byplan.

3. Bakgrunnen for at planavgrensningen ved første gangs behandling er innsnevret og
trukket inn til vegglivet på Arnemannsveien 7, er igangsatt arbeid med offentlig
d etaljregulering av stasjonstorget. I forbindelse med denne planen ser en på
muligheten for en annen plassering og funksjon for de to parallelle veiene
Arnemannsveien og Soknedalsveien. For øvrig er rådmannen enig i at kulturminnet
Arnemannsveien 7 bør få e n respektabel plassering.

4. Områdereguleringen gir føringer for å sikre kvalitet i videre detaljreguleringer og
byggesaker. Fellesbestemmelsene er der de t er hensiktsmessig gjort mer fleksible
for å gjøre det mulig å prioritere mellom hensyn med sikte på å muliggjøre best
mulige prosjekter med hensyn blant annet til planløsning.

Fellesbestemmelsene er noe endret, dette gleder leilighetsstørrelser, balkonger,
heisoppbygg, boenheters orientering, svalgangsløsninger, krav til uteoppholdsareal
og energiløsninger.

5. Tidspunkt for når støyutredning skal foreligge endres ikke, det vises til at dette er et
viktig forhold som bør være avklart når man gjennom rammetil latelse får ja på
vilkår.

Tidspunkt for når luftkvalitetsutredning skal foreligge endres ikke, det vises til at
dette er et viktig forhold som bør være avklart når man gjennom rammetillatelse får
ja på vilkår.

Tidspunkt for når rammetillatelse gis endres ikke, da dette er et viktig
samfunnssikkerhetsmessig tema. Eventuell tidligere bygging vil måtte avklares i
forbindelse med detaljregulering. NVE er sentral høringspart.

Tidspunkt for dokumentasjonskrav; deles listen i to. Følgende punkter kan avvente
til igangsettingstillatelse: utforming av lekearealer, plassering av
terrengforstøtninger, trapper og murer, utforming og plassering av benker,
belysning og skilt, og plantevalg .

Tidspunkt for dokumentasjonskrav; deles listen i to. Følgende punkter kan avven t e
til igangsettingstillatelse: plan for plassering av riggområder, masseregnskap,
midlertidige massedeponier, lagerplasser, støv og støy i anleggsperioden.
Tidspunkt for innsending av tekniske planer for samferdselsanlegg kan ikke vente til
igangsettings tillatelse.
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Setningen: Minimum 20 % skal være minst 80 m2, 10 % av disse skal
være over 100 m2 og ligge på bakkeplan med mulighet til privat
uteom råde som hage eller terrasse : innholdet etter komma bør ut, da
markedet ikke etterspør slike leiligheter, alternativt kun kreves ved
utbyggingsavtale med kommunen om kjøp av enhetene

7. Ber om at generelt krav i § 4.11 om at utomhusareal skal ligge på samme
k otenivå som gatene rundt tas ut av planforslaget.

8. Det er spørsmål til § 4.12 ; hva den betyr og at den spesifiseres: Utkragede
balkonger kan tillates fra 4 meter over fortau og torg, med utkraging inntil 1
meter fra fasadeliv. Utenpåhengte balkonger tillat es ikke mot gater og torg.
Tronrud Eiendom mener at det bør tillates med utkragede/utenpåhengte
balkonger overalt, også over torg og gater. Det vises til at det i
bestemmelsene, for nybygg, også stilles krav til private
uteoppholdsarealer.

9. Fø lgende bestemm else bes fjernet: Balkonger tillates ikke innglasset, med
unntak av innenfor feltene BKB9, BS15 og B/F/K2 ut mot Kongens gate,
BKB 1 ut mot Owrens gate og BKB10 ut mot Arnemannsveien . Tillatelse til
innglassing er i planforslaget gitt mot gater med støypro blematikk, men slik
bestemmelsen er formulert er det heller ikke tillatt innad i kvartalene. Det
vises til at innglassing for mange beboere er koblet med bruksverdi.

10. Bestemmelsen om at heisoppbygg skal trekkes minst 3 meter inn fra
øverste fasadeliv bør fj ernes. Det vises til at bestemmelsen vil gi store
begrensninger for korridorplassering og kan medføre økte byggekostnader
hvilket igjen vil øke prisnivået på leiligheter i sentrum.

11. Følgende bestemmelse bes endr et: Innenfor sentrumsformål og
kombinerte area lformål skal lokaler på gateplan ha en innvendig
romhøyde på minst 4 meter. Kravet gjelder ikke for felter avsatt til
kombinert bolig og tjenesteyting. Andre unntak fra denne bestemmelsen
framgår av bestemmelsene til det enkelte felt . Tronrud Eiendom ber o m at
bruksarealer på gateplan midlertidig kan bygges med grunnflate 1 - 1,5
høyere enn fortauet utenfor kvartalet – for å oppnå bedre skjerming av
private uteareal. Det vises til at markedet etterspør dette, og til fleksibilitet
– at markedet kan tilby det som etterspørres.

12. Følgende bestemmelse bes fjernet: Boenheter med ensidig orientering
mot nord og nordøst er ikke tillatt . Det vises til at dette kravet i

6. B estemmelsen endres fra skal til «bør»: Større utbyggingsprosjekter, med 20
bo enheter eller flere, bør sammensettes slik at hovedvekten av boenheter skal
variere fra 2 - roms til 4 - roms. 1 - roms boenheter bør unngås. Minimum 20 % bør
være leiligheter mellom 30 og 50 m2. Minimum 20 % bør være minst 80 m2, 10 %
av disse bør være over 100 m2 og ligge på bakkeplan med mulighet til privat
uteområde som hage eller terrasse. Endelig leilighetssammensetning fastsettes i
bestemmelser til detaljregulering.

7. Prinsippet om at om at utomhusareal skal ligge på samme kotenivå som gatene
rundt er vikti g for å sikre kvalitet i den videre utvikling av byen. Prinsippet sikrer en
god tilgjengelighet, blant annet ved at det ikke er nivåforskjeller fra gata og inn i
kvartalets indre uterom og kvartalsstrukturen kan åpnes opp med gangveier og
innkjøring uten r ampe slik at beboernes uterom kan nås fra flere gater og
møteplasser/ torg. De fleste tomter er relativt flate i sentrum, men noen steder må
det prioriteres hvilket høydenivå de indre utearealene skal ligge på med grunnlag i
eksisterende terrengnivå, eksis terende bebyggelse og viktige gater og byr om/torg
rundt kvartalet/ feltet .

8. Hensikten med bestemmelsen er at balkonger ikke skal krage mer enn 1 meter ut
o ver gater og torg. Dersom det er ønske om dypere balkonger, i forhold til
brukbarhet for opphold og møblering, må de være inntrukket i fasaden. Det vil også
kunne etableres gjennomgående leiligheter med st ørre balkonger internt i kvartalet,
også utenpåheng te. Bestemmelsen endre til: Balkonger mot offentlige rom påvirker
byrommets kvalitet og uttrykk. Balkonger skal primært være integrert i
bygningsformen, bidra til variasjon i fasadene og ikke oppleves som visuelt
dominerende eller sjenerende. Rekkverk skal ha gjennomskinnelig materiale.
Utkragede balkonger kan tillates fra 4 meter over fortau og torg. Endelig utforming
og eventuelt utkraging fastsettes i bestemmelser til detaljregulering .

9. Bestemmelsen er uklart formulert, det kan tillates, men det bør ikke være behov for
inn glassing av balkonger innad i kvartalene. Det er viktig å være bevisst
balkongens mulige påvirkning av bruken av viktige møteplasser som igjen påvirker
bylivet. Bestemmelsen presiseres: Balkonger tillates ikke innglasset, med unntak
av: BKB9, BS15 og B/F/K 2 ut mot Kongens gate, BKB1 ut mot Owrens gate og
Kongens gate og BKB10 ut mot Arnemannsveien .

10. Bestemmelsen endres til: Heisoppbygg kan tillates maks 3 meter over høyeste
gesims, og skal utformes som en integrert del av bygningens arkitektur. Mot torg,
gåg ater og parker/ offentlige rom kan det kreves at heisoppbygg trekkes inn fra
øverste fasadeliv med inntil 3 meter, dersom det ellers vil virke skjemmende.
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kombinasjon med krav om kvartalsstruktur og krav om at minimum 20 %
av leilighetene skal være mellom 30 og 50 m2, kan være bygningsmessig
komplisert å kombinere.

13. Det bes om at det tillates svalgangsløsninger inn mot gårdsrom.

14. Bestemmelsen om publikumsrettet virksomhet bør endres fra å stille krav
om at det skal etableres bruksarealer til at det skal tilre ttelegges for.

15. Forbudet mot plasskrevende handel bør revurderes. Dette begrunnes med
frykt for at vi svekker Hønefoss for handel i konkurransen med arealer
utenfor planområdet som for eksempel Hvervenkastet. Det vises til at
kommunen har definert XXL som p lasskrevende.

16. Det bes om at krav til privat uteoppholdsareal i form av
balkong/terrasse/takterrasse med direkte tilgang fra boligen fjernes. Det
bes også om at overbygget del av balkong og terrasse medregnes i privat
uteoppholdsareal. Det er vanskelig å si kre alle leiligheter direkte tilgang til
privat uteoppholdsareal som kan tilpasses sittegruppe. Særlig gjelder det
mindre leiligheter som er støyutsatt. Felles uteoppholdsarealer vil dekke
behovet for uteopphold for leiligheter uten privat
balkong/terrasse /takterrasse .

17. Det bes om at krav om tykkelse på jorddekke for sandlekeplass i indre
gårdsrom fjernes. K rav om kotehøyde for gårdsrom o g parkering under
bakken vil fordyre etableringen av parkeringskjellere og gjøre atkomsten
mer komplisert . Dette må tilpa sses det enkelte prosjekt.

18. Avstanden til lekeplass ved dokumentert tilgang utenfor feltet bør økes til
maksimalt 100 meter, det vises til at avstandskravet på maks. 50 meter er
for lite til at det vil kunne etableres gode felleslekeplass er som dekker
størr e områder.

19. Det bes om at kravet om at energiløsning skal redegjøres for i
detaljregulering strykes . D et bør avvente til detaljprosjektering og altså da
ved igangsettings - / ett - trinns tillatelse. Det vises til TEK 17 og eksisterende
fjernvarmekonsesjon.

20. Tro nrud Eiendom er positive til nedgravde løsninger men ber om at
hyppigheten for tømming for hele kommunen økes til ukentlig, det vises til
sjenanse fra lukt. Dette vil stimulere til økt bruk av nedgravde løsninger i

11. Hensikten med bestemmelsen er å sikre en fleksibilitet i byplanen, bruksarealene
kan benyttes til det markedet er interessert i per i dag, men at de blir egnet for
publikumsrettede virksomheter gjennom en senere bruksendring etter hvert som
byen vokser. Hvis underjordiske bruksarealer stikker 1 – 1,5 meter over terrengnivå
på fortauet, vil ikke bruksareal ene i 1.etg. bli universelt tilgjengelige fra gaten ved
en senere bruksendring til publikumsrettet virksomhet.

12. Det fastholdes i bestemmelsene at Boligområder skal ha variasjon i
boligsammensetning og/eller leilighetsstørrelser . Endelig leilighetssammenset ning
foreslås fastsatt i bestemmelser til detaljregulering. Se rådmannens kommentar til
pkt. 6 . Bestemmelsen endres til: Antall boenheter med ensidig orientering mot nord
og nordøst skal begrenses. Slike leiligheter i et prosjekt forutsetter at det er god
tilgang til felles uteoppholdsarealer til stille side og med god kvalitet. Planløsning og
antall leiligheter med ensidig orientering mot nord og nordøst skal fastsettes
gjennom bestemmelser til detaljregulering.

13. Det har ikke vært intensjonen å forby svalg angsløsninger inn mot gårdsrom.
Bestemmelsen endres derfor for å klargjøre dette til : Svalgangsløsninger tillates
ikke ut mot gate og torg innenfor kvadraturen vest for Kongens gate. Unntak gjelder
for:

felt BS4 og BS7 ut mot Kongens gate,
felt BBB1 og BK B6 ut mot Bloms gate,
felt BKB3 og BU2 ut mot o_SGG1 i nord
felt BBB2, BKB5 og felt BKB1 ut mot Sundgata
Felt B/F/K4 og B/F ut mot Hønengata

14. Rådmannen ønsker ikke overlate alt til markedet, men gi kommunen mulighet til å
styre utviklingen. Bestemmelsen en dres ikke.

15. Forbud mot plasskrevende handel hindrer n ye forretninger for biler og
motorkjøretøyer, landbruksmaskiner/anleggsmaskiner, trelast og byggevarer,
plantesk oler/hagesentre, og fritidsbåte r . Dette bør etter rådmannens vurdering ikke
etableres innenf or planområdet. Bransjeglidning er utfordrende, men denne
bestemmelsen vil ikke hindre XXL - sport og tilsvarende å etablere seg innenfor
planområdet.

16. R ådmannen er enig i at krav til privat uteoppholdsareal med direkte tilgang fra
boenhet for alle nye boenh eter er såpass strengt at det vil gi lite fleksibilitet for
prosjektering av leiligh eter med hensyn til planløsning, men mener det er viktig at
leiligheter på bakkeplan har privat uteoppholdsareal med direkte tilgang fra
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prosjekter.

21. M inimumskravet for bilparkeri ng for bolig bør settes lavere enn 0,8, slik at
det vil etableres en større andel av boliger i sentrum uten ti lgang til egen
parkeringsplass. Det er krav til 2 sykkel plasser per 100 m2 bolig . Bodareal
bør kunne medregnes ved etablering av sykkelparkering, da eier etter
Tronruds erfaring i stor grad ønsker sykkel parkert i egen bod. 1
sykkelplass per 100 m2 er trolig for mye for hotell , da det er lite behov for
sykkelplasser for hotellgjester.

22. Eventuell utbygging av BKB 4 må ta hensyn til fare for brannsmi tte fra
eksisterende bygg. Tronrud Eiendom mener at utbyggingen vil være
skjemmende i forhold til bevaring av «Presteboligen».

23. Planforslaget legger opp til at krysset mellom Kongensgate og
Arnemannsveien forskyves mot øst. Endring av vegtrase medfører at
b etydelige areal av Tronrud Eiendom sin eiendom på Tippen avsettes til
vegformål. De ber om at prosessen med makeskifte videreføres så snart
som mulig slik at en utvikling av områdene ikke vil blir satt på vent frem til
en vedtatt vegløsning evt. blir reali sert.

24. Det forutsetter at det ikke tillates etablert bygninger/konstruksjoner mellom
ny vegtrase og Arnemannsveien 1 og 3 som vil være skjemmende eller
hindre sikt til disse viktige historiske fasadene.

25. Videre b ruk a v og god atkomst til p - p lassene på Tippen må sikres.

26. Atkomst til BS16 må sikres via avkjørsel til Tippen .

27. Ber om at felt BKB9 «Tippen» får utvidet bruksformål til å omfatte kontor
og forretning i tillegg til bolig/bevertning/kulturinstitusjon.

28. Områdereguleringens bestemmelse om at bebyggelsen ska l plasseres i
formålslivet til fortau bør ikke bli en begrensning for kunderettet virksomhet
ut mot fortau. Siden Kongens gate er svært trafikkert er det usikkert om
arealene inntil fortauslivet kan brukes til bolig og bevertning.

29. Tronrud Eiendom AS ber om at det defineres nærmere hvordan begrepet
«bevaringsverdig bebyggelse» skal forstås . De mener planforslaget burde
gi generelle føringer som krever spesielt hensyn til bevaring av
kulturmiljøer, men at det gis anledning til fortetting/ombygging ved

boenheten. Rådmannen er enig i at o verdekket del av balkong/terrasse i sin helhet
kan medregnes i privat uteoppholdsareal. Rådmannen endrer den aktuelle delen av
§ 4.15 endres til: Leiligheter på bakkeplan skal ha privat uteoppholdsareal med
direkte tilgang fra boenheten. Formen på uteoppho ldsarealet skal være tilpasset til
sittegruppe.

17. Kravet til vekstjordlag med minimum tykkelse stilles for å sikre at grønne vekster
kan gro inne i gårdsrommene, ikke bare i krukker. De vises også til at det vil stilles
krav om ivaretakelse av overvann på e gen grunn. Kravet til tykkelse på vekstjordlag
reduseres til 0,5 meter .

18. Det framgår av bestemmelsen at k ravet gjelder sandlekeplass, som er for de
minste barna. De minste barna holder seg rett ved hjemmet. Sandlekeplass bør ha
avsta nd på maks. 50 meter fra bolig jf . Veiledning: Grad av utnytting , og
trafikksikker atkomst.

19. Merknaden imøtekommes ikke. Dette er et viktig tema, som bør inkluderes i
detaljregulering av konkrete prosjekter.

20. Dette reguleres gjennom Forskrift om renovasjon for innsamling mv. av
husholdningsavfall for Ringerike kommune tilsluttet Hadeland og Ringerike
avfallsselskap AS, Ringerike kommune, Buskerud . Hentef rekvens må vurderes i
forbinedelse med revidering av den forskriften.

21. Rådmannen senker m inimumskravet til bilparkering , fra 0,8 til 0,5 og fra 1,5 til 1 i
revideringen av planbestemmelsene . Bestemmelsene om sykkelparkering hindrer
ikke at bodareal kan brukes ti l sykkelparkering i detaljreguleringer der dette er
hensiktsmessig. Hotellnormen fo r sykkel endre s til Sykkelparkering for minst 30 %
a v de ansatte.

22. BKB4 tas ut av planen.

23. Prosess for mulig makeskifte vi l bli iverk satt så snart planen er vedtatt.

24. Innspillet tas til orientering .

25. Ny atkomst til Tippen er lagt rett sør for der den er i dag. Dagens løsning vil bli
brukt fram til gata ombygges . D et legges inn r ekkefølgebe stemmelse for bygging
på Tippen .

26. Atkomster til «Sentrumskvartalet» (felt BKB8) og «Tippen» (felt BKB9) (inkludert
parkeringsplassene) sikres på omtrent samme sted som i dag. De interne
forholdene på «Tippen» vil avklares i forbindelse med privat detaljregulering .

27. De interne forholdene på «Lloyds marked» (felt BS16) og mulighetene for å bygge
nytt under Hønefoss bru løses gjennom detaljregulering . Rådmannen mener at
planer for «Lloyds marked» (felt BS16) «Tippen» (felt BKB9) må ses i sammenheng
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tilpasn ingsarkitektur. det er uheldig dersom planforslag ikke gir mulighet
for fornyelse av noe bebyggelse innenfor NB ! - områdene uavhengig av om
bebyggelsen s om sådan har stor verneverdi. De ber om at formuleringen
endres slik at NB ! - områdene i Hønefoss kan utvik les slik at enkeltbygg kan
byttes ut, men tilpasses helheten i området.

30. Slik høyden er angitt for gnr/bnr 318/377 vil det kun være avsatt 6 meter
høyde for 3 etasjer. De mener kvartalet i tråd med kommunens anbefaling
vil tåle bebyggelse opp til 5 etasjer over gateplan mot Flattums gate og ber
om at angitt kotehøyde gjør dette mulig .

31. Utnyttelsen er satt til % - BRA= 230 % for felt BS9 . Feltet består i stor grad
av eksisterende bebyggelse og ha r en fragmentert eier struktur og de
forutsetter at utnyttelse av de enkelte eiendommene kan avvike fra den
totale utnyttelsesgraden innenfor kvartalet.

32. Kommunen har ikke lagt pågående private planforslag/mulighetsstudier til
grunn for byplanens illustrasjonsplan og kvalitetsprogram. Planforslaget gir
ikke rom for Snøhetta s mulighetsstudier. T ronrud E iendom AS er kritisk til
at Ringerike kommune etter flere års arbeid for godkjenning av
planforslaget for Øya og Lloyds marked forkaster det arbeidet som er
gjennomført og utarbeider et forslag til områderegulering som medfører at
Snøhetta sine planer ikke vil være mulig å realisere.

33. På grunn av kapasitetsproblemer i kommunen har ikke Ringerike
kommune kunnet prioritere arbeidet med Lloyds marked. De opplever at
kommunens forslag til områderegulering ikke gjenspeiler arbeidet so m er
gjennomført og bidrar til usikkerhet og uforutsigbarhet omkring muligheten
til rasjonell utnyttelse av eiendommen.

34. Om bestemmelsen: Det skal reguleres et offentlig byrom, «Pipetorget»,
rundt pipa : Bestemmelsen gir uheldige føringer siden dette grepet er en
del av Snøhettas mulighetsstudie og forutsetter at hoveddel av dagens
bebyggelse rives. Forslag til byplan medfører at Snøhetta sitt
mulighetsstudie ikke vil være mulig å realisere.

35. Om bestemmelsen om utnyttelse: Planforslaget åpner for ca. 12 900 m2

BRA bebyggelse for Lloyds marked, mens detaljregulering under
utarbeidelse har en utnyttelse på ca. 18700 m2 noe som vil medføre at det
sannsynligvis ikke vil være rom for å rive eksisterende bebyggelse og
etablere nye funksjoner/byrom i området.

me d eventuell vridning av brukaret sør for Hønefoss bru.

28. Formålet i bestemmelsene endres til § 5.16.6 Felt BKB9 Bolig/ kontor/ bevertning/
kulturinstitusjon/ forretning . I tillegg tas inn en bestemmelse om at kun bruksarealer
i gateplan mot Kongens gate kan benyttes til forretning.

29. Hensynene som ønskes ivaretatt i merknaden er etter rådmannens vurdering
ivaretatt i bestemmelsenes §§ 11.1.1 til 11.1.9 for hensynssoner bevaring
kulturmiljø (deriblant § 11.1.6 om rivning) og § 4.13 Hensyn til nærligge nde
bevari ngsverdig bebyggelse.

30. Bestemmelsen om byggehøyde omfatter alle bygg innenfor feltet, både
eksisterende og nye.

31. Det er krav om detaljregulering for hele feltet samlet. Utnytelsen innad i feltet løses
i detaljregulering.

32. Rådmannen er enig i at Snøhettas mulighetsstudie for Lloyds marked har kvaliteter
som vil gi mye tilbake til byen. Dialogen med fylkets kulturminnemyndighet har vært
positiv, men det er ikke vår oppfatning at de er udelt positiv til prosjektet.
Illustrasjo nsplanen illustrerer mulig utbygging i henhold til planen. Noe av det som
er illustrert er bundet opp i bestemmelser, annet er ikke bundet opp.
Kvalitetsprogrammet angir kvaliteter som må oppfylles (jf. §1.2 ). Bestemmelsene er
endret slik at kvalitetsprogr ammet betegnes som retningsgivende – ikke førende . I
tillegg foreslås endringer som ikke vil stå i veiene for prosjektet, men som må
avklares i forbindelse m ed egen privat detaljregulering.

33. Mangel på overordnede styringsdokumenter har ført til lite forutsi gbarhet for
utbyggere og innbyggere. Dette er en av grunnene til at områdereguleringen nå
utarbeides. I en overgangsfase til planen blir vedtatt vil det nok fortsatt føles
uforutsigbart, men når planen er vedtatt er det helt tydelig hva kommunen ønsker
og forventer av utvikling i byen.

34. Rådmannen endrer bestemmelsen til: Det skal reguleres et offentlig byrom innenfor
feltet.

35. R ådmannen er i dialog med Buskerud fylkeskommune for å finne en løsning på
innsigelsen de har til felt BS16.

36. R ådmannen er i dialog med Buskerud fylkeskommune for å finne en løsning på
innsigelsen de har til felt BS16.

37. Tronrud Eiendom AS har blitt spurt om de ønsker at gjeldende detaljregule ring
videreføres, eller om de vil ha nye overordnede rammer og krav til
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36. Om best emmelsen om høyder til Lloyds marked : Maksimal byggehøyde
kan vurderes opp til 12 etasjer : Høyhus i detaljregulering under
utarbeidelse og Snøhetta sitt mulighetsstudie er pr dags dato 14 etasjer,
og vil ikke kunne realiseres innenfor rammene av forslag ti l byplan.

37. B estemmelser til gjeldende reguleringsplan for Byporten er ikke helhetlig
videreført inn i nytt planforslag. Utbygging etter vedtatt reguleringsplan vil
derved ikke vil kunne gjennomføres i tråd med forslag til områd eregulering
Hønefoss. Tronrud Eiendom stiller seg kritisk til at kommunen etter sin
egen uttalelse fra høsten 2017 ikke har forholdt seg til reguleringsplanens
utforming ved utforming av bestemmelser og visualisering av
utbyggingspotensialet som vist i Kvalitetsprogrammet til
områdereg uleringen. Tronrud Eiendom AS ber om følgende endringer i
forslag til områderegulering Hønefoss:
a) Regulerte kotehøyder for gesims i plankartet fjernes og erstattes med

en bestemmelse om at bebyggelsen kan oppføres inntil 6 etg (med
etasjehøyde 3, 3 m), med e n varierende bygningshøyde.

b) Vedtatt begrensning på 18.000 m2 BRA over terreng videreføres.
c) Bestemmelse om at ytre byggegrense er sammenfallende med

fortaus grense videreføres.
d) Det tillates etablering av parkeringskjeller med tak/dekke over

parkering innti l 1 - 1,5 meter over terreng i Sundgata – ca kote 76,8 slik
at boliger i første etasje blir liggende høyere enn gatenivå (i tråd med
eksisterende reguleringsplan)

e) Vi mener det på generell basis bør tillates innglassing av balkonger inn
mot kvartalsstruktur o g forutsetter at bestemmelsen om at
innglassing tillates for felt BKB1 ut mot Owrensgate også gjelder mot
øst mot Kongensgate.

f) Mulighet for etablering av svalgangsløsninger for bebyggelse i BKB1
mot Sundgata videreføres.

detaljregulering. På dette har de svart at ikke vil ha krav om ny detaljregulering.
Rådmannen har videreført gjeldende detaljregulering for Byporten, men mindre,
bagatellmessige, endri nger i bestemmelsene. Kart og bestemmelser for Felt BKB 1
videreføres.

Kommentarer til endringen e som bes om:
a) Kotehøydene beholdes.
b) Dette i møtekommes.
c) Dette gjelder allerede, se § 4.11.
d) R ådmannen imøtekommer innspillet.
e) S e pkt 9 .
f) Dette er i henhold til bestemmelsene.

Hege Lund Jo hansen og Bjørn Eskil Johansen

1. De har sett på ulemper og ford eler ved de ulike bruene for dem og for
byen og mener det er færre gode enn dårlige argumenter for bru for buss
og bil over Petersøya.

1. Nesten alt av veiareal i planen er avsatt til samferdselsformål, nettopp for å ivar eta
en fleksibilitet til å velge den beste løsningen i framtida. Type bru over Petersøya
spesifiseres ikke i Områderegulering Hønefoss. Dette løses i detaljregulering av
brua. Reguleringsbestemmelsene vil suppleres med krav til detaljregulering for
bruene.
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2. Tanken for Hønefoss i fremtiden er at byen skal være en grø nn by, hvor
man går og sykler til og fra byen, man ser også for seg at bussene som
kjører ut og inn av byen skal ha nullutslipp, dvs. elektrisk kraft eller
lignende. Vi ser at tanken er god, men siden Ringerike er så stort med
lange avstander vil det bli v anskelig å oppnå dette med det første. Folk
som bor i utkanten av kommunen er avhengige av bil, og de bruker
allerede i dag lang tid å komme seg til og fra skole og jobb.

2. Innspillet tas til orientering. Hønefoss er en by med et stort omland som det er viktig
å ta hensyn til. Dette mener rådmannen planforslaget ivaretar.

Atle Olav Ljåstad

1. Markedskreftene må ikke bli dominerende. Planen må frem for alt ivareta
byens særpre g og identitet, eller det vi kaller byens sjel.

2. Han ønsker at Hønefoss fortsatt skal oppleves som en småby, intim og
koselig, med vakre omgivelser og rikelig med åpne rom for lys, luft og sol,
og for grønne lunger. Uten dominerende høyhus.

3. Estetikk, trivse l og gode opplevelser må ha høyeste prioritet for å ivareta
et levende sentrum . Ta for all del vare på de mange flotte byggene i byen!

4. Hønefoss skole kan fortsatt bli aktuell som ungdomsskole eller
barneskole. Ta vare på den tradisjonsrike og flotte bygni ngen som en
viktig representant for byens sjel

5. Planen må utvikle elvebyen Hønefoss med gang - og sykkelveier langs
begge sider av elva, og med belysning, beplantning og benker. Vi må sikre
åpent innsyn til fossen fra alle sider. Det bør være en foss, ikke e n steinur.

6. Planen må sikre gode trafikkløsninger – mest mulig utenom byen. Hva
med en Øst - tangent? Hva med å forlenge Hovsmarkvegen med bru over
elva og opp til Europavegen for å lede noe av trafikken utenom sentrum?
Hva med bomring kombinert med gode, kol lektive trafikkløsninger og lave,
subsidierte billettpriser? Hva med rundkjøringer, overganger/underganger
for fotgjengere, færre gatekryss og kanskje kutte ut trafikklys?

7. Byplanen må også ivareta hensynet til bygdesentrene i kommunen
(Heradsbygda, Haug, N es, Hallingby, Sokna, Tyristrand). De må også bli
godt ivaretatt med boligbygging, sikring av elevgrunnlaget på skolene,
gode kultur - og aktivitetstilbud, og med ulike servicetilbud.

1. Dette er ivaretatt i planforslaget.

2. Dette er ivaretatt i planforslaget.

3. T re bygninger må rives for å realisere det nye transportsystemet. I tillegg legges det
opp til transformasjon av boligområder i sentrum. Dette er en mulighet, ikke et krav.

4. Hønefoss skole ligger innenfor felt BOP6 offentlig eller privat tjenesteyting. Både
barneskole og ungdomsskole faller innunder dette formålet. Skolebygget ligger under
hensynssone bevaring kulturmiljø.

5. Elvelangs er ivaretatt i planforslaget. Det er satt i gang arbeid med en
formingsveileder som skal gjelde for hele Hønefoss, ikke kun inne nfor planområdet.
Belysning er et av mange viktig e tema i denne.

6. Områdereguleringen avregulerer østtangenten. Hovsmark vegen ligger utenfor
avgrensningen til denne planen. Områderegulering sikrer rammer for arealbruk og
utnyttelse, ikke finansiering, drift eller aktiviteter.

7. Områdereguleringen legger opp til en levende og attraktiv by for innbyggere og
tilreisende.



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/800-3  Arkiv: F41 &13  

 

Sak: 18/19 

 

Saksprotokoll - Høring - Trygge rammer for fosterhjem  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur støtter rådmannens forslag om å inngi høringssvar hvor 

forslagene som fremmes i NOU`2018:19 Trygge rammer for fosterhjem støttes.  

Hovedutvalget for oppvekst og kultur vil også påpeke viktigheten av å sikre fosterfamiliene 

bedre, gjennom og gi de mer forutsigbare vilkår, veiledning, støtte og opplæring. 

Hovedutvalget er også opptatt av de økte kostnadene kommunene får må følges opp gjennom 

statlige overføringer til kommunene. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.05.2019: 

 

Mons-Ivar Mjelde (Ap) fremmet følgende forslag: 

«Hovedutvalget for oppvekst og kultur støtter rådmannens forslag om å inngi høringssvar 

hvor forslagene som fremmes i NOU`2018:19 Trygge rammer for fosterhjem støttes.  

Hovedutvalget for oppvekst og kultur vil også påpeke viktigheten av å sikre fosterfamiliene 

bedre, gjennom og gi de mer forutsigbare vilkår, veiledning, støtte og opplæring. 

Hovedutvalget er også opptatt av de økte kostnadene kommunene får må følges opp gjennom 

statlige overføringer til kommunene». 

 
 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Mons-Ivar Mjeldes (Ap) forslag, ble 

Mjeldes (Ap) forslag enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/800-2   Arkiv: F41 &13  

 

 

Høring - Trygge rammer for fosterhjem  
 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur støtter rådmannens forslag om å inngi høringssvar hvor 

forslagene som fremmes i NOU`2018:19 Trygge rammer for fosterhjem støttes.  

 

Sammendrag  

 

Regjeringen oppnevnte i statsråd 21. april 2017 et utvalg som fikk i mandat å gjennomgå 

rammebetingelsene for ordinære fosterhjem. Utvalget har i hovedsak utredet hvordan 

økonomiske rammebetingelser sammen med faglige rammebetingelser og andre tjenester i 

kommunen på en best mulig måte kan bidra til en helhetlig støtte til barnet og fosterfamilien. 

Formålet med utredningen var større forutsigbarhet, mer trygghet og bedre tilpassede tiltak for 

barna og fosterfamiliene. 

 

Utvalget foreslår å styrke fosterforeldrenes rettigheter og gi fosterforeldre en mer forutsigbar 

økonomisk situasjon. Utvalget foreslår blant annet en ny, kommunal stønadsordning 

for ordinære fosterhjem, fastsatt og regulert i lov og forskrift. 

 

Rådmannen v/kommuneadvokaten registrer at utvalget kommer med forslag som medfører nye 

plikter for kommunen, herunder f.eks. ved at kommunene skal utvikle og etablere miljøer 

med spisskompetanse på fosterhjemsområdet for å sikre at barn, fosterfamilier og foreldre får 

tilgang til spesialisert veiledning samt lokale løsninger som sikrer tilgjengelighet til 

barneverntjenesten også utenfor kontortid.  

 

Rådmannen ved kommuneadvokaten har gjennomgått høringsdokumentene, og finner ikke 

grunn til å komme med andre merknader enn at forslagene støttes. 

 

 

Økonomiske forhold -  
Utvalgets forslag vil gi økte kostnader for norske kommuner. Om dette uttaler utvalget: 

Utvalget mener at forslagene til sammen vil føre til bedre kvalitet, mer forutsigbarhet 

og bedre ressursutnyttelse. Avhengig av ambisjonsnivået vil det være nødvendig å øke de 

økonomiske rammene til kommunene.  



- 

 

Rådmannens vurdering  

 

Rådmannens vurdering er at det avgis høringsuttalelse til NOU 2018:18 – Trygge rammer for 

fosterhjem der forslagene støttes.  

 

 

 

  

 

Vedlegg 

Høringsbrev - NOU 201818 Trygge rammer for fosterhjem(764329)(1) 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Geir Krydsby Kristiansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8036 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@bld.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersgt. 59 
 
www.bld.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 793 

Avdeling 
Barnevernavdelingen 

Saksbehandler 
Kristine Gran 
Martinsen 
22 24 24 81 

Høringsbrev - NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem 

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette "NOU 2018:18 Trygge rammer for 

fosterhjem" på høring. 

 

Regjeringen oppnevnte i statsråd 21. april 2017 et utvalg som fikk i mandat å gjennomgå 

rammebetingelsene for ordinære fosterhjem. Utvalget har i hovedsak utredet hvordan 

økonomiske rammebetingelser sammen med faglige rammebetingelser og andre tjenester i 

kommunen på en best mulig måte kan bidra til en helhetlig støtte til barnet og fosterfamilien. 

Formålet med utredningen var større forutsigbarhet, mer trygghet og bedre tilpassede tiltak 

for barna og fosterfamiliene.  

 

Utredningen kan leses her: NOU 2018:18 

 

Vi ber om kommentarer til utredningen innen 20. mai 2019.  

 

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge saken for 

underliggende etater eller andre som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn 

digitalt ved å bruke skjemaet for å sende inn høringssvar på regjeringen.no. 

 

Med hilsen 

 

 

Otto Leirbukt (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

Kristine Gran Martinsen 

rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

Luster kommune 

Rådhuset 

6868 GAUPNE 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/681-6 

Dato 

18. februar 2019 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2378-1   Arkiv: L10 &02  

 

 

Redegjørelse for rutiner ved klagehåndtering herunder hvilke tiltak som er 

iverksatt for å unngå slik behandling i fremtiden  
 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

 

 

  

Redegjørelse for rutiner kommunen har ved klagehåndtering 

Det vises til punkt 4. i kommunestyrets vedtak i sak 54/19 for «Plan 433 Detaljregulering 

Ullerål og Hov skoler - Klage på vedtatt plan»: 

Vedtak i Kommunestyret 02.05.2019: 

I tillegg vedtok Kommunestyret enstemmig følgende: 

4. Kommunestyret ber rådmannen straks, og senest til kommunestyret 06.06.19, skriftlig 

redegjøre for rutiner kommunen har ved klagehåndtering, herunder hvilke tiltak som er 

iverksatt for å unngå slik behandling i fremtiden. 

Generelt om klagebehandling i reguleringssaker. 

Fram mot kommunestyrevedtak har planen vært igjennom en omfattende prosess, styrt 

etter Plan- og bygningsloven (pbl), med mange parter involvert. Dermed vil også 

klagehåndteringen kunne bli er omfattende prosess. 

Kommunestyrets vedtak om å vedta eller endre en reguleringsplan kan påklages. Dette 

fremgår av plan- og bygningsloven § 12-12. Klagefristen er regulert i forvaltningsloven § 29, 

og er på 3 uker. 

Kommunestyrets planvedtak er et enkeltvedtak og Forvaltningslov § 33 slår fast at de 

reglene som gjelder forberedelsene av enkeltvedtak også gjelder for forberedelsene av 

vedtak i klagesaker. Klageinstansen skal etter forvaltningsloven § 33 «påse at saken er så 



- 

godt opplyst som mulig før vedtak treffes». Underinstansen skal foreta de undersøkelser 

klagen gir grunn til. Når noen regnes som motpart i saken, skal underinstansen varsle 

vedkommende snarest mulig. Det skal settes frist for å gi uttalelse. 

Kommunestyrets planvedtak kan påklages til fylkesmannen av parter og andre med rettslig 

klageinteresse. Myndigheten til å avgjøre klager er overført til fylkesmannen. 

Gjeldende rutiner i klagesaksbehandling for reguleringsplaner:  

Klage fremsatt etter vedtak: 

Klage fremsatt innenfor klagefristen 

1. Foreløpig svar: se egen mal 4601 

2. Oversende klage til motpart med frist for uttalelse (FVL § 33 tredje avsnitt) – mal 4602 

3. Politisk behandling: saksframlegg: mal 4603 

4. Melding om vedtak sendes til klageren – mal 4604 

Hvis klagen ikke tas til følge Hvis klagen tas til følge 

5.1 Oversendelse til fylkesmannen 

       - mal 4605 

5.2 Saken legges frem for kommunestyret. 

(Dersom dette ikke var rådmannens 

innstilling til planutvalget, må det skrives et 

nytt saksframlegg) 

6.1 Fylkesmannen sender ut melding om sin 

avgjørelse. 

6.2 Melding om vedtak sendes til klageren 

7.1 Brev fra fylkesmannen oversendes 

planutvalget til orientering 

7.2 Hvis kommunestyret ikke vil ta klagen til 

følge: rykk tilbake til pkt 5.1 

8.1 Hvis klageren ikke får medhold hos 

fylkesmannen, avsluttes saken. 

8.2 Hvis kommunestyret tar klagen til følge: 

Melding til alle berørte parter, kunngjøring av 

vedtak. Orientering om klageadgang. 

9.1 Hvis klageren får medhold hos 

fylkesmannen, vil ny prosess startes opp 

avhengig av den aktuelle saken. 

 

 

Klage på delegerte vedtak fremlegges alltid for politisk behandling, dersom den er rettidig 

mottatt.  



- 

Kommunen har utviklet maler i tråd med kravene fra fylkesmannen 

Forholdet til fylkesmannen 

Fylkesmannen har et krav om saksbehandlingstid på 12 uker for klagesaker etter plan- og 
bygningsloven, og ved utsatt iverksetting er normal saksbehandlingstid inntil 6 uker. For å 

imøtekomme dette har fylkesmannen krav til hvordan klagesaken skal forberedes av 

kommunen og hvilke dokumenter som skal sendes over til Fylkesmannen. 

Generelt vedr. utsatt iverksetting i reguleringsplansak. 

I plan og bygningsloven finnes ikke begrepet utsatt iverksetting, eller begrepet oppsettende 

virkning.  

En vedtatt reguleringsplan tillater ikke automatisk oppstart av bygge- og anleggstiltak. Det 

må vanligvis foreligge og behandles en byggesøknad før tiltak som er hjemlet i 

reguleringsplanen kan iverksettes.  

Derimot hjemler plan- og bygningsloven en rettsvirkning av reguleringsplan, § 12-4 første 

ledd:  

«En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets 

vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak nevnt i § 1-6. Planen 

gjelder fra kommunestyrets vedtak, dersom ikke saken skal avgjøres av departementet etter 

§ 12-13.»   

En reguleringsplan er bindende ved kommunestyrets vedtak både for nye tiltak eller 

utvidelse av eksisterende tiltak. Reguleringsplanens virkninger trer i kraft selv om det 

foreligger klage, se Ot.prp. nr. 32 (2007-2008).  

I Reguleringsplanveileder, datert september 2018 heter det: 

Planens virkninger trer i kraft selv om det foreligger klage, med mindre det treffes vedtak om 

at klagen skal ha oppsettende virkning. Rettsvirkningene av reguleringsplanen vil avhenge av 

hvilken arealbruk og hvilke reguleringsbestemmelser som er gitt for det aktuelle området.  

Hjemmelen for utsatt iverksetting fremgår av § 42 i forvaltningsloven. 

§ 42.(utsatt iverksetting av vedtak). 

Underinstansen, klageinstans eller annet overordnet organ kan beslutte at vedtak ikke skal 

iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Når en part eller en annen med 

rettslig klageinteresse akter å gå til søksmål eller har reist søksmål for å få vedtaket prøvd 

ved domstol, kan organ som nevnt utsette iverksettingen til det foreligger endelig dom. Det 

samme gjelder når en part eller en annen med rettslig klageinteresse akter å bringe eller har 

brakt en sak inn for Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Anmodninger om utsetting 



- 

skal avgjøres snarest mulig. For øvrig gjelder det som er bestemt i annen lovgivning om 

utsettende virkning av klage, søksmål m.m. 

Det kan settes vilkår for utsettingen. Avslag på anmodning om utsetting skal være grunngitt. 

Begrunnelse skal gis samtidig med avslaget. 

Man skal også være klar over forvaltningslovens § 41 som lyder: 

§ 41.(virkningen av feil ved behandlingsmåten). 

Er reglene om behandlingsmåten i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven ikke 

overholdt ved behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak, er vedtaket likevel gyldig 

når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets 

innhold. 

 

Rutiner i kommunen vedr. klage på regulering med krav om utsatt iverksetting 

Praksis i Ringerike kommune har vært at areal- og byplanenheten har oversendt en beskjed 

om å utsette behandling av evt. byggesøknad, dersom det i tidsrommet før klagefrist på 

reguleringsplanen utløper, kommer inn en klagesak som ber om utsatt iverksetting.  

Rutinen er videre at saksbehandler på areal- og byplanenheten sender ut et foreløpig svar til 

klager der det orienteres om videre saksgang i klagesaken. 

Saksbehandler på areal- og byplanavdelingen oversender klagen til motparten, der denne får 

anledning til å kommentere klagen. Det settes frist for en eventuell uttalelse fra motparten.  

Deretter forberedes saken for politisk behandling. I § 33 i forvaltningsloven står det at 

«underinstansen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til». I dette ligger det at det 

kan være grunner til at saksbehandlingen kan ta tid. 

 

Rådmannen iverksetter følgende strakstiltak 

Rådmannen ser at de gjeldende rutiner ikke er gode nok, og behandling av klager med 

spørsmål om utsatt iverksetting er ikke særskilt omtalt. Rådmann har derfor med umiddelbar 

virking innført følgende tiltak: 

1. Ved spørsmål om utsatt iverksetting i klagesaker skal nærmeste leder og aktuell 

kommunalsjef umiddelbart orienteres. Slike saker skal alltid behandles i rådmannens 

ledergruppe. Bakgrunn for dette er at utsatt iverksetting vil kunne ha betydning for 

flere deler av kommunens organisasjon, typisk knyttet til kommunale 

utbyggingsprosjekter og reguleringssaker.  



- 

2. Spørsmål om utsatt iverksetting skal alltid fremlegges til politisk behandling i rett 

organ ved første mulige anledning, for å unngå unødige komplikasjoner. Frister både 

for dialog med klager og politisk behandling skal fastsettes. 

3. Kommuneadvokaten skal umiddelbart orienteres i slike saker, og det skal foreligge en 

juridisk vurdering i saksfremlegget. 

 

Videre vil rutiner for klagesakshåndtering i kommunen bli gjennomgått av 

kommuneadvokaten, eventuelle endringer vil bli gjennomført og det fremlegges en egen sak 

til kommunestyrets orientering. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Knut Kjennerud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3329-13   Arkiv: 047 &00  

 

 

Orienteringssak - Delegeringsreglementet  
 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Det vises til KS sak 101/18 – delegeringsreglementet. 

Vedtakets pkt. 2. og 3. lød som følger: 

 

2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av gruppelederne og hovedutvalgslederne 

for utarbeidelse av utkast til revidert delegeringsreglement.  

 

Arbeidet ledes av varaordfører. Arbeidsgruppen bistås av politisk sekretariat og 

kommuneadvokatkontoret. 

 

3. Kommunen går til innkjøp av KF Delegeringsreglement. Kostanden belastes 

formannskapets disposisjonsfond. 

 

Arbeidsgruppen ble ledet av Dag Henaug og har foruten varaordfører bestått av følgende 

personer: 

 

Runar Johansen 

Axel Sjøberg 

Kirsten Orebråten 

Arnfinn Holten 

Arnfinn Baksvær 

Mons-Ivar Mjelde 

Nanna Kristoffersen 



- 

Hans-Petter Aasen 

Magnus Herstad 

Anne Marit Lillestø 

Knut Arild Melbøe 

 

Arbeidsgruppen har blitt bistått av politisk sekretariat ved Trude S. Bjerkås og Marit 

Simensen. I tillegg har advokatkontoret bistått i arbeidet ved advokat Thea Broch og 

kommuneadvokat Rune Erstad. 

 

Arbeidsgruppen har totalt avholdt fem møter. Temaet for møtene har vært diskusjon om 

utarbeidelse av forslag til nytt delegeringsreglement og politiske føringer til advokatkontoret 

som skal føre forslag til reglement i «pennen». 

 

Beskrivelse av saken 

 

Etter kommunelovens § 6 er kommunestyret kommunens øverste organ. All utøving av 

kommunal kompetanse ved andre, folkevalgte organer eller tilsatte i administrasjonen, skjer på 

kommunestyrets vegne og politiske ansvar. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av 

kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak, jfr. lovens § 6, annet 

punktum. 

 

I de aller fleste kommuner vil den alt overveiende del av den kommunale beslutningsmyndighet 

bli utøvd av andre enn kommunestyre, eksempelvis formannskap, utvalg, av ordfører eller av 

tilsatte. Slik beslutningsmyndighet forutsetter at det foreligger et delegeringsvedtak fra 

kommunestyret.  

 

Delegering er en form for tildeling av fullmakt. Det betyr at den man delegerer til, kan treffe 

beslutninger innenfor delegeringsvedtakets rammer på vegne av det delegerende organ, og med 

samme rettsvirkninger som om det var truffet av dette. Men det delegerende organ kan når 

som helst «ombestemme seg». Det kan for det første tilbakekalle fullmakten, altså oppheve 

delegeringsvedtaket. Dernest kan det gi generelle eller konkrete instrukser om hvordan det 

underordnede organet skal avgjøre saker, eller det kan beslutte at det selv vil treffe avgjørelse i 

en bestemt sak som ligger innenfor rammen av et generelt delegeringsvedtak, med bindende 

virkning også for det underordnede organet. Endelig kan det delegerende organet ta det 

underordnede organs vedtak opp til ny vurdering og omgjøre dette i samme omfang som det 

kunne omgjort sitt eget vedtak. Det vil i praksis si, dersom endringen ikke er til skade for noen 

som vedtaket retter seg mot. Kommunestyret kan aldri delegere fra seg ansvaret for de 

avgjørelser som treffes. 

 

 

 

Orientering om arbeidet i arbeidsgruppen 

 

Kommunen har gått til innkjøp av «Kommuneforlagets delegeringsreglement». Dette er et 

elektronisk verktøy som viser oversikten over de bestemmelser som har et delegeringsforbud 



- 

og de ca. 1 500 bestemmelsene som kan delegeres. Advokatkontoret vil gjennomgå 

bestemmelsene og føre reglementet i «pennen» før nytt kommunestyre får presentert utkast til 

revidert delegeringsreglement. 

 

Før advokatkontoret begynner på selve arbeidet trengte advokatkontoret politiske føringer på 

hvordan den politiske organiseringen bør se ut, hvilken myndighet som ønskes beholdt i 

kommunestyret etc. 

 

Arbeidsgruppen var enig om at dagens politiske organisering er fornuftig. Videre mener 

arbeidsgruppen at dagens delegeringsreglement er bra, forutsatt at reglementet praktiseres. 

Eksempelvis har vi sett at saker hvor utvalg, eller formannskap, er delegert 

avgjørelsesmyndighet likevel fremmes for kommunestyret. Arbeidsgruppen ga uttrykk for at 

utvalgene i større grad skulle arbeide mer faglig innenfor sine områder og dernest gi sin 

innstiling til formannskap eller kommunestyre. For at utvalgene skal få arbeide faglig stiller det 

større krav til administrasjonen, slik at utvalgene blir koblet tidlig på sakene. Dernest må 

administrasjonen klare å overholde skrivefristene. Arbeidsgruppen mener at dette vil kunne 

bidra til å vitalisere det politiske arbeidet, slik at saker med politisk innhold blir bedre forberedt 

når sakene kommer til kommunestyret.  

 

Arbeidsgruppens føringer til det videre arbeidet. 

 

Politisk organisering 

 

Dagens organisering med kommunestyret, formannskapet og tre utvalg beholdes. 

 

Dagens delegeringsreglement 

 

Dagens delegeringsreglement videreføres men med de føringer som arbeidsgruppen har lagt. 

Dette innebærer at alle kurante saker som lovlig kan delegeres rådmann blir delegert 

rådmannen. 

 

Skillet mellom prinsipielle saker og kurante saker 

 

Hva som er en «prinsipiell sak» er et skjønnsmessig tema. Det er kommunestyret som vedtar 

hva de mener er «prinsipielle saker» for Ringerike kommune. Arbeidsgruppen så det som 

nødvendig at kommunens delegeringsreglement nærmere burde beskrive hva som anses som en 

«prinsipiell sak».  

 

For å synliggjøre dette skillet ble arbeidsgruppen enig om følgende forklarende tekst i forslag 

til nytt delegeringsreglement: 
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Hva som er en sak av "prinsipiell karakter" vil variere fra kommune til kommune. 

Kommunestyret avgjør hva som er saker av "prinsipiell karakter".  

Det følger av delegeringsreglementet til Ringerike kommune at rådmannen har 

delegert myndighet til å treffe vedtak i alle saker som ikke er av prinsipiell karakter. 

Saker av prinsipiell karakter behandles av enten kommunestyret, formannskapet eller 

et av hovedutvalgene. Hvilke ansvarsområde som hører inn under de ulike politiske 

organene er lagt inn i beskrivelsen av disse organene.  

Med saker av «prinsipiell karakter» menes gjerne følgende: 

- avgjørelser som krever en bredere skjønnsmessig vurdering. 

- avgjørelser der det er politiske vurderinger eller prioriteringer. 

- avgjørelser der kommunene endrer en etablert praksis eller starter en ny praksis. 

- avgjørelser som medfører økonomiske konsekvenser utover planlagt aktivitet. 

Kurante saker er gjerne avgjørelser som mer eller mindre følger regelverk eller 

kommunens egne vedtak, og hvor det i liten grad utøves skjønn. Sakene må ikke ha 

økonomiske konsekvenser utover de økonomiske rammene for planlagt aktivitet. 

Den første saken i sitt slag på et saksområde vil ofte være av «prinsipiell karakter»; de 

etterfølgende sakene på samme område vil være «kurante saker» fordi retningslinjene 

for avgjørelser er trukket opp gjennom den første saken. 

Slik vil det også være når man ønsker å endre en innarbeidet praksis. Den første saken 

i et slikt tilfelle vil være av «prinsipiell karakter» fordi den fastlegger en ny praksis, 

mens de etterfølgende sakene vil være «kurante saker» når de følger den nye 

praksisen. Saker som alene avgjøres uten skjønnsutøvelse - der reglene er trukket opp 

gjennom lov og/eller forskrift - vil gjennomgående være «kurante saker».  

 

Ordførers myndighet 

 

Ny kommunelov åpner etter § 11-8 opp for at ordfører gis myndighet til å treffe vedtak i 

hastesaker.  

 

Det var for arbeidsgruppen vanskelig å se det praktiske behovet for å gi ordfører denne 

myndigheten. Det var imidlertid enighet om at det kan oppstå situasjoner og behov som en i 

dag ikke ser. Arbeidsgruppen så heller ikke at det var særlig risiko forbundet med å gi ordfører 

slik myndigheten. Det var av denne grunn enighet i arbeidsgruppen om at ordfører gis 

myndighet til å treffe vedtak i hastesaker etter ny kommunelov § 11-8.  

 

Kommunen har sett eksempler på at saker kan reise problemstillinger som hører inn under 

forskjellige utvalg og- eller saker som reiser økonomiske eller strategiske spørsmål. For å sikre 

at vedtak fattes av riktig politisk organ er arbeidsgruppen enige om at ordfører bør gis 

myndighet til å avgjøre hvilket politisk organ som skal få saken til behandling. Arbeidsgruppen 

ble enige om følgende ordlyd: 

 



- 

Vedtaksmyndighet i saker som er delegert utvalgene kan overføres til andre politiske 

organer etter avtale mellom ordfører og utvalgsleder. Ved uenighet er ordfører 

delegert myndighet til å avgjøre hvilket politisk organ som skal behandle den enkelte 

sak. 

 

Formannskapet 

 

Formannskapet er kommunens strategi, plan og økonomiutvalg. Konsekvensene av dette er at 

reguleringsplaner vedtas av formannskapet, med innstilling fra HMA, der hvor kommunestyret 

ikke har avgjørelsesmyndighet. Arbeidsgruppen er enig om at utvalgene skal jobbe mer 

fagrettet og ha innstillingsrett i de saker som faller inn under utvalgets fagområde, men hvor 

avgjørelsesmyndigheten er tillagt formannskapet. 

  

Når det gjelder alkoholloven var det enighet i arbeidsgruppen om at dagens praksis videreføres.  

 

Utvalgenes kompetanse 

 

Det var enighet i arbeidsgruppen om at utvalgene innenfor sine fagområdet burde gis 

innstillingsrett til formannskapet og/eller kommunestyret, i de saker hvor 

avgjørelsesmyndigheten er lagt til formannskapet/kommunestyret. Arbeidsgruppen ble enig om 

at følgende tekst inntas i delegeringsreglementet under beskrivelsen av de enkelte utvalg: 

 

Hvis en sak har virkning som fører til at områdets budsjettramme overskrides er det 

kommunestyret som har vedtakskompetanse i saken, etter innstilling fra 

formannskapet. Utvalget har innstillingsrett til formannskapet. 

Dersom en sak har strategiske følger er det kommunestyret som har 

vedtakskompetansen, etter innstilling fra formannskapet. Utvalget har innstillingsrett 

til formannskapet. 

I saker hvor vedtakskompetansen ligger hos kommunestyret, og saken ikke har 

strategiske eller økonomiske konsekvenser, har utvalget innstillingsrett til 

kommunestyret. 

I saker hvor utvalget har innstillingsrett kan utvalget ikke utsette saken eller sende den 

tilbake til administrasjonen, men kan i innstillingen anbefale dette.» 

 

I tillegg skal HMA, som tidligere nevnt, ha innstillingsrett til formannskapet i plansaker, hvor 

formannskapet har vedtakskompetansen.  

 

Kommunestyret 

Kommunestyret er kommunens øverste organ og har ansvaret for hele kommunens virksomhet. 

Kommunestyret treffer vedtak på vege av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller er 

delegert til andre. Noen typer av avgjørelser skal etter kommuneloven fattes av kommunestyret 

selv, og kan ikke delegeres til andre. Hvilke bestemmelser det er tale om fremkommer av 

kommuneloven. Som eksempel kan nevnes endring av kommunestyrets medlemstall etter § 7 

nr. 3, valg av formannskap etter § 8 nr. 1, fastsettelse av formannskapets saksområde og 



- 

myndighet etter § 8 nr. 3., opprettelse, omorganisering og nedleggelse av faste utvalg etter § 

10 og vedtak om årsbudsjett og årsregnskap etter §§ 45 og 48.  

I de tilfeller hvor kommuneloven ikke fastsetter at kommunestyret selv skal avgjøre saken, kan 

kommunestyret delegere avgjørelsesmyndigheten til formannskapet, politiske utvalg eller til 

rådmannen. 

Arbeidsgruppen er enige om at kommunale forskrifter, vedtekter, gebyrer og 

betalingsreglement ikke skal delegeres, men ligge til kommunestyret. Videre er det en del 

pliktbestemmelser som arbeidsgruppen er enig om at ikke skal delegeres. 

Når det gjelder ny kommunelov kap. 14 (økonomikapittelet) åpner denne for delegering av 

økonomiske spørsmål til formannskapet i større grad enn etter gjeldende kommunelov, 

eksempelvis myndighet til å foreta låneopptak. Arbeidsgruppen var enige om at dagens praksis, 

hvor dette tilligger kommunestyret, skal videreføres.    

Rådmannen 

Arbeidsgruppen ønsker at dagens reglement videreføres. Det betyr at den vedtakskompetanse 

rådmannen er gitt i kurante saker videreføres i nytt delegeringsreglement. Med unntak av 

representanten fra Rødt, var det enighet i arbeidsgruppen om at rådmannen delegeres 

myndighet til å foreta mindre nedbemanningsprosesser, eksempelvis hvor tjenestemottaker 

flytter og tjenestetilbudet nedlegges.  

Arbeidsgruppen presiserte viktigheten av å la utvalgene komme tidlig inn i sakene slik at de får 

mulighet til å arbeide mer fagrettet. Videre presiserte arbeidsgruppen viktigheten av at 

skrivefrister overholdes og at det fremmes saker med politisk handlingsrom. 

 

Etter ny kommunelov innføres det kjønnsnøytrale begrepet «kommunedirektør», men 

arbeidsgruppen uttrykte ønske om å videreføre begrepet «rådmann». 

 

Rådmannens vurdering  

 

Rådmannen finner grunn til å presisere at det er opp til kommunestyret hvordan de ønsker den 

politiske organiseringen av Ringerike kommune. Det er videre opp til kommunestyret som 

kommunens øverste organ å avgjøre hva som skal delegeres videre 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4687-6   Arkiv: C84  

 

 

Kommunale vigsler - vigselsmyndighet  
 

Forslag til vedtak: 

 

 I tillegg til ordfører og varaordfører gis følgende personer vigselsmyndighet:  

 

Advokat Rune Erstad  

Advokat Geir Krydsby Kristiansen  

Advokat Thea Broch 

Advokat Siri van Kervel Røskaft  

 

 

  

 

Bakgrunn 

 

Det vises til sak 154/17 vedrørende kommunale vigsler som ble behandlet av kommunestyret den 5. 

desember 2017.  

 

I sak 154/17 ble advokatene ved advokatkontoret gitt vigselsmyndighet, i tillegg til ordfører og 

vararodfører. Advokat Lena Fagervold har sluttet ved kommuneadvokatkontoret. Ny ansatt advokat 

er Siri van Kervel Røskaft.  

 

Advokatene ved kommuneadvokatkontoret er etter dette:  

Advokat Rune Erstad  

Advokat Geir Krydsby Kristiansen  

Advokat Thea Broch  

Advokat Siri van Kervel Røskaft 

 

Det stilles krav om at navnene på personene som gis vigselsmyndighet fremkommer av 

kommunestyrets vedtak.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.05.2019 



- 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/797-4  Arkiv: A20  

 

Sak: 61/19 

 

Saksprotokoll - Uttalelse - Discovery Intenational School AS  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Ringerike kommune anbefaler at Discovery International School får etablere seg i Ringerike 

kommune. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 21.05.2019: 

 

Inkurie: Rette overskrift fra ordet Møtereferat til ordet Uttalelse. 

 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a. H, V og Frp: 

«Ordet ikke strykes i vedtaket» 

 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Hovedutvalgets (HOK) innstilling og Johansens (H) forslag 

p.v.a. H, V og Frp, ble Johansens (H) forslag enstemmig vedtatt som formannskapets 

innstilling til kommunestyret. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/797-3  Arkiv: A20  

 

Sak: 17/19 

 

Saksprotokoll - Møtereferat Discovery intenational school  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Ringerike kommune anbefaler ikke at Discovery International School får etablere seg i 

Ringerike kommune. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.05.2019: 

 

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.: 19/797-2   Arkiv:   

 

 

Uttalelse – Discovery International School A/S 

 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune anbefaler ikke at Discovery International School får etablere seg i 

Ringerike kommune. 

 

  

 

Saksutredning 

Discovery International School har søkt Utdanningsdirektoratet om tillatelse til å starte friskole 

lokalisert i Ringerike kommune med oppstart høsten 2020. 

Discovery International School A/S ønsker primært å rekruttere elever fra kommunene Gran, 

Lunner, Jevnaker, Hole og Ringerike. Det søkes om å starte en grunnskole for trinnene 1-10. 

Opplæringsspråket er engelsk. 

Ved oppstart i august 2020 framgår det av søknaden at skolen skal ha 70 elever, og 230 elever 

når det har blitt full drift.  

Skolen har ikke skolelokaler, men uttalte i møte med Ringerike kommune 08.03.19 at en 

lokalisering i Åsbygda var primærønsket. 

 

Søkerne har i dag ikke  noe lokaliseringssted, noe som gjør det vanskeligere å vurdere om 

oppstart av denne skolen vil påvirke elevgrunnlaget ved kommunens kommunale grunnskoler i 

særlig grad. 

Private skoler – friskoler, motttar tjenester fra vertskommunen innen pedagogisk psykologiske 

tjeneste (PPT) og helsetjenester for skoleelever. Det er en ekstra utfordring for disse tjenestene 

å «serve» de friskolene vi har i Ringerike, Steinerskolen i Åsbygda og Montessoriskolene i Åsa 

og på Ask i tillegg til de kommunale skolene. 

 

 

 

 

Økonomiske forhold 

Rammetilskuddet til kommunen reduseres med ca. kr 113 000,- for hver elev som får 

opplæring ved en privat skole – friskole. I 2019 får 130 av kommunens barn i opplæringspliktig 



- 

alder opplæring ved en friskole. Det betyr at kommunens rammeoverføring reduseres med vel 

14,5 millioner.  

Elever ved friskoler har krav på gratis skoleskyss på lik linje med andre elever, Ved 

lokalisering for eksempel i Åsbygda antas det at de fleste elevene bosatt i Ringerike som søker 

seg inn på Discovery International School vil trenge skoleskyss. Den gjennomsnittlige 

kommunale skysskostnaden for skolebarn i Ringerike er ca. kr. 10 000,- pr år pr elev. 

 

Forslag til uttalelse: 

 

Ringerike kommune anbefaler ikke at Discovery International School får etablere seg i 

Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen oppfatter konseptet til Discovery International School som interessant. Det er 

allerede tre friskoler i kommunen. Siden Discovery International Scholl A/S verken har 

skoletomt eller skolelokaler, kan ikke rådmannen etter en totalvurdering anbefale at Discovery 

International School får starte opp i Ringerike kommune.  

 

Vedlegg 

Søknad fra Discovery International School 

Anmodning om uttalelse fra Utdanningsdirektoratet 

Vedtekter for Discovery International School A/S 

Grunnlag for internasjonal skole – vedlegg til søknaden 

Oversikt over antall grunnskoleelever i de fem aktuelle kommunene 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.19 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Anmodning om uttalelse - Discovery International School AS - 

Org.nr. 922104794 - søknad etter friskoleloven 

Discovery International School AS søker om godkjenning etter friskoleloven. Det fremgår 
av søknaden at skolen ligger i Ringerike  kommune. Skolen ønsker å drive sin virksomhet 
på grunnlag (§ 2-1): c. internasjonalt. Kopi av søknaden er vedlagt. 

Det søkes om: 

Trinn 

Søkt 

elevtall 

230 

Trinn 1 Ny 

Trinn 2 Ny 



Trinn 

Søkt 

elevtall 

230 

Trinn 3 Ny 

Trinn 4 Ny 

Trinn 5 Ny 

Trinn 6 Ny 

Trinn 7 Ny 

Trinn 8 Ny 

Trinn 9 Ny 

Trinn 10 Ny 

  

 
Rett til uttalelse 
Vertskommunen har rett til å uttale seg om søknaden før Utdanningsdirektoratet fatter 
vedtak i saken, jf. friskoleloven § 2-1 første ledd. Retten til å uttale seg er nærmere 
beskrevet i Prop.84 L (2014-2015), Ot.prp. nr. 37 (2006-2007) og Innst.O.nr. 88 (2006-
2007). Her fremgår det bl.a. at direktoratet etter en skjønnsmessig vurdering kan 
godkjenne nye skoler eller driftsendringer. I den skjønnsmessige vurderingen legges det 
blant annet vekt på hvilke konsekvenser en godkjenning vil få for den offentlige 
skolestrukturen, skolefaglige hensyn, behovet for skolen og budsjettmessige hensyn. Ved 
vurderingen av hvilke konsekvenser en godkjenning etter friskoleloven vil få for den 
offentlige skolestrukturen, vil det kunne være relevant å legge vekt på uttalelsen fra 
vertskommunen. Uttalelsen skal ikke i seg selv være avgjørende for hvorvidt en søknad 
imøtekommes eller ikke, men inngå som en del av grunnlaget for direktoratets 
skjønnsmessige vurdering. 

Stortinget har vedtatt sammenslåing av 111 kommuner fra 1. januar 2020. Anmodningen 

om uttalelse er sendt til den kommunen som er søkerens vertskommune etter dagens 
dato. Vi legger til grunn at kommuner som er omfattet av sammenslåing selv vurderer 
behovet for å ta i betraktning den nye kommunestrukturen i en eventuell uttalelse. Vi 
gjør for ordens skyld oppmerksom på at en etablert friskole kan fritt flytte innenfor 
vertskommunenes grenser. 

Uttalelsen 

Kommunen står fritt til å gi en uttalelse uavhengig av om den stiller seg nøytral, er 
positiv eller negativ til søknaden. Dersom det ikke gis en uttalelse, legges det til grunn at 
det ikke foreligger konkrete innsigelser. 

Dersom vertskommunen mener at en etablering eller en utvidelse av tilbudet vil få 
negative konsekvenser for skolestrukturen, vil det i vurderingen av innsigelsene ha 
betydning i hvor stor grad, og hvor godt, de negative konsekvensene er sannsynliggjort. 

Det er f.eks. ikke tilstrekkelig bare å vise til at kommunen på prinsipielt grunnlag er 
negativ til etablering av friskoler. Vi viser til at hensynet til saksbehandlingsprosessen 
tilsier at omfanget av dokumentasjonen ikke bør være mer omfattende enn at det 
tilstrekkelig underbygger vertskommunens syn på etableringen av den omsøkte skolen. 
Departementet påpeker likevel at jo bedre og mer relevant en innsigelse fra 
vertskommunen er begrunnet og sannsynliggjort, desto større betydning vil den ha for 
utfallet av søknadsbehandlingen. Følgende momenter vil blant annet kunne vektlegges: 



Endring av skolestruktur og budsjettmessige konsekvenser  
I vurderingen legger vi blant annet vekt på de budsjettmessige konsekvenser etablering 
av en friskole vil kunne ha, for eksempel ved at etableringen vil legge vesentlige 
bindinger på skolestrukturen og dermed begrense muligheten til å foreta 
(om)prioriteringer mellom ulike tjenesteområder. I tilfeller hvor det allerede er foretatt 
investeringer i nye skoleprosjekter, kan dette også være av betydning. 

Det kan også legges vekt på om etablering av en friskole kan føre til at en annen 
offentlig skole må legges ned fordi det ikke er elevgrunnlag for flere skoler, eller at 
reiseveien til den offentlige skolen blir urimelig. Det samme gjelder tilfeller der etablering 
av en friskole vil gjøre det vanskelig å opprettholde desentraliserte tilbud som følge av 
sviktende elevgrunnlag. 

Utdanningsdirektoratet viser også til at det kan ha betydning at en kommune er eller 
nylig har vært på ROBEK-lista. 

Utdanningsdirektoratet påpeker at ikke enhver strukturendring kommunen må foreta 
som en konsekvens av etableringen av en eller flere friskoler vil vektlegges. 

Skolefaglige hensyn  
Skolefaglige hensyn, f.eks. nedleggelse av små offentlige skoler til fordel for større 
enheter for å opprette et miljø med større muligheter for faglig og pedagogisk utvikling, 
kan vektlegges. Vi viser imidlertid til at slike hensyn normalt ikke tillegges avgjørende 
vekt, dersom det er det eneste argumentet i innsigelsen. 

Frist for uttalelse  
Utdanningsdirektoratet ber med dette om en uttalelse i saken. Vi ber om at denne 
henvendelsen besvares senest innen 3 måneder. 

  

Vennlig hilsen 

  

Marianne Elisabeth Lystad 
 

  

Kopi sendt til: 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Discovery International School AS  

  

Postadresse: 

Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO 

Besøksadresser: 

Schweigaards gate 15 B, Oslo  

Telefon: 

+47 23 30 12 00 

Telefaks: 

+47 23 30 12 99  

Epost: 

post@udir.no 

Internett: 

www.utdanningsdirektoratet.no 

Bankgiro: 

7694 05 10879 

IBAN: 

NO8876940510879 



Britveien 4, Molde  

Parkgata 36, Hamar  

Org.nr.: 

NO 970 018 131  

BIC/SWIFT 

DNBANOKK  

 



VEDTEKTER
FOR

DI SCOVERY I N TERN ATI ON AL SCH OOL AS

Vedtatt på møte 2 . Januar 2019

§ 1 Selskapets navn
Selskapets navn er Discovery International School AS . Discovery International School AS sin
adresse og kontorsted er i Jevnaker kommune.

§ 2 Stiftere
Stiftere er Heidi Jo Hannisdal og Agnar Ha nnisdal .

§ 3 S elskapets formål
Discovery International School AS har som formål å tilrettelegge for og drive
internasjonal grunnskole (1 - 10 klasse) og Videregående Skole , dertil naturlig tilhørende
aktiviteter og SFO.
S kolen skal sø ke, og opprettholde en autorisasjon som I B World School. Læreplanen vil vær e i
henhold I B’s retningslinjer og vil være i henhold til Norske regler for Internasjonale læreplaner i
Norge.
Et Kristen livssyn er gjennomgående i Discovery Internatio nal School ’s planer og drift . Det er
ikke tillat å ta utbytte, og et eventuelt overskudd ved skolen må disponeres i henhold til
økonomiforskrift til friskolelovens kapittel 4 og 5.

§ 4 Grunnkapital
Discovery International School sin aksje kapital er kr 5 0 000.

§ 5 Styringsform
Discovery International School ledes av et styre, heretter kalt Styret.

§ 7 Årsmøtet
Årsmøtet avholdes en gang per år, fortrinnsvis innen utløpet av april måned. Årsmøtet innkalles
av Styret med minimum 1 4 ( fjorten ) dagers varsel.

Foreldre/foresatte som har barn i Discovery International School og eventuelle datterselskaper
har rett til å møte og a vgi stemme i Årsmøtet. Hvert foreldrepar har en stemme.

Alle foreldre/fore satte som har barn i skolen skal motta innkalling. Innkalling kan skje
elektronisk. Styret kan innkalle til ekstraordinært Årsmøte på eget initiativ hvis det ønsker det.



Hvis minimum ti f oreldrepar/foresatte ønsker det, skal styret også innkalle til ekstra ordinært
å rsmøte.

Årsmøtet har følgende myndighet:
- velge medlemmer til Styret
- godkjenne retningslinjer for styrehonorar
- endre Discovery International School ’ s vedtekter
- avgi uttalelse om årsregnskap og årsberetning
- velge medlemmer til nominasjonskomitéen

Styremedlemmer velge s for 3 år om gangen. Nominasjonskomiteen skal presentere forslag til
nye styremedlemmer på Årsmøte t . Forslag fra andre enn Nominasjonskomiteen må presenteres
ovenf or Nominasjonskomiteen senest 7 ( sju ) dager før avholdelse av Årsmøte.
Medlemmer av nominasjonskomitéen velges etter forslag fra sittende Nominasjonskomite.
Valg av styremedlemmer krever simpelt flertall av de avgitte stemmer. Avsettelse av
styremedlemmer krever 3/4 flertall av de avgitte stemmer.

Styret skal presentere regn skapene og revisors beretning. Styret skal presentere forslag til
endring av vedtektene. Forslag til endring av vedtekter fra andre enn Styret må presenteres
overfor Styret minimum ti dager før avholdelse av Årsmøtet.
Styret må legge frem alle forslag for Årsmøtet. Endring av vedtektene krever 3/4 flertall.

Dersom s elskapet ikke driver virksomhet og det av den grunn ikke finnes foreldre/foresatte
med stemmerett i Årsmøtet, fungerer stifterne som Årsmøte.

§ 8 Styret
S elskapet ledes av et styre på 4 personer . Dette gjelder in ntil selskapet starter skolen og
foreldrerepresentant og ansattrepresentant kan velges . Styret skal da bestå av 6 personer.
Foreldrekomiteen og de ansatte har rett til å velge hvert sitt styremedlem. Disse
styremedlemmene velges i forkant av møtet og skal godkjennes av dette. Det skal foreligge
saklig grunn for ikke å godkjenne de styremedlemmene som er valgt.
Styrets leder innkaller til styremøte etter behov, minimum fire ganger per år.
Styret leder Discovery International School sin virksomhet og skal påse at driften er i
overensstemmelse med selskapets formål og innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Styrets
oppgave er også å ansette en daglig leder.
Styret velger styremedlemmer i Discovery International S chool sine eventuelle
datterselskap(er).
Styret skal ha ansvar for den langsiktige planleggingen av s elskapets virksomhet.

§ 9 Revisjon
Når Selskapets drift tilsier at Revisor er påkrevd, skal S elskapets regnskaper revideres av
registrert/statsautorisert revisor. Revisor skal påse at virksomhet en er i samsvar med selskapets
formål og at det drives på en økonomisk forsvarlig måte i tråd med retningslinjer gitt av det
offentlige. Styret kan velge revisor fo r selskapet .



§ 10 Signatur prokura
Styreleder og et t styremedlem tegner selskapet . Styret kan meddele prokura.

§ 11 Omdanning
Vedtak om omdanning gjøres av Årsmøtet etter innstilling fra Styret. Slik innstilling fra
Styret krever 2/3 dels flertall i Styret.

§12 Oppløsning av skolen
Ved nedleggelse av skolen skal vedtak om oppløsning gjøres av Årsmøtet og krever 3/4 dels
flertall.
I en oppløsningssak skal for mye utbetalt statstilskudd tilbakebetales til Utdanningsdirektoratet I
henhold t il økonomiforskrift § 6 andre ledd. Økonomiforskrift til friskoleloven § 11 andre ledd
regulerer tilbakeføring av fondsmidler ved nedleggelse av skoledriften.



Grunnlag for Internasjonal skole
Jevnaker, 28. januar 2019

Discovery International School AS er et AS som er stiftet med det formål å drive skole og
Skolefritidsordning (SFO). Det er ikke tillatt å ta ut utbytte fra selskapet, noe som også er beskrevet i
selskapets Vedtekter § 3. Revisor er per stiftelsesdato ikke utpekt, men vil bli utpekt i henhold til
Vedtektenes § 9. Styret består ved stiftelsesdato av 4 personer, men vil bli utvidet i henhold til
Friskolelovens krav til styre så snart skolen er etablert med lær ere, ansatte og elever.

Disco very International School AS (DIS) søker om å etablere og drive en Friskole på internasjonalt
grunnlag med en læreplan i henhold til IB’s retningslinjer. Undervisningsspråket i skolen vil være Engelsk
og selvsagt Norsk samt f remmedspråk. Skolen skal søke om å bli tatt opp som IB skole så snart en
driftstillatelse foreligger. Den alternative læreplan som DIS fremsender er med tillatelse basert på den
godkjente alternative læreplan til Gjøvikregionen International School (datert mars 2014).

I oppstartsåret regner skolen med å ha 7 0 elever i klassene 1 - 10, dvs PYP og MYP etter IB’s program. Fullt
oppsatt kan skolen ha et maksimum av 25 elever per klasse men skolen kan ikke overskride 2 3 0 elever
totalt. Viser også til utarbeidet budsjett som er vedlagt i søknaden.

Skolen ser også for seg å tilby SFO . Dette er det tatt høyde for og beskrevet i eget separat budsjett.

DIS søker om å etablere seg i RINGERIKE kommune som ligger i Buskerud Fylke. Begrunnelsen om å
etablere skolen i Ringerike kommune er beskrevet i de påfølgende kapitler i dette dokument. Kommunen
har flest innbyggere i regionen og kommunen har også et Høgskole/Universitetsmiljø samt mange
bedrifter med internasjonale relasjoner . DIS vurderer l okasjoner nærme grensen imot Jevnaker for å
dekke et størst mulig geografisk område. Ut ifra søknadsmassen av elever fra andre kommuner enn
Ringerike, vil skolen vurdere å tilby en ordning for skoleskyss for disse . En slik løsning kan ikke være en
del av d r iftsbudsjettet til skolen, og vil f inansieres helt separat fra skolens drift.

Regionen Ringerike, inkludert kommunene Hole, Ringerike og Jevnaker har i dag ingen tilbud om
Internasjonal skole. Selv om DIS søker om Friskole i Ringerike, vurderer DIS hel e regionen som
nedslagsfelt for skoletilbudet. Hele regionen har iflg Statistisk Sentralbyrå (SSB) 44 156 innbyggere per 3.
kvartal 2018 fordelt på 30 413 personer i Ringerike, 6 888 personer i Hole og 6 855 personer i Jevnaker. I
tillegg til disse 3 kommu nene, så vurderer også DIS at det vil komme elever fra kommunene Lunner og
Gran på Hadeland. Disse kommunene har heller ikke noen internasjonal skole i sin region. Disse to
kommunene har en befolkning på til sammen 22 743 personer.

Regionen Ringerike vil bli også utvidet ifm med endringen av Buskerud fylke. Ringerike og Hole kommune
vil bli en del av det nye fylket Viken, som også vil inkludere kommunene Jevnaker og Lunner som i dag
ligger i Oppland. Dette kan dermed skape en tettere tilhørighet for disse kommunene til senteret av
regionen som vil være Ringerike.



Under Øst - Vest konferansen 2016 i mars , lovte Erna Solberg å starte byggingen av Ringeriksbanen i 2019 ,
og at togpassasjerene kunne kjøpe billetter til første avgang for det nye InterCity - toget allerede fem år
senere. Hun siteres også i referatet fra konferansen: «Dette er et tilgjengelighetsområde som mange
ønsker å flytte til. Det betyr flere barnehager, skoler og alt det andre man må ta med seg når
b efolkningen øker » . Se vedlagte rapport fra Ringerike Utvikling AS.
Se også vedlagte offentlige rapport: « Ringeriksregionen rigget for vekst » av Steinar Aasnæss , Bjørn Ove
Grønseth og Kjetil Gjerdalen ved Høgskolen i S ørøst - Norge.

Beliggenheten gjør at mange som har sitt arbeid i Oslo området bos etter seg i Regionen Ringerike. I følge
SSB så forventes det en befolkningsøkning i alle 3 kommunene i årene fremover. Veiutbygging (E - 16) og
den planlagte Ringeriksbanen (Tog) vil også gjøre regionen til et enda mer attraktivt område å bosette
seg i.

Regionen har per 2018 4 private skoler, en i Hole (Tyrifjord Adventskirken) og 3 i Ringerike (Montessori
og Steiner). Jevnaker , Lunner og Gran har ingen private skoler. Siden ingen skoler i regionen tilbyr en
internasjonal læreplan , vil en IB skole gi elev er i regionen et meget godt skoletilbud , og det vil være et
godt alternativ til den tradisjonelle norske skolen.

Av høyere utdanning i regionen finnes Hø g skolen i Buskerud Hønefoss og Campus Ringerike
(Universitetet i Sørøst - Norge) . Når elever etter avsluttet IB grunnskole blir tatt opp til studier på
Høyskoler og Universitet , vil de ha en fordel ettersom de har hatt engelsk som hovedspr åk samt at IB gir
deg kunnskap om « læren om å lære » .

Næringslivet i regionen består blant annet av Industri med internasjonale relasjoner . På Eggemoen
Aviation & Technology Park finner vi flere selskaper med internasjonale bånd som Tronrud Engineering,
inkludert Hønefoss Airport, Eggemoen (ENEG) , FLIR (amerikansk eid world wide defense company ),
Norsk Titanium med s tore internasjonale kunder , Robot Aviation og Andritz Hydro som er et av verdens
ledende produsenter av utstyr til vannkraft. Andre større selskaper i regionen er Smurfit Kappa Norpapp
AS med hovedkontor i Irland og Spenncon konsernet . Hoteller og reiseliv sbransjen i regionen er også
interessenter i en internasjonal skole.

Styret i Discovery International School AS ,

Heidi Jo Hannisdal Anne Lise Hansen
Styrets leder Styremedlem

Linda Thunshelle Agnar Hannisdal
Styremedlem Styremedlem



Søknad om: Ny grunnskole etter 
friskoleloven 

Generelt om skolen 

Geografisk plassering 

Oppgi hvor skolen skal etableres. 

Fylke: Buskerud, Akershus og Østfold (f.o.m. 2020) 
Kommune: Ringerike (3007)  

 

Organisasjonsform 

Skolen må være registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på søknadstidspunktet. 
Skolens navn tilsvarer navnet på rettssubjektet slik det fremkommer av registreringen. 

Navn på rettssubjektet: Discovery International School AS 
Organisasjonsnummer: 922104794 
Organisasjonsform: AS  

 

Registerutskrift fra Enhetsregisteret 

Last opp fullstendig registerutskrift fra Enhetsregisteret i Brønnøysund eller fra tilsvarende 
register. Registreringen må vise skolens formål, hvem som utgjør styret ved skolen, daglig leder, 
revisor mv. Nøkkelopplysninger fra Brønnøysundregistrene er ikke tilstrekkelig. 

Utdanningsdirektoratet kan godkjenne registrering i annet register, forutsatt at denne gir 
tilsvarende notoritet. 

Vedlegg 

1. Registerutskrift.pdf (lastet opp: 25.01.2019 00.02.37) 

 

Innskuddskapital 

Last opp en bekreftelse fra skolens bank på innbetalt innskuddskapital på minimum 100 000 

kr. Skolens organisasjonsnummer, kontonummer og beløp, må fremgå av bekreftelsen. 
Bankgaranti er ikke tilstrekkelig i denne sammenheng.  

Innskuddskapitalen må være inne på søknadstidspunktet, og kan ikke brukes i perioden fra 
søknaden er levert til den er ferdig behandlet. 

Vedlegg 



1. 201901300718-0405_Bekreftelse på saldopr2901.pdf (lastet opp: 30.01.2019 09.52.00) 

 

Behov for skolen 

Skolen må begrunne hvorfor det er behov for denne skolen. 

  

Vedlegg 

1. Ringeriksregionen rigget for vekst_final -1.pdf (lastet opp: 26.01.2019 23.31.37) 

2. ru-magasin-0216-oppslag.pdf (lastet opp: 26.01.2019 23.31.43) 
3. DIS - Redegjørelse for elevtall - Elevgrunnlag til Udir.xlsx (lastet opp: 30.01.2019 

14.13.10) 
4. Grunnlag for skole DIS.pdf (lastet opp: 30.01.2019 14.24.00) 

 

Lov 

friskoleloven  

 

Kontaktinformasjon 

Kontaktinformasjon 

Fyll inn skolens kontaktadresse. Denne skal samsvare med forretningsadressen registrert i 
Enhetsregisteret. Korrespondanse fra Utdanningsdirektoratet skjer per e-post. Skriv inn den e-
postadressen som skal brukes. 

Postadresse: Prestlia 41 

Postnummer: 3520 
Poststed: JEVNAKER  

Telefonnummer: 92485740 
E-post: agnar.hannisdal@gmail.com 
Nettside:  

 

Skoleanlegg 

Skoleanlegg 

Redegjør kort for skolens planer for skoleanlegg, herunder beliggenhet (hvilken del av kommunen, 
bydel osv.). Beskriv kort hvor langt skolen har kommet for å sikre at den har lokaler som er 
godkjent av fylkesmannen ved planlagt skolestart. 



Discovery International School AS ser for seg å etablere skole I Ringerike Kommune, i retning 

grensen til Jevnaker. Dette er viktig ifm å dekke et størst mulig område i Ringeriksregionen. Skolen 
har foreløpig ett alternativ egnet for skole under vurdering. Viser også til beskrivelse i 
søknadsdokumentene.  

 

Styret og vedtekter 

Krav til styrings- og rådsorgan 

Friskoleloven stiller særlige krav til styret som skolens øverste organ. Skolen bekrefter at de har 
lest, og forstått at: 

 

styret er skolens øverste organ 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

styret har den øverste ledelsen ved skolen, og skal se til at skolen drives etter gjeldende lover og 
forskrifter 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

styret er oppnevnt i samsvar både med friskoleloven og skolens rettsgrunnlag (f.eks. aksjeloven 
eller stiftelsesloven) 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

skolen skal både ha et elevråd og et foreldreråd 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

skolen skal ha ett sett med vedtekter som både skal samsvare med friskolelovens regler og skolens 
rettsgrunnlag (f.eks. aksjeloven eller stiftelsesloven) 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

Vedtekter 

Skolen bør blant annet være oppmerksom på følgende: 

Oppgaver som er tillagt styret etter friskoleloven §§ 5-1 og 5-2 kan ikke delegeres til andre. 



Etter friskoleloven § 2-2 stilles det krav til at skolens vedtekter må angi at alle offentlige tilskudd 

og skolepenger skal komme elevene til gode jf. § 6-3. 

Et eventuelt overskudd ved skolen må disponeres i henhold til økonomiforskrift til 

friskoleloven. Videre har økonomiforskriften regler om tilbakebetaling av statstilskudd ved 
nedleggelse av skolen.   

Last opp skolens/rettssubjektets vedtekter. 

Vedlegg 

1. VEDT DIS AS.pdf (lastet opp: 25.01.2019 00.10.10) 
2. Vedtekter Discovery Int School AS.pdf (lastet opp: 25.01.2019 00.10.10) 

 

Utdanningens innhold 

Skolens grunnlag 

Velg grunnlaget skolen søker å bli godkjent etter. 

 c. internasjonalt  

Skoler som driver på internasjonalt grunnlag må følge en internasjonal læreplan. Skolen må oppgi 
hvilken læreplan de ønsker å benytte, og når denne evt. ble godkjent av Utdanningsdirektoratet. 

Vi forutsetter at skolen selv sørger for å ha nødvendige bruksretter til en alternativ 
læreplan. Skolen må i tillegg til skolens læreplan laste opp et norskspråklig dokument som viser: 

o på hvilken måte læreplanen ivaretar lovens krav til innholdet i grunnskoleopplæringen 

o skolens overgangsordninger mellom Language B og Language A, samt hvilken læreplan de skal 
følge i norsk 

o skolens norskspråklige fag - og timefordeling i 60 minutters enheter 
o hvordan fagområdene religion, livssyn, etikk, norsk, matematikk, fremmedspråk, kroppsøving, 

kunnskap om heimen, samfunnet og naturen og estetisk, praktisk og sosial opplæring blir ivaretatt 
i henhold til loven. 

Skolen følger IB's læreplaner for PYP og MYG programmene. Vedlagt under ANNET. Viser 

ellers til dokument "Alternativ læreplan" som er vedlagt under ANNET.  

 

For søknader om særskilt tilrettelagt opplæring for 
funksjonshemmede 

Skolen må redegjøre for hvordan opplæringen er særskilt tilrettelagt for funksjonshemmede, og om 
den skal drive opplæring for nokså eller særlig ressurskrevende elever. Last opp redegjørelse her: 

 

Skolens læreplan 

 Skolen skal følge en alternativ læreplan som er godkjent av Utdanningsdirektoratet  



Skriv inn navn på læreplanen, og hvem som opprinnelig har fått den godkjent. 

Discovery International School har med tillatelse brukt Alternativ læreplan for 

Gjøvikregionen International School som grunnlag for utarbeidelse av den alternative 

læreplanen. Den ble godkjent for Gjøvikregionen International School våren 2014. Denne er 

oppdatert til dagens krav og tilpasset Discovery International Shcool. Alternativ læreplan og 

IB's PYP - MYP programmer er vedlagt under ANNET.  

 

Skolens undervisningsspråk 

Språk:  

☐ Norsk 

☐ Samisk 

✓ Engelsk  

 

Vurderingsform 

 Skolen skal ha egen vurderingsordning og dokumentasjonsform 

Vedlegg 

1. Vurderingssystem PYP og MYP for DIS.pdf (lastet opp: 25.01.2019 23.51.44) 

 

Elevtall – Grunnskole 

Elevtall grunnskole 

Nye skoler skal oppgi totalt elevtall ved fullt utbygd skole (det maksimale elevtallet skolen søker 
godkjenning for) og hvilke årstrinn søknaden gjelder for. 

Eksisterende skoler som søker om endring skal oppgi antall elever og/eller årstrinn den vil utvide 
med. 

Fra skoleår: Høsten 2020 

Trinn 

Søkt 

elevtall 

230 

Trinn 1 ✓  

Trinn 2 ✓  



Trinn 

Søkt 

elevtall 

230 

Trinn 3 ✓  

Trinn 4 ✓  

Trinn 5 ✓  

Trinn 6 ✓  

Trinn 7 ✓  

Trinn 8 ✓  

Trinn 9 ✓  

Trinn 10 ✓  

 

Redegjørelse for elevtall 

Last opp vedlegg med redegjørelse for grunnlaget for det elevtallet skolen søker om og 
for behovet for det omsøkte elevtallet (ved fullt utbygd skole). 

Vedlegg 

1. DIS - Redegjørelse for elevtall - Elevgrunnlag til Udir.xlsx (lastet opp: 30.01.2019 
14.08.10) 

 

Elevene 

Elevenes rettigheter 

Elevene har særlige rettigheter etter friskolelovens kapittel 3. Skolen bekrefter at den skal følge 
reglene om: 

 

tilpasset opplæring og tidlig innsats 



✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

spesialundervisning 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

organisering i klasser og basisgrupper 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

særskilt språkopplæring 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

rådgivning 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

Inntaksreglement 

Skolen må ha et inntaksreglement som viser prioritering av søkere dersom det er flere søkere enn 
skolens godkjente kapasitet. Prioriteringen må skje ut fra saklige hensyn. Les mer om inntak og se 
friskoleloven § 3-1. 

Vedlegg 

1. Admission Discovery International School.pdf (lastet opp: 25.01.2019 00.17.31) 

 

Ordensreglement 

Skolen skal ha et ordensreglement som beskriver elevenes rettigheter og plikter jf. friskoleloven §§ 
3–9 og 3-10. Ut fra hensynet til forutberegnelighet og rettssikkerhet skal reglementet beskrive de 
refsingstiltakene som skolen kan bruke dersom elevene bryter reglementet. Skolen har ikke 
anledning til å benytte andre refsingstiltak enn de som er uttrykkelig nevnt i reglementet. 

Et eksempel på en type refsingstiltak er bortvisning. Bortvisning er enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven § 2, og det må framgå av reglementet at vedtaket kan påklages til fylkesmannen 
i skolens fylke. 



Reglementet må omtale elevens rett til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. 

Se også sjekkliste - ordensreglement 

  

Vedlegg 

1. Ordensreglement for Discovery International School.pdf (lastet opp: 25.01.2019 00.18.10) 

 

Skolens personale 

Faglig, pedagogisk og administrativ ledelse 

 

Skolen bekrefter at den skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse. 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

Skolen bekrefter at den skal ha en daglig leder. 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

Kompetansekrav til undervisningspersonalet 

 

Skolen vil stille de kompetansekravene som følger av friskoleloven med tilhørende forskrift. 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

Politiattest og lønns- og arbeidsvilkår 

 

Skolen skal følge reglene i friskoleloven om politiattest ved tilsetting. 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

Skolen er kjent med at undervisningspersonalet har rett til lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende det 
som gis i den offentlige skolen. 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  



 

Økonomi og annen virksomhet 

Budsjett 

Last opp budsjett som viser hvordan driften finansieres og hvilke kostnader skolen vil ha ved fullt 
utbygd skole, dvs. et helt skoleår for det totale elevtallet søknaden gjelder. Se veileder og 
budsjettmal. 

Vedlegg 

1. Discovery International School Budget.xlsx (lastet opp: 30.01.2019 14.08.53) 
2. Discovery After School Activities Budget (SFO Budget).xlsx (lastet opp: 31.01.2019 

21.02.09) 

 

Skolen bekrefter at beregningen av skolepenger og statstilskudd fremgår av note til budsjettet. 

✓ Kontrollpunktet er bekreftet  

 

Annen virksomhet 

Oppgi om skolen skal tilby noen av disse typene virksomhet. Skolen må utarbeide eget budsjett for 

annen virksomhet og eventuelt felleskostnader skolen og den andre virksomheten har må fordeles 
på de forskjellige budsjettene. 

 Skolefritidsordning (SFO)  
Virksomheten må ha egen avdeling i skolens budsjett, og felleskostnader må være fordelt.  

 

Dersom skolen ønsker å drive annen virksomhet utover det som nevnes her, må den søke særskilt 
om dette under "Annet". 

 

Spesielt for skolen dersom den ikke skal tilby SFO 

Dersom skolen ikke skal tilby SFO for sine elever, må skolen redegjøre for hvordan dette ivaretas. 

 

Annet 

Dispensasjoner 

 Skolen søker ikke om dispensasjoner fra loven. 

 



Tilleggsopplysninger 

Dersom skolen ønsker å legge ved tilleggsopplysninger, kan dette lastes opp her. 

 



Grunnskoleelever i de 5 aktuelle kommunene: 

 

Kommune Elevtall pr 01.10.18 

Gran 1594 

Hole 863 

Jevnaker 782 

Lunner 1112 

Ringerike 3266 

Sum 7617 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2851-9  Arkiv: B30  

 

Sak: 62/19 

 

Saksprotokoll - UNGDATA 2017 - FORSLAG TIL TILTAK  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Tiltak og gjennomføringsplan basert på funn i Ungdata-undersøkelsen 2017, tas til orientering. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 21.05.2019: 

 

 

 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt tatt til orientering. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2851-8  Arkiv: B30  

 

Sak: 16/19 

 

Saksprotokoll - UNGDATA 2017 - FORSLAG TIL TILTAK  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Tiltak og gjennomføringsplan basert på funn i Ungdata-undersøkelsen 2017, tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 08.05.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2851-10  Arkiv: B30  

 

Sak: 5/19 

 

Saksprotokoll - UNGDATA 2017 - FORSLAG TIL TILTAK  

 

Vedtak i Ungdomsrådet: 

 
Tiltak og gjennomføringsplan basert på funn i Ungdata-undersøkelsen 2017, tas til orientering. 

 
 

Behandling i Ungdomsrådet 28.05.2019: 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Ungdomsrådet 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2851-7   Arkiv: B30  

 

 

UNGDATA 2017 - FORSLAG TIL TILTAK  
 

Forslag til vedtak: 
Tiltak og gjennomføringsplan basert på funn i Ungdata-undersøkelsen 2017, tas til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunestyret behandlet 05. november 2017 funnene fra Ungdata undersøkelsen. 

Kommunestyret ba i vedtaket om at rådmannen utarbeider konkrete forslag til tiltak og 

gjennomføringsplan på funnene i UNGDATA og at disse legges frem for politisk behandling 

(K-sak 109-17).  

Kommunestyret påpekte og at slike undersøkelser som UNGDATA, er viktige i kartlegging av 

barnas oppvekstmiljø og med en høy svarprosent gir et godt bilde av dagens situasjon. 

Kommunen har gode resultater på enkeltområder, men skårer bekymringsfullt på 

ungdomsmiljø, psykisk helse og skoletrivsel. Ringerike skal være et godt sted å vokse opp og 

ringeriksskolen skal være en skole som utligner sosiale forskjeller.  

 

Innledning  

Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy som gir et bilde av hvordan ungdommene har det og 

hva de driver med i fritiden. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og 

Akershus og syv regionale kompetansesentre innen rusfeltet står bak undersøkelsen.  

Elevene i ungdomsskolene og de videregående skolene deltar. Spørsmålene dekker helheten i 

ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder.  

For kommuner og fylkeskommuner er Ungdata et kartleggingsverktøy som egner seg til å til 

bruk i det forebyggende ungdomsarbeidet og for å få oversikt på folkehelseområdet. 

 

Resultatene fra 2017 

2017-resultatene viste at det arbeides godt med tiltak og forebygging rundt vold, rus og 

kriminalitet.  Det forebyggende arbeidet fortsetter og spesielt med tanke på bruk av hasj og 



- 

alkohol. Når det gjelder resultater i videregående skole viste de at flere har store utfordringer 

med psykisk og seksuell trakassering.  Ungdata resultatene viste at det store flertallet var 

fornøyd med egen helse. Selv om ungdom generelt har god fysisk helse, er det likevel mange 

som sliter med ulike type plager i hverdagen. De mest utbredte plagene er hodepine, 

magevondt og smerter i nakke, skulder, ledd og muskeltur. Det er en tendens i resultatene som 

viser at jentene er betydelig mer utslitt enn guttene.  

Ungdomstiden er en sårbar periode som byr på store omveltninger – også mentalt. Resultatene 

fra 2017 viste at det i Ringerike har vært en økning i angst- og depresjonslidelser.  Jenter er 

mer plaget og oppsøker oftere hjelp enn gutter. Resultatene viste også at de aller fleste trives 

på skolen. Det store flertallet mente at lærerne bryr seg om sine elever og at de selv passer inn 

blant skolen sine elever. Likevel er det ikke alle som er fornøyd med skolen sin.  

Trygge og sunne lokalmiljøer er derfor særlig viktig for denne aldersgruppas velferd. Barn og 

unge kan også ha andre meninger enn voksne om hva som gir livskvalitet på hjemstedet. I 

Ringerike var ikke alle like godt fornøyd med lokalmiljøet sitt.  

 

 Planlagte og gjennomførte tiltak 

Etter Ungdata 2017 har kommunen jobbet med tiltak ut fra funnene. Arbeidet har foregått 

innen flere områder, både internt i enheter, på tvers av enheter og sektorer, med ungdom og 

sammen med frivilligheten.  

Presentasjonen nedenfor viser tiltak som er godt i gang, er i oppstart og under planlegging. 

Temaene som er valgt ut er innenfor område fritidsaktiviteter, helse og skole.  

 

Presentasjon og innspill 

Ungdomskoleelevene har fått presentert Ungdata 2017 tallene, og fikk være med å si 

noe om nødvendige tiltak.  Ungdommene arbeidet med dette i elevrådene. Igangsatt i 

2017.  

Ungdomsrådet hadde tema Ungdata på konferanse 2017, og gav innspill til arbeidet. 

 

Tiltak grunnskole 

 Psykologisk førstehjelp, 4 trinn.  

Tiltaket er for alle 4. klassinger og målet er håndtering av egen psykisk helse. Tiltaket 

startet opp i 2018.  

 

 Samtalegrupper for ungdom.  

Tiltaket er ment for gutter og jenter som har behov for samtaler. To ansatte i 

Ungdomskontaktene har kurset «Jentesnakk» fra KORUS (Kompetansesenter på 

rusområdet). Tiltaket startet høst 2017.  

 

 Grupper på ungdomsskolene med tema helse/vennskap/selvbilde.  

Tiltaket er ment for sårbar og utsatt ungdom. Tiltaket startet i 2018. 

 

 Foreldremøter og møter for elevene i 1. klasse og 8. klasse  

med tema psykisk helse og «Godt nok». Tiltaket er tenkt som forebygging og 



- 

informasjon om tiltak. Igangsatt høst 2018.  

 

 Foreldremøte om mobbing 5. trinn og 8. trinn 

PPT ansvarlig.  Informasjon om mobbing til foresatte.  

 

 Rusundervisning.  

Tiltaket er for alle ungdomsskoleelever og gjennomføres årlig. 

 Miljøterapeuter/miljøarbeider grunnskolen.  

Det er avsatt 1 million kroner i budsjett 2019, og i handlingsprogrammet er samme sum 

avsatt årlig fram til 2022. Prosjektet ble beskrevet i sak 19/141. Oppstart høst 2019.  

 

Tiltak videregående skole 

 Skoleprogrammet VIP  

(Veiledning og Informasjon om Psykisk helse for ungdom) gjennomføres for alle elever 

i 1 trinn videregående skole.  

Målet er å gjøre elevene bedre rustet til å ta vare på egn psykisk helse og bli 

oppmerksom på hvilke hjelpetiltak de kan oppsøke. 

 

 Månedsbrev-informasjon.  

I brevet legger blant annet Helsesykepleier ut ulike aktuelle temaer hos Helsestasjon for 

Ungdom. Instagram og Snap er andre arena for informasjon og kommunikasjon. 

Tiltaket gjennomføre etter behov. Tiltaket er etter skoletid og omfatter samtaler om det 

å bo på hybel, hygiene/helse, økonomi, kosthold, psykisk og fysisk helse. Tiltaket er et 

samarbeid mellom videregående skole, ungdomskontaktene og helsesykepleier. 

Legges ut på de videregående skolenes digitale plattform. 

  

 Makkerskap/Læringspartner.  

Tiltaket er utarbeidet for videregående skole, men prøves ut også i grunnskolen. 

Tiltaket startet i 2017.  

 

 Rusundervisning på videregående skole.  

Tiltaket er for 2. trinn. Gjennomføres årlig 

 

Tiltak for alle  

 Oppsøkende sosialt arbeid, felting og trefftider i skolen.  

Tiltaket er for alle ungdommer og gjennomføres kontinuerlig av Utekontaktene.  

 

 Ungdomsplassen.– en dør inn for ungdom i Ringerike.  

Tiltaket er ment for ungdom i alderen 13 til 23 år, og er lokalisert i Hønefoss sentrum. 

Tiltaket er skal være tilgjengelig for unge og dette skal være en uformell møteplass. Det 

skal være en dør inn for å få kontakt med kommunale tjenester og en dør inn til en 

trygg voksen å prate med. Det er også mulig å møte andre kommunale tjenester på 

ungdomsplassen. For eksempel kan Helsestasjonen for ungdom ha temakvelder. Andre 



- 

som kan stikke innom eller ha temakvelder kan være: Karriereveiledning, 

kulturtjenesten, NAV, rustjenesten, barneverntjenesten, psykisk helse, 

oppfølgingstjenesten, forebyggende politi og andre som aktuelle. Tiltaket startet i april 

2019.  

 

 Faktaopplysninger om ulik prevensjon.  

Tiltaket er for alle ungdommer som søker kontakt med skolehelsetjenesten eller 

Helsestasjon for ungdom. Helsesykepleierne i ungdomsskole og videregående 

hospiterer en dag på Senter for ung seksualitet i Oslo, kompetansesenter for 

helsepersonell for å fornye og opparbeide kompetanse.  

 

 DU-mestringskurs for ungdom.  

Tiltaket er utviklet spesielt for aldergruppen 14-20 år. Tiltaket er et behandlingstiltak 

ved lett til moderat depresjon, og for å forebygge  

utvikling av depresjon. To kursveiledere ble kurset i 2018.   

 

  «Tankevirus»-kurs.  

Tiltaket er for ungdom i ungdomskolen og videregående skole er tenkt som angst og 

depresjonsmestringskurs. Igangsatt i 2018.  

 

 Helsestasjon for ungdom.  

Temakveld for gutter. Tiltaket startet opp høst 2018. 

 

 Samarbeid om skolehelsetjenesten – for alles beste.  

Et prosjekt som skal utvikle en samarbeidspraksis som skal jobbes med i grunnskolen, 

de videregående skolene, forebyggende arbeid i kommunene og samarbeid med 

foresatte/foreldre. Praksisen skal i hovedsak utvikles og bygge på tiltak man allerede 

har eller man har behov for. Arbeidet skal ha fokus på brukermedvirkning og system.  
 

Systemet skal sikre at det iverksettes tidlige, kostnadseffektive tiltak for varig endring 

for psykisk helse og livsmestring. Målet er også en sterkere foreldremedvirkning for 

utsatt ungdom. Samarbeidspraksisen skal ha spesielt fokus på psykisk helse, seksuell 

trakassering og opplevd skole press.  

Prosjektet hadde oppstart høst 2018. Systemet skal Sikrer ungdom god utvikling 

gjennom målrettede tiltak, sikre elevmedvirkning i prioriterte tiltak, foresatte skal gis 

muligheter til å øke sin kompetanse og få en større medvirkning i prioriteringer, en 

fylkeskommune og kommuner som har tilstrekkelig kunnskap om ungdoms 

utfordringer og tiltak som iverksettes i et utdanningsløp 

 

 

 

 

Tidligere politisk behandling 

 K-sak 109-17: Kommunestyret ba rådmannen utarbeide konkrete forslag til tiltak og 

gjennomføringsplan på funnene i UNGDATA og at disse legges frem for politisk behandling  

 

 



- 

Rådmannens vurdering 

For Ringerike kommune er Ungdata undersøkelsen en god kartlegging til bruk i det 

forebyggende ungdomsarbeidet. Undersøkelsen gir et nyttig kunnskapsgrunnlag for å analysere 

ungdommens situasjon, samtale med ungdommen, se på trender og spisse det forebyggende 

arbeid kontinuerlig.  

 

Rådmannens vurdering er at det er igangsatt mange og positive tiltak for ungdom. Arbeidet vil 

følges videre opp og Ungdata 2020 vil vise oss eventuelle endringer i resultatene.  

 

Rådmannen vil arbeide for at ungdommenes stemme blir hørt og utfordringene som er 

avdekket vil arbeides med over tid. Arbeidet er en kontinuerlig prosess hvor tiltak må utprøves, 

evalueres og forbedres, implementeres eller avsluttes.  

 

 

 Tore Isaksen, 15.04.2019 

 rådmann 

 

 

Leder: Magnar Ågotnes og Marianne Mortensen 

 

Saksbehandler:  

Karianne Berg 

Marianne Mortensen 
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Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2469-2   Arkiv: K72 &29  

 

 

Grunngitt spørsmål fra Jim Hagen Warp (Ap) - Er det helseskadelig å bade og 

spise fisk fra Tyrifjorden pga miljøgift ?  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

  

 

 

Vedlegg 

Grunngitt spørsmål fra Jim Hagen Warp (Ap) mottatt 31.05.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trude Svendsen Bjerkås

Fra:

Sendt:
Til:
Emne:

Jim Hagen Warp <Jim.Warp@outlook.com>

30. mai 2019 2L:10

Kjell Hansen; Sekretariat
Gru n ng itt spørsmål Tyrifjorden

RINGERIKE KOMMUNE

3 1 MAI Ztìlrl

Dokumentsenteret

I Nyhetene har vi nå lest att Mattilsynet anbefaler ikke og spise fisk fra Tyrifjorden på grunn av miljøgift, her er det en grunn til bekymring.

Mine spm er:

Er det er helseskadelig og bade i Tyrifjorden pga giftvstoffet?

Hva slag tiltak må EiØres for og minske skadeomfanget av denne/ disse giftige stoffene, i Tyrifjorden og har Ringerike kommune noe ansvar for dette?

Og er det nå merket rundt Tyrifjorden att man ikke burde spise eller fiske fisken i fjorden?

Dette er noe av det jeg lurer på !!!!

Mvh Jim Hagen Warp
AP

Dokid:
1 9066974
(1 et246e-1 )
ù'uøgdspóNdår¿ J ú Èá!èilhrc ilÐ. F, !ú
trê¡sêsÞd¿rq ã b:dà or 3p 5!r5rfi!,ißdr ua !ß¡r
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Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2016-3   Arkiv: 210  

 

 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 03.mai 2019  
 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 03.05.19. tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.05.19. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Ringerike kommune 
 
Dato: 03.05.2019 kl. 08:30 
Sted: Formannskapssalen, 2. etasje i rådhuset, Hønefoss 
Arkivsak: 19/00025 
  

Til stede:  Karsten Lien (SV), leder 
Lise Kihle Gravermoen (Sp), nestleder 
Dag Haakon Henriksen (H), medlem 
Erna Skaugrud (Ap), medlem 
Ulf Magnussen (FrP), medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Kommunalsjef økonomi Gyrid C. Løvli (28-30) 

Daglig leder Inger Anne Fredriksen, BKR 
Teamleder Shweta Garg, BKR 

  
Protokollfører: Utvalgssekretær Pål Ringnes 
  

 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

27/19 
19/00069-
15 

Protokoll fra møte 03/19 til endelig godkjenning og 
underskrift 

3 

28/19 
19/00048-
16 

Status for den økonomiske situasjonen per 31. 03.19 4 

29/19 
19/00048-
13 

Uttalelse til årsregnskapet 2018 for Ringerike 
kommune 

5 

30/19 
19/00048-
15 

Årsrapport 2018 Finansområdet 6 

31/19 19/00048-9 
Åpenhetsrapport 2018 fra Buskerud Kommunerevisjon 
IKS 

7 



 2  

32/19 
19/00048-
14 

Revisor informerer 8 

33/19 
19/00069-
16 

Sekretæren informerer 9 

34/19 
19/00069-
11 

Eventuelt 10 

 
 

Hønefoss, 03.05.2019 
 
 
 

Karsten Lien 
 
 
 
 
Lise Kihle Gravermoen      Dag Haakon Henriksen 
 
 
 
 
 
Erna Skaugrud       Ulf Magnussen 
 
 
 
 
 
 
 
  



 3  

Saker til behandling 

27/19 Protokoll fra møte 03/19 til endelig godkjenning og underskrift 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 03.05.2019 27/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Protokoll fra møte 03/19 er godkjent og underskrevet av medlemmene. 
 
 
Møtebehandling 

 
Votering 

 
Sekretærens forslag ble enstemmig vedtatt med en endring. Protokollen skrives 
under i neste møte. 
 
 
Vedtak  

 
Protokoll fra møte 03/19 er godkjent. Underskrives i neste møte. 
 
[Lagre]  
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28/19 Status for den økonomiske situasjonen per 31. 03.19 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 03.05.2019 28/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

 
Kommunalsjef økonomi redegjorde for blant annet følgende: 
 

- Kommunen har fått oppsigelse fra UDI når det gjelder helsetjenester på 
Hvalsmoen asylmottak, vil få tilskudd på kr 10,5 mill. utbetalt 

- Inntektene på konsesjonskraft, prognose økt 
- Tilskudd knyttet til enslig mindreårig flyktninger må justeres 
- Private og kommunale barnehager 
- Hjemmetjenesten, prosjekt i regi av Stamina bedriftshelsetjeneste 
- Økning sosialhjelp, satt inn tiltak 

 
 
Votering 
 
Sekretærens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  

 
Redegjørelsen tas til orientering. 
[Lagre]  
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29/19 Uttalelse til årsregnskapet 2018 for Ringerike kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 03.05.2019 29/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
1. Rådmannens redegjørelse tas til orientering. 
 
2. Revisors redegjørelse tas til orientering. 
 
3. Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte uttalelse til kommunens årsregnskap 

2018. 
 
4. Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Møtebehandling 

 
Kommunalsjef økonomi redegjorde kort for årsregnskapet 2018. 
 
Revisor redegjorde for utført revisjon. 
 
 
Votering 
 
Sekretærens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  

 
1. Rådmannens redegjørelse tas til orientering. 
 
2. Revisors redegjørelse tas til orientering. 
 
3. Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte uttalelse til kommunens årsregnskap 

2018. 
 
4. Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
[Lagre]  
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30/19 Årsrapport 2018 Finansområdet 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 03.05.2019 30/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

 
Kommunalsjef økonomi redegjorde for årsrapporten. 
 
Votering 

 
Sekretærens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
[Lagre]  
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31/19 Åpenhetsrapport 2018 fra Buskerud Kommunerevisjon IKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 03.05.2019 31/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Åpenhetsrapporten tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

 
Revisor redegjorde kort for åpenhetsrapporten. 
 
 
Votering 
 
Sekretærens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  

 
Åpenhetsrapporten tas til orientering. 
 
[Lagre]  
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32/19 Revisor informerer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 03.05.2019 32/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

 
Revisor informerte i hovedsak om følgende: 
 

- Oppsummering av revisjonsarbeidet 2018 vil rapporteres i neste møte 
- Forvaltningsrevisjon om medisinering er i rute 
- Forvaltningsrevisjon om etikk er i rute. 

 
 
Votering 
 
Sekretærens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  

 
Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering. 
 
[Lagre]  
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33/19 Sekretæren informerer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 03.05.2019 33/19 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar sekretærens informasjon til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

 
Sekretæren informerte i hovedsak om følgende: 
 

- Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet blir sendt over kommunens 
postmottak så snart som mulig. 

- Mulig ny organisering av kontrollutvalgssekretariatet 
 

 
Votering 
 
Sekretærens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  

 
Kontrollutvalget tar sekretærens informasjon til orientering. 
[Lagre]  
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34/19 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ringerike kommune 03.05.2019 34/19 

 
 
Møtebehandling 

 
Om kommunestyremøte 2. mai 2019 

Kontrollutvalgets leder Karsten Lien (SV) orienterte fra kommunestyrets møte 2. mai 
2019 og kontakt i forbindelse med møtet. Følgende nevnes: 

 Knut Arild Melbøe (MDG) ønsket kopi av notatet fra rådmannen i sak 19/19. 
Notat er sendt fra sekretariatet.  

 Hans Petter Aasen (Sp) mente kontrollutvalget burde se på opptaksområdene 
for grunnskole  

 Mons Ivar Mjelde (Ap) hadde fått en rekke henvendelser om 
opptaksområdene. Han ba også kontrollutvalget se nærmere på dette. 

Leder vil be om en skriftlig tilbakemelding i de to sistnevnte sakene. 
 
 
Henvendelse om manglende innsyn 
Leder har mottatt henvendelse om manglende innsyn i dokumenter. Kontrollutvalget 
ber administrasjonen om at slike henvendelser håndteres på en riktig måte, slik at 
publikum får tilgang til de opplysningene de har krav på uten unødvendig venting. 
 
 
Ringerikskraft AS 
Det er generalforsamling i Ringerikskraft AS 15. mai 2019. Leder møter. 
 
 
SFO 
Kontrollutvalgets leder Karsten Lien (SV) informerte om at utvalget vil få henvendelse 
om forskjellsbehandling om SFO fra Nanna Kristoffersen (SOL). 
 
 
Kommunestyresak 54/19 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler – Klage på 
vedtatt plan 
Erna Skaugrud (Ap) og Dag Haakon Henriksen (H) ga en kort orientering. Saken 
sendes til Fylkesmannen. 
 
 
Neste møte i kontrollutvalget 

Kontrollutvalget vedtok å flytte møtet 7. juni 2019 til 14. juni 2019. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2160-4   Arkiv: 216  

 

Etablering av Viken Kommunerevisjon IKS  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommunen slutter seg til sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS og 

Buskerud Kommunerevisjon IKS til Viken kommunerevisjon IKS. 

2. Kommunestyret vedtar selskapsavtale av 14.04.2019 som gjelder fra stiftelse og frem til 

31. desember 2019.  

3. Kommunestyret vedtar selskapsavtale av 1.1.2020 som gjelder fra og med  

1. januar 2020.  

4. Kommunestyret velger representant med varamedlemmer til selskapets 

representantskap. Disse representantenes valgperiode vil vare frem til det nye 

kommunestyret er konstituert og har gjort nye valg av representanter høsten 2019. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune er i dag deleier i Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR). 

 

Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR) har ansvar for revisjon av Buskerud fylkeskommune, 

samt Drammen, Flesberg, Kongsberg, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Nore og Uvdal, 

Ringerike, Rollag, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker kommune.  

Follo distriktsrevisjon IKS (FDR) har i dag ansvar for revisjonen av Enebakk, Nesodden, Ski 

og Ås kommuner. 

Kommune- og regionreformen vil medføre endringer på eiersiden i begge selskapene.  

 

Prosessen 

Follo distriktsrevisjon IKS og BKR IKS inngikk 5.7.2018 en intensjonsavtale med sikte på 

sammenslåing av revisjonsenhetene senest 1.1.2020. Bakgrunnen for ønske om etablering av en 

større interkommunal revisjonsenhet er endringer i eksterne rammevilkår gjennom kommune- 

og regionreform, samtidig som selskapene opplever en økt etterspørsel etter spesialkompetanse 

og bredde i kommunerevisjonens tjenestetilbud. Formålet med utredningen har vært å etablere 

en større og sterkere faglig revisjonsenhet senest fra 1.1.2020. 

 
Det ble i 2018 gjennomført en utredning for sammenslåing av FDR og BKR. Utredningen ble 

avlagt 20. februar 2019. I løpet av utredningsfasen er det avholdt felles styremøte mellom 

styrene i de to selskapene, og flere møter i en prosjektgruppe bestående av de to daglige 

lederne og representanter fra de ansatte. Videre er det avholdt møte i en referansegruppe med 

deltakere fra selskapenes eiere. Selskapene har knyttet til seg bistand fra KS Bedrift som har 



- 

bistått med juridisk rådgivning i forbindelse med utredningen og utforming av ny 

selskapsavtale.  

 

Prosessen har vært redegjort for i representantskapsmøter i de to selskapene gjennom 2018. 

Utredningen ble presentert i representantskapene i mars, og forslaget til sammenslåing ble 

positivt mottatt av eierrepresentantene i begge selskapene. 

 
 
Konklusjon: 

Hovedkonklusjonene i utredningen er: 

 Buskerud Kommunerevisjon IKS videreføres og utvides med eiere 

fra dagens Follo distriktsrevisjon IKS. Selskapet endrer sitt navn til Viken 

kommunerevisjon IKS.  

 Eierfordelingen baseres på en modell hvor 1/4 av andelene fordeles 

likt på deltakerne, mens de resterende 3/4 fordeles etter 

fylkeskommunens/kommunenes driftsinntekter. 

 Bokført egenkapital i Follo distriktsrevisjon IKS og innskutt 

selskapskapital fra Buskerud Kommunerevisjon IKS blir innskutt egenkapital i Viken 

kommunerevisjon IKS. Det skytes ikke inn ytterligere kapital fra eierne. 

 Ved overføring av ansatte fra Follo distriktsrevisjon IKS til Viken 

kommunerevisjon IKS legges det til grunn at kapitel 16 i Arbeidsmiljøloven om 

virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse. 

 Dagens kontorstrukturer beholdes. Hovedkontor legges til 

Drammen, med avdelingskontorer i Follo og Hønefoss. 

 Begge revisjonsselskapene har i dag KLP som sin 

pensjonsleverandør. Dette foreslås videreført i Viken kommunerevisjon IKS. Dagens 

pensjonsforpliktelser videreføres inn i Viken kommunerevisjon IKS, og det er foreslått 

prinsipper for beregning av ansvar for selskapets pensjonsforpliktelser ved en eventuell 

uttreden. 

 

Det vises til vedlagte utredning for nærmere beskrivelse av bakgrunnen for forslaget.  

 
Endringer på eiersiden som følge av kommune- og regionreformen: 

 Ski kommune slår seg sammen med Oppegård kommune fra 1.1.2020, til Nordre Follo 

kommune. Den nye kommunen har vedtatt å konkurranseutsette revisjonstjenestene. 

 Sande kommune slår seg sammen med Holmestrand kommune fra 1.1.2020, og nye 

Holmestrand kommune har valgt Vestfold og Telemark revisjon IKS som revisor. 

 Nedre Eiker, Svelvik og Drammen kommuner slår seg sammen til nye Drammen 

kommune fra 1.1.2020. Kontrollutvalgene i de tre kommunen har innstilt BKR som 

revisor for nye Drammen kommune. Saken legges frem for fellesnemda som innstiller 

på valg av revisor til det nye bystyret. 

 Buskerud fylkeskommune slår seg sammen med fylkeskommunene i Akershus og 

Østfold til Viken fylkeskommune fra 1.1.2020. Fellesnemda i Viken fylkeskommune har 

vedtatt en revisjonsordning med egen ansatt revisjon, men fylkestinget i Buskerud 

besluttet i april å ikke si opp sitt eierforhold i BKR. Buskerud fylkeskommune er derfor 

videreført som eier i selskapsavtalene. 

 Flå kommune har vedtatt BKR som ny revisor fra 1.1.2020. 

 



- 

Det er ønskelig at Viken kommunerevisjon IKS skal være operativt fra 1.1.2020. For at det 

skal være mulig, må endringer i selskapet registreres i 2019. Selskapsavtaler/endring i 

selskapsavtaler for IKS må vedtas av kommunestyret/fylkestinget selv. Dette gir noen 

utfordringer på grunn av fylkes- og kommunesammenslåinger. For det første er ikke 

kommunestyre/fylkesting i de nye kommunene/fylkeskommunen konstituert før mot slutten av 

2019. For det andre må selskapsavtalen endres per 1.1.2020 mht angivelse av deltakere og 

ansvarsdel som følge av kommunesammenslåinger. 

 

Med utgangspunkt i dette og av forenklingshensyn legges det derfor fram to selskapsavtaler til 

vedtak samtidig, en som gjelder fra stiftelse og fram til 31. desember 2019 og en som trer i 

kraft samtidig med at sammenslåingen iverksettes 1. januar 2020: 

 

En selskapsavtale som gjelder fra stiftelse og frem til 31. desember 2019. Den viser 

eierskapet basert på kommune- og fylkesstruktur og med kommunenummer som 

gjelder i 2019.  

 

En selskapsavtale som skal gjelde fra og med 1. januar 2020. Den viser eierskapet 

basert på kommune- og fylkesstruktur og med kommunenummer som gjelder fra og 

med 2020.  

Det er ikke nødvendig med formelt vedtak om å velge Viken kommunerevisjon IKS som 

revisor for kommunen, da oppdragene i de sammenslåtte selskapene videreføres i det nye 

selskapet, jf. revisjonsforskriften § 18 første ledd. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på at BKR har sett seg om etter nye samarbeidspartere og anser at det 

er en styrke for kvalitetet på leveransene at BKR har ett stort faglig miljø. 

 

Vedlegg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Gyrid Løvli 

 

 























Vi ken kom m u n erevi sjon I KS

Buskerud kommunerevisjon IKS

Follo distriktsrevisjon IKS
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SE LSKAPSAVTALE

FOR

VI KE N KOM M U N E R E VI SJON I KS

Organisasjonsnummer 985 731 098

§ 1. Foretaket

Viken K ommunerevisjon IKS er e t interkommunal t selskap opprettet med hjemmel i L ov om
interkommunale selskaper av 29.01.1999 nr 6 .

§ 2. Deltak erne i selskapet

Deltakere i selskapet er :

• Buskerud fylkeskommune (org.nr 964 951 373)
• Drammen kommune (org.nr 921 234 554)
• Enebakk kommune (org.nr 964 949 581)
• Flesberg kommune (org.nr 940 898 862)
• Flå kommune (org.nr 964 951 462)
• Kongsberg kommune (org.nr 942 402 465)
• Krødsherad kommune (org.nr 964 962 855)
• Modum kommune (org.nr 970 491 589)
• Nesodden kommune (org.nr 944 383 565)
• Nore og Uvdal kommune (org.nr 964 950 946)
• Ringerike kommune (org.nr 940 100 925)
• Rollag kommune (org.nr 964 963 282)
• Sigdal kommune (org.nr 964 962 766)
• Øvre Eiker kommune (org.nr 954 597 482)
• Ås kommune (org.nr 964 948 798)

§ 3. Selskapets formål

Selskapets formål er å utføre l ovpålagte r evisjonsoppgaver for deltakerne etter gjeldende Lov om
kommuner og fylkeskommuner (k ommune lov en) med tilhørende forskrifter . Revisjonsarbeidet
omfatter regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon . Selskapet utfører også andre tjenester, herunder
undersøkelse og selskapskontroll, så langt dette er forenlig med selskapets oppgaver som revisor.
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Selskapet kan påta seg oppdrag for andre enn selskapets deltakere så fremt dette ikke er i strid med
gjeldende bestemmelser om revisjon og annen lovgivning.

Selskapet yter også andre former for rådgivning og veiledning relatert til kommunal og
fylkeskommunal drift , så langt dette er forenlig med selskapets oppgaver som revisor .

Selskapet har ikke erverv til formål.

§ 4 . Hovedkontor

Selskapet har sitt hovedkontor i Drammen kommune .

§ 5 . Innskuddsplikt

Deltakernes samlede innskudd fordeler seg på følgende måte:

Deltaker Samlet innskudd
Buskerud fylkeskommune 380 000
Drammen kommune 409 000
Enebakk kommune 60 000
Flesberg kommune 21 000
Flå kommune 15 000
Kongsberg kommune 185 000
Krødsherrad kommune 12 000
Modum kommune 65 000
Nesodden kommune 103 000
Nore og Uvdal kommune 22 000
Ringerike kommune 146 000
Rollag kommune 16 000
Sigdal kommune 27 000
Øvre Eiker kommune 70 000
Ås kommune 105 000
Sum 1 700 000

Deltakerne gjør ikke ytterligere innskudd i selskapet.

§ 6 . E ierandeler og ansvar

Deltakernes ansvars an del er lik deltakernes eierandel med følgende fordeling:

Deltaker Eierandel i %
Buskerud fylkeskommune 13, 7
Drammen kommune 25,6
Enebakk kommune 4,2
Flesberg kommune 2 , 5
Flå kommune 2,1
Kongsberg kommune 8, 7
Krødsherad kommune 2, 4
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Modum kommune 5,1
Nesodden kommune 6,1
Nore og Uvdal kommune 2, 8
Ringerike kommune 9,3
Rollag kommune 2, 3
Sigdal kommune 2, 7
Øvre Eiker kommune 5 , 9
Ås kommune 6, 6

Nye deltaker e godkjennes av kommunestyrene og nye eier andeler beregnes. Tilsvarende gjelder ved
uttreden av deltaker e .

§ 7 . Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av én representant fra hver av
deltak er ne . Hver representant har to personlige vararepresentanter. Valget skjer normalt for en
periode på fire ( 4 ) år og følger kommunestyrets valgperiode.

Representantskapet velger selv leder og nestleder.

Deltakerne har stemmerett i forhold til sin eierandel. Ved voterin ger vektes den enkelte deltaker s
stemme svarende til deltakernes eierandel i selskapet med utgangspunkt i fremmøtte deltakere.

§ 8 . Representantskapets møter

Representantskapets leder innka ller til representantskapsmøte. Innkalling til representant -
skapsmøte skal skje skriftlig og minst fire (4) uker før møtet. Innkallingen skal inneholde en saksliste.

Ordinært r epresentantskapsmøt e skal holdes 1. halvår innen 30.4. og i 2. halvår innen 15.12.

Ordinært representantskapsmøte i 1. halvår skal behandle:
1. Års beretning
2. Å rs regnskap
3. Valg til styret
4 . Valg av valgkomité
5. Valg av revisor .

Ordinært representantskapsmøte i 2. halvår skal behandle:
1. Økonomiplan for de fire neste budsjettår
2. Årsbudsjett for kommende kalenderår.

For øvrig skal representantskapet avgjøre:
1. Andre saker som i henhold til lovgivningen skal avgjøres av representantskapet
2. Andre saker som styre t forbereder og legge r frem for representantskapet .

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av
møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.
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Representantskapet selv kan vedta deltagelse i annet interkommunalt selskap innenfo r sitt formål og
ansvarsområde. Kjøp av aksjer i andre selskaper og i nngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler av
strategisk art avgjøres av representantskapet.

Representantskapets leder kan på eget initiativ, eller dersom to styremedlemmer eller min s t en av
deltakerne ber om det, kalle inn til representantskapsmøte med kortere frist, minimum to ( 2 ) uker, i
de tilfeller dette er påtrengende nødvendig.

Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet . A lle styremedlemmene og daglig
leder har møte - og talerett.

§ 9 . Styret

Styret bestå r av seks ( 6 ) medlemmer og tre ( 3 ) prioriterte varamedlemmer. Styremedlemmer og vara
velges av representantskapet og velges for to år. Styret sitter til nytt styre er valgt. Hvert år velges
halvparten av medlemmene. Ett av medlemmene og varamedlemmet velges av og blant de ansatte i
selskapet.

Daglig leder har innstillings - , møte - og talerett i styremøter, om styret ikke for det enkelte tilfellet
bestemmer noe annet.

Hvert styremedlem har en stemme.

Styremøter avholdes når lederen finner det påkrevd eller når medlem av styret eller daglig led er
krever det. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal, så langt mulig, inneholde en saksliste
utarbeidet av styrelederen.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, deriblant leder eller
nestleder. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende – men likevel mer enn
1/3 - del av samtlige styremedlemmer – har stemt for. Ved stemmelikhet er møteleders stemme
avgjørende.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapet formål, selska psavtalen, selskapets
årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.

Styret ansetter daglig leder . Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styret s godtgjøre l s e fastsettes av representantskapet.

§ 10. Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité på tre medlemmer. Representantskapet velger komitéens leder og
medlemmer.

Valgkomitéen skal sammensettes slik at hensynet til eierfellesskapets interesser blir ivaretatt.
Flertallet i komitéen skal være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte. Daglig leder eller andre
ledende ansatte kan ikke være medlem av komitéen.

Valgkomitéen foreslår kandidater til styret.
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Valgkomitéens funksjonstid er to år.

§ 1 1 . Daglig leder

Daglig leder skal forestå den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som
styret gir vedrørende driften av selskapet.

Daglig leder er representantskapets og styrets sekretær og saksbehandler . Daglig leder har tale - og
forsl agsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne
møte.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor
betydning. Slike saker kan den daglige leder bare av gjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig
leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for
selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

Daglig leders fullmakter fastsettes i egen instruks for daglig leder.

§ 1 2 . Representasjon og signatur

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan delegere til daglig leder , eller til
daglig leder sammen med ett styremedlem , retten til å tegne firmaet. Slik deleg ering må meldes til
Foretaksregister e t.

Daglig leder representerer selskapet i saker i den daglige driften som faller inn under daglig leders
myndighet, jfr. § 11 .

§ 1 3 . Lån og garantistillelse

Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak i henhold til den til enhver tid
gjeldende lovverk , dog begrenset til kr 3 ,0 mill.

Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske
forpliktelser.

Selskap et kan ikke foreta utlån.

§ 1 4 . Arbeidsgiveransvar

Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i selskapet.

Viken K ommunerevisjon IKS skal være tilknyttet en arbeidsgiverorganisasjon og være medlem av
kollektiv pensjonsordning .

Styret fastsetter rammer og lønnsbetingelser for daglig leder.
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§ 1 5 . Regnskap og revisjon

Regnskapet skal avgis etter regnskapsloven. Regnskapet og årsberetningen fastsettes av
representantskapet. Styret fremlegger forslag til årsregnskap og årsberetning.

Revisor velges av representantskapet .

§ 1 6 . Uttreden

En deltaker kan med ett års (12 måneders) skriftlig varsel, på grunnlag av vedtak i kommunestyret
eller fylkestinget, si opp sitt deltakerforhold i selskapet med virkning fra 1.7. det enkelte år og kreve
seg utløst av selskapet.

Ved uttreden fra selskapet hefter deltakeren for sin andel av selskapsforpliktelsene på
uttredelsestidspunktet , jfr. § 6 i selskapsavtalen .

Ved uttreden skal ansvar for selskapets pensjonsforpliktelser dekkes etter følgende prinsipper:

1. Forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner som er overført fra de tidligere enhetene
Buskerud kommunerevisjon IKS (org.nr. 985 731 098) og Follo distriktsrevisjon IKS (org.
nr. 914 022 134) , fordeles på deltakerne i Buskerud kommunerevisjon IKS og Follo
distriktsrevisjon IKS basert på eierandel i de respektive selskapene pr 31.12.2019.

2. Forpliktelser for oppsatte og løpende pe nsjoner i selskapet som har inntrådt etter
1. 1. 2020 baseres på eierandeler i selskapet.

3. Pensjonsforpliktelser for ansatte i selskapet på uttredelsestidspunktet baseres på
eierandel i selskapet.

Alle beregninger gjøres på grunnlag av de prinsipper som benyttes av Pensjonskontoret i
”Overføringsavtalens sikringsordning”. Ved endringer i pensjonslovgivning eller pensjonsordninger
skal disse prinsippene for fordeling av de historiske pensjonsforpliktelsene fortsatt gjelde for
deltakerne i selskapet.

§ 1 7 . Oppløsning og avvikling

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Forslag til oppløsning av selskapet må
vedtas enstemmig av representantskapet, jfr. Lov om interkommunale selskaper § 32.

Eventuelle tvister i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning avgjøres ved voldgift,
om ikke annen løsning følger av lov eller forskrift.

§ 1 8 . Øvrige bestemmelser

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende Lov om interkommunale selskaper om forhold som ikke
er regulert i denne avtalen .
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§ 19 . Ikrafttredelse og endring

Selskapsavtalen trer i kraft 1.1.2020 .

Endringer av selskapsavtalen skal gjøres i tråd med L ov om interkommunale selskaper § 4, 2. ledd.
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SE LSKAPSAVTALE

FOR

VI KE N KOM M U N E R E VI SJON I KS

Organisasjonsnummer 985 731 098

§ 1. Foretaket

Viken K ommunerevisjon IKS er e t interkommunal t selskap opprettet med hjemmel i L ov om
interkommunale selskaper av 29.01.1999 nr 6 .

§ 2. Deltak erne i selskapet

Deltakere i selskapet er :

Buskerud fylkeskommune (org.nr 964 951 373)
Drammen kommune (org.nr 939 214 895 )
Enebakk kommune (org.nr 964 949 581)
Flesberg kommune ( org.nr 940 898 862)
Kongsberg kommune (org.nr 942 402 465)
Krødsherad kommune (org.nr 964 962 855)
Modum kommune (org.nr 970 491 589)
Nedre Eiker kommune (org. nr 841 088 832)
Nesodden kommune (org.nr 944 383 565)
Nore og Uvdal kommune ( org.nr 964 950 946)
Ringerike kommune (org.nr 940 100 925)
Rollag kommune (org.nr 964 963 282)
Sande kommune (org.nr 938 971 471)
Sigdal kommune (org.nr 964 962 766)
Svelvik kommune (org.nr 939 516 107)
Øvre Eiker kommune (org.nr 954 597 482)
Ås kommune (org.nr 964 948 798)

§ 3. Selskapets formål

Selskapets formål er å utføre l ovpålagte r evisjonsoppgaver for deltakerne etter gjeldende Lov om
kommuner og fylkeskommuner (k ommune lov en) med tilhørende forskrifter . Revisjonsarbeidet
omfatter regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon . Selskapet utfører også andre tjenester, herunder
undersøkelse og selskapskontroll, så langt dette er forenlig med selskapets oppgaver som revisor.
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Selskapet kan påta seg oppdrag for andre enn selskapets deltakere så fremt dette ikke er i strid med
gjeldende bestemmelser om revisjon og annen lovgivning.

Selskapet yter også andre former for rådgivning og veiledning relatert til kommunal og
fylkeskommunal drift , så langt dette er forenl ig med selskapets oppgaver som revisor .

Selskapet har ikke erverv til formål.

§ 4 . Hovedkontor

Selskapet har sitt hovedkontor i Drammen kommune .

§ 5 . Innskuddsplikt

Innskutt selskapskapital i tidligere Buskerud Kommunerevisjon IKS på kr 1 417 000 videreføres som
innskudd i Viken Kommunerevisjon IKS. Videre blir bokført egenkapital på kr 268.000 i tidligere Follo
distriktsrevisjon IKS skutt inn som egenkapital i selskapet.

Deltakerne gjør ikke ytterligere innskudd i selskapet.

Deltakernes samlede innskudd fordeler seg på følgende måte:

Deltaker Samlet innskudd
Buskerud fylkeskommune 380 000
Drammen kommune 260 000
Enebakk kommune 60 000
Flesberg kommune 21 000
Kongsberg kommune 185 000
Krødsherad kommune 12 000
Modum kommune 65 000
Nedre Eiker kommune 90 000
Nesodden kommune 103 000
Nore og Uvdal kommune 22 000
Ringerike kommune 146 000
Rollag kommune 16 000
Sande kommune 64 000
Sigdal kommune 27 000
Svelvik kommune 59 000
Øvre Eiker kommune 70 000
Ås kommune 105 000
Sum 1 685 000
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§ 6 . E ierandeler og ansvar

Deltakernes ansvars an del er lik deltakernes eierandel med følgende fordeling:

Deltaker Eierandel i %
Buskerud fylkeskommune 13,2
Drammen kommune 17,9
Enebakk kommune 3,9
Flesberg kommune 2 ,3
Kongsberg kommune 8,3
Krødsherad kommune 2, 1
Modum kommune 4,9
Nedre Eiker kommune 6,9
Nesodden kommune 5,8
Nore og Uvdal kommune 2,6
Ringerike kommune 8,9
Rollag kommune 2, 1
Sande kommune 3,8
Sigdal kommune 2,5
Svelvik kommune 3,0
Øvre Eiker kommune 5 , 6
Ås kommune 6,2

Nye deltaker e godkjennes av kommunestyrene og nye eier andeler beregnes. Tilsvarende gjelder ved
uttreden av deltaker e .

§ 7 . Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av én representant fra hver av
deltak er ne . Hver representant har to personlige vararepresentanter. Valget skjer normalt for en
periode på fire ( 4 ) år og følger kommunestyrets valgperiode.

Representantskapet velger selv leder og nestleder.

Deltakerne har stemmerett i forhold til sin eierandel. Ved voterin ger vektes den enkelte deltaker s
stemme svarende til deltakernes eierandel i selskapet med utgangspunkt i fremmøtte deltakere.

§ 8 . Representantskapets møter

Representantskapets leder innka ller til representantskapsmøte. Innkalling til representant -
skapsmøte skal skje skriftlig og minst fire (4) uker før møtet. Innkallingen skal inneholde en saksliste.

Ordinært r epresentantskapsmøte skal holdes 1. halvår innen 30.4. og i 2. halvår innen 15.12.

Ordinært representantskapsmøte i 1. halvår skal behandle:
1. Års beretning
2. Å rs regnskap
3. Valg til styret
4 . Valg av valgkomité
5. Valg av revisor .
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Ordinært representantskapsmøte i 2. halvår skal behandle:
1. Økonomiplan for de fire neste budsjettår
2. Årsbuds jett for kommende kalenderår.

For øvrig skal representantskapet avgjøre:
1. Andre saker som i henhold til lovgivningen skal avgjøres av representantskapet
2. Andre saker som styret forbereder og legge r frem for representantskapet .

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av
møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.

Representantskapet selv kan vedta deltagelse i annet interkommunalt selskap innenfo r sitt formål og
ans varsområde. Kjøp av aksjer i andre selskaper og i nngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler av
strategisk art avgjøres av representantskapet.

Representantskapets leder kan på eget initiativ, eller dersom to styremedlemmer eller min s t en av
deltakerne ber om det, kalle inn til representantskapsmøte med kortere frist, minimum to ( 2 ) uker, i
de tilfeller dette er påtrengende nødvendig.

Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet . A lle styremedlemmene og daglig
leder har møte - og tal erett.

§ 9 . Styret

Styret bestå r av seks ( 6 ) medlemmer og tre ( 3 ) prioriterte varamedlemmer. Styremedlemmer og vara
velges av representantskapet og velges for to år. Styret sitter til nytt styre er valgt. Hvert år velges
halvparten av medlemmene. Ett av medlemmene og varamedlemmet velges av og blant de ansatte i
selskapet.

Daglig leder har innstillings - , møte - og talerett i styremøter, om styret ikke for det enkelte tilfellet
bestemmer noe annet.

Hvert styremedlem har en stemme.

Styremøter avholde s når lederen finner det påkrevd eller når medlem av styret eller daglig leder
krever det. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal, så langt mulig, inneholde en saksliste
utarbeidet av styrelederen.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvpar ten av medlemmene er til stede, deriblant leder eller
nestleder. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende – men likevel mer enn
1/3 - del av samtlige styremedlemmer – har stemt for. Ved stemmelikhet er møteleders stemme
avgjørende.

St yret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapet formål, selskapsavtalen, selskapets
årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.

Styret ansetter daglig leder . Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styret s godtgjøre l s e fastsettes av representantskapet.
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§ 10. Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité på tre medlemmer. Representantskapet velger komitéens leder og
medlemmer.

Valgkomitéen skal sammensettes slik at hensynet til eie rfellesskapets interesser blir ivaretatt.
Flertallet i komitéen skal være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte. Daglig leder eller andre
ledende ansatte kan ikke være medlem av komitéen.

Valgkomitéen foreslår kandidater til styret.

Valgkomitéens funksjonstid er to år.

§ 1 1 . Daglig leder

Daglig leder skal forestå den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som
styret gir vedrørende driften av selskapet.

Daglig leder er representantskapets og styrets sekretær og saksbehandler . Daglig leder har tale - og
forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne
møte.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller a v stor
betydning. Slike saker kan den daglige leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig
leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for
selskapets virksomhet. Styret skal i så fall sna rest mulig underrettes om saken.

Daglig leders fullmakter fastsettes i egen instruks for daglig leder.

§ 1 2 . Representasjon og signatur

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan delegere til daglig leder , eller til
daglig leder sammen med ett styremedlem , retten til å tegne firmaet. Slik deleg ering må meldes til
Foretaksregister e t.

Daglig leder representerer selskapet i saker i den daglige driften som faller inn under daglig leders
myndighet, jfr. § 11 .

§ 1 3 . Lån og garantistillelse

Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak i henhold til den til enhver tid
gjeldende lovverk , dog begrenset til kr 3 ,0 mill.

Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske
forpliktelser.

Selskapet kan ikke foreta utlån.
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§ 1 4 . Arbeidsgiveransvar

Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i selskapet.

Viken K ommunerevisjon IKS skal være tilknyttet en arbeidsgiverorganisasjon og være medlem av
kollektiv pensjonsordning .

Styret fastsetter rammer og lønnsbetingelser for daglig leder.

§ 1 5 . Regnskap og revisjon

Regnskapet skal avgis etter regnskapsloven. Regnskapet og årsberetningen fastsettes av
representantskapet. Styret fremlegger forslag til årsregnskap og årsberetning.

Revisor velges av representantskapet .

§ 1 6 . Uttreden

En deltaker kan med ett års (12 måneders) skriftlig varsel, på grunnlag av vedtak i kommunestyret
eller fylkestinget, si opp sitt deltakerforhold i selskapet med virkning fra 1.7. det enkelte år og kreve
seg utløst av selskapet.

Ved uttreden fra selskapet hefter deltakeren for sin andel av selskapsforpliktelsene på
uttredelsestidspunktet, jfr. § 6 i selskapsavtalen .

Ved uttreden skal ansvar for selskapets pensjonsforpliktelser dekkes etter følgende prinsipper:

1. Forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner som er overført fra de tidligere enhetene
Buskerud kommunerevisjon IKS (org.nr. 985 731 098) og Follo distriktsrevisjon IKS (org.
nr. 914 022 134) , fordeles på deltakerne i Buskerud kommunerevisjon IKS og Follo
distriktsrevisj on IKS basert på eierandel i de respektive selskapene pr 31.12.2019.

2. Forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner i selskapet som har inntrådt etter
1. 1. 2020 baseres på eierandeler i selskapet.

3. Pensjonsforpliktelser for ansatte i selskapet på uttredel sestidspunktet baseres på
eierandel i selskapet.

Alle beregninger gjøres på grunnlag av de prinsipper som benyttes av Pensjonskontoret i
”Overføringsavtalens sikringsordning”. Ved endringer i pensjonslovgivning eller pensjonsordninger
skal disse prinsippene for fordeling av de historiske pensjonsforpliktelsene fortsatt gjelde for
deltakerne i selskapet.

§ 1 7 . Oppløsning og avvikling

Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Forslag til oppløsning av selskapet må
vedtas enstemmig av representantskapet, jfr. Lov om interkommunale selskaper § 32.
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Eventuelle tvister i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning avgjøres ved voldgift,
om ikke annen løsning følger av lov eller forskrift.

§ 1 8 . Øvrige bestemmelser

For øv rig gjelder den til enhver tid gjeldende Lov om interkommunale selskaper om forhold som ikke
er regulert i denne avtalen .

§ 19 . Ikrafttredelse og endring

Selskapsavtalen trer i kraft når den er vedtatt av samtlige eiere.

Endringer av selskapsavtalen skal gjøres i tråd med L ov om interkommunale selskaper § 4, 2. ledd.
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VI K E N K O M M U N E R E VI SJ O N I K S
UTREDNI NG OM SAM M ENSLÅING AV S ELSKAPEN E

F ORORD

Dette er en utredning om sammenslåing av de to revisjonsselskapene
Follo distriktsrevisjon IKS og Buskerud Kommunerevisjon IKS. Utredningen er foretatt på
bakgrunn av inngått intensjonsavtale med sikte på sammenslåin g av de to selskapene.
Formålet med utredningen har vært å etablere en større og sterkere faglig revisjonsenhet
senest fra 1.1.2020.

Utredningsarbeidet er gjennomført av en prosjektgruppe bestående av de to daglige lederne
i selskapet og ansattes represent anter. I tillegg har en referansegruppe bestående av
representanter fra eierkommunene gitt tilbakemeldinger på arbeidet underveis.

Styringsgruppen vil rette en stor takk til alle ansatte og tillitsvalgte som har bidratt positivt i
dette omstillingsprosjekt et.

Ski/Drammen , 20. februar 2019

Trond Simarud og Knut Martin Glesne

Styringsgruppa
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1. SAM M EN DRAG

I 2014 - 2015 vedtok Stortinget kommunereformen med drøfting av nye oppgaver og større
kommuner. Endringer i kommune - og fylkesstruktur har stor betydning for selskapenes
ram mebetingelser, eierstruktur og økonomi. Dette, samt økt konkurranse og økte
forventninger om effektiv ressursbruk, stiller stadig større krav til faglig kompetanse og
effektiv bruk av revisjonsverktøy og metodikk i enhetene. Videre etterspør våre kunder i
tjenester som i større grad krever spisskompetanse på kommunal revisjon.

En større revisjonsenhet gir større fagmiljø, mulighet for brede og spissere kompetanse,
samt stordriftsfordeler administrativt og faglig.

I juli 2018 inngikk Follo distriktsrevisjon IKS og Buskerud Kommunerevisjon IKS
intensjonsavtale med sikte på sammenslåing av de to selskapene. Representantskapene i
selskapene er orientert om prosessen underveis .

I utredningen er det fokusert på hvordan et nytt selskap kan etableres på en best mulig
måte, gjennom en sammenslåing av dagens to selskaper. I utredningen er det særlig fokusert
på selskapsform, eiere, økonomi og forpliktelser og arbeidsrettslige forhold .

Underveis i prosessen har det også vært dialog med andre revisjonsenheter som kan være
interessert i å s lutte seg til det nye selskapet, spesielt nevnes Indre Østfold
kommunerevisjon IKS .

I forbindelse med en mulig sammenslåing av de to selskapene er det blitt vurdert hvilken
selskapsform som e r mest hensiktsmessig for et nytt selskap. Vurderingen er begrenset til to
aktuelle selskapsformer; interkommunalt selskap (IKS) og samvirkeforetak (SA) .
Konklusjonen er at en organisering som IKS i størst grad vil ivareta de behov både eiere og
selskap vi l ha for styring og drift av et nytt selskap.

Buskerud Kommunerevisjon IKS utvides med eiere fra dagens Follo distriktsrevisjon IKS og
selskapet endrer sitt navn til Viken kommunerevisjon IKS. Dagens kontorstrukturer beholdes .
H ovedkontor legges til Dramm en, med avdelingskontor er i Follo og Hønefoss.

Det er foreslått eier - og ansvarsfordeling , og stemmerett. Bokført egenkapital i Follo
distriktsrevisjon IKS og innskutt selskapskapital fra Buskerud Kommunerevisjon IK S blir
innskutt egenkapital i Viken kommunerevisjon IKS . D et skytes ikke inn ytterligere kapital fra
eierne.

Det foreslås en finansieringsmodell basert på medgått tid , og at honorarnivået for dagens
kommuner på kort sikt videreføres på samme nivå inn i det utvidede selskapet. Regnskapet
til Viken kommunerevisjon IKS skal føres etter regnskapslovens prinsipper, i tråd med IKS -
lovens hovedregel.
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Begge revisjonsselskapene har i dag KLP som sin pensjonsleverandør. Dette foreslås
videreført i Viken kommunerevisjon I KS . Dagens eierkommuner hefter for
pensjonsforpliktelsene i forhold til sin eierandel i selskapet. Det foreslås at d agens
pensjonsforpliktelser videreføres inn i Viken kommunerevisjon I KS , og det er foreslått
enkelte prinsipper for beregning av ansvar for selskapets pensjonsforpliktelse r ved en
eventuell uttreden.

Ved overføring av ansatte fra Follo distriktsrevisjon I KS til Viken kommunerevisjon I KS legges
det til grunn at kapitel 16 i Arbeidsmiljøloven om virksomhetsoverdragelse kommer til
anvendelse.
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2 BAKGRU N N OG M AN DAT

Bakgrunnen for etablering av en større interkommunal revisjonsenhet er endringer i
eksterne rammevilkår gjennom kommune - og regionreform, samtidig som selskapene
opplever en økt etterspørsel etter spesialkompetanse og bredde i kommunerevisjon ens
tjenesteti lbud.

Kommune - og regionreformen har som mål å etablere større, mer robuste kommuner og
fylkeskommuner. Det er planlagt flere sammenslåinger av kommuner både i Follo og
Buskerud, samt sammenslåing av fylkeskommunene i Buskerud, Akershus og Østfold til
Vik en fylkeskommune. E ndrede rammevilkår krever at revisjonsenhetene utvikler seg slik at
de også i tiden fremover kan levere revisjonstjenester av høy kvalitet til konkurransedyktige
priser. Det er også sentralt at organisasjonsform en gjør det mulig å være e n totalleverandør
av revisjonstjenester for våre eiere.

Kommuneloven ble endret i 2004 og åpnet blant annet opp for konkurranse innenfor
kommunale revisjonstjenester. Det ble også etablert et tydelig skille mellom bestiller og
utfører av revisjonstjenester og opprettelse av nye kontrollutvalgssekretariat. Kommunal
revisjon har de siste årene opplevd stadig økende konkurranse fra private aktører. Denne
konkurransen er ytterligere økt etter at grensen for revisjonsplikt for private virksomheter
ble hevet.

Som følge av økt konkurranse og en stram kommuneøkonomi, forventes det at kostnadene
til revisjon reduseres, og at selskapet har konkurransedyktige priser. Samtidig blir kommunal
og fylkeskommunal sektor stadig mer kompleks, og eierne etterspør stadig mer
spe sialkompetanse. Dette medfører behov for større fagmiljø. Konkurransen om
kompetansen er også økt.

Buskerud Kommunerevisjon IKS ble stiftet 11.02.2003 og har 13 kommuner og Buskerud
fylkeskommune som sine eiere. Selskapet har geografisk tilhørighet i Buske rud, med unntak
av Hallingdal, samt to kommuner i Vestfold. Selskapet har 2 1 ansatte, med hovedkontor i
Drammen og et avdelingskontor på Hønefoss.

Follo kommunerevisjon IKS har røtter tilbake til 1946. Selskapet ble omdannet til et IKS i
2013 og har fire kommuner som sine eiere. Selskapet har geografisk tilhørighet i Follo
(Akershus) . Selskapet har 7 ansatte, med hovedkontor i Ski.

Utredningen er foretatt på bakgrunn av inngått intensjonsavtale med sikte på sammenslåing
av de to selskapene. Formålet med utredningen har vært å etablere en større og sterkere
faglig revisjonsenhet senest fra 1.1.2020.
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Prosjektet har hatt følgende prosjektorganisering:

• Arbeidet har vært ledet av en styringsgruppe bestående av styrelederne i de to
selskapene.

• Utredningsarbeidet er gjennomført av en prosjektgruppe bestående av de to daglige
lederne i selskapet og to ansattes representanter.

• I tillegg har en referansegruppe bestående av representanter fra eierkommunene gitt
tilbakemeldinger på arbeidet underveis .

KS Bedrift har bistått i utredningen med juridiske vurderinger og kvalitetssikret forslag til
selskapsavtale.

Utredningen skal brukes som et grunnlag for videre behandling i styrene og av selskapets
eiere.
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3 M U LI GH ETER OG U TFOR DRI N GER

3.1 M U LI G H E TE R

E t større revisjonsselskap vil gi muligheter for bedre ressursutnyttelse, større fleksibilitet og
mulighet for spesialisering. Det vil gi grunnlag for økt effektivitet ved prosjektgjennomføring,
og kan heve både kvalitet og gi kortere leveringstid. En samme nslåing vil gi mulighet for å
etablere et sterkt faglig miljø, som kan tilby de tjenester eier n e etterspør til
konkurransedyktige priser og med god kvalitet.

Det er sentralt å utvikle og tiltrekke seg gode medarbeidere. En større revisjonsenhet kan
letter e være i forkant av utviklingen av revisjonsfaget, og kan bidra til overføring av mer
erfaring og kompetanse til kommunene. Et større selskap vil mer effektivt kunne
gjennomføre kursing, etterutdanning og kompetanseoverføring for eksisterende ansatte.
Samt idig er det å forvente at en større enhet vil fremstå mer a ttraktiv for nye medarbeidere
og med større muligheter for interne avansement.

Videre vil e t større selskap lettere kunne tilpasse seg endrede rammebetingelser , s amordne
ressurser og kompetanse , og derigjennom muliggjøre lavere driftskostnader og innsparinger .
En større enhet vil være mer robust i forhold til sykdom og avgang, men det vil også gi en
mer robust eierstruktur med mindre avhengighet av hver kommune.

Sammenslåing av kommuner forventes å ville gi noe merarbeid til revisjonen i forkant og
etterkant av sammenslåingstidspunktet. En større enhet vil lettere kunne håndtere denne
arbeidsøkningen innenfor de ressursene man har til rådighet.

3.2 U TF ORD RI N G E R

For å utnytte mulighetene nevnt over, må selskapene få til en god og ryddig
sammenslåingsprosess. Endringsprosesser er krevende både for ledere og ansatte.

En utfordring vil være å knytte sammen to kulturer til en felles bedriftskultur. Dette vil ta
noe tid og må jobbes aktivt med for at det skal lykkes. Et sammenslått selskap vil dekke et
stort geografisk område. En desentralisert kontorstruktur som det nye selskapet vil få, gir
også noen styringsutfordringer internt. Dette handler om kommunikasjon og
informasjonsflyt mellom kontorene.

Det e r også et spørsmål om større geografiske enheter og eventuelt nye selskapsformer
utfordrer eierfølelsen kommunene har til selskapet.
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Målsettingen er å bevare og videreutvikle en offentlig revisjonsenhet som har høy
kompetanse innen kommunal revisjon, kommu nalt regnskap og kommunal forvaltning.
Selskapet skal levere kostnadseffektive tjenester til eierkommunene.

En sammenslåingsprosess vil innebære at våre eiere vil bli deltakere i et større selskap, med
flere eiere. Innflytelse og styringsmulighet kan bli redusert, og dette kan oppfattes som
problematisk. Dette er en sentral utfordring som er vektlagt i vurdering av selskapsform.
Samtidig er det også grunn til å tro at en større revisjonsenhet vil oppfattes som en enda
mer uavhengig kontrollinstans, noe som er avgjørende for tilliten til kommunenes
kontrollsystem.
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4 SELSKAPSFORM

Dagens to selskap er begge organisert som interkommunale selskap. I forbindelse med en
eventuell sammenslåing er det viktig å vurdere hvilken selskapsform som er mest
hensiktsmessi g for et nytt selskap.

Denne utredningen tar utgangspunkt i følgende to aktuelle selskapsformer: interkommunalt
selskap (IKS) og samvirkeforetak (SA). Her følger en kort, generell redegjørelse for de ulike
selskapsformene.

4.1 I N TE R KOM M U N ALT SE LSK AP

Selskapsformen kjennetegnes ved at den har delta k ere framfor eiere, og at det kun er
kommuner, fylkeskommuner og andre IKS som kan være deltakere. Deltak erne har til
sammen ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser, og selskapet kan ikke gå konkurs.
S elskapsformen er tilpasset en tett, offentlig eierstyring, ved blant annet at selskapsavtalen
(tilsvarer vedtekter i AS) og endringer av denne, skal vedtas i alle delta k ernes
kommunestyrer, medlemmer i representantskapet (som tilsvarer generalforsamling i AS)
velges personlig av kommunestyrene, og at representantskapet har enkelte oppgaver som i
et AS ligger til styret.

Modellen er ikke egnet for utøvelse av EØS - rettslig økonomisk aktivitet, slik IKS - loven er i
dag. Kombinasjonen av konkursforbudet og det ubegrensede ansvaret vil kunne medføre
ulovlig offentlig støtte for tjenester som selges i markedet.

Både Follo distriktsrevisjon og Buskerud K ommunerevisjon er organisert som IKS - er i dag, og
dette er en utbredt organisasjonsform b lant kommunale revisjon sselskaper.

4.2 SAM VI RKE F ORE TAK

Samvirkeforetak opprettes etter reglene i lov om samvirkeforetak 29.6.2007 nr. 81. Eierne av
et samvirkeforetak betegnes som medlemmer i foretaket. Samvirkeforetaksformen
kjennetegnes av at den typisk brukes der medlemmer ønsker å løse en oppgave i fellesskap .
Samvirkefor etaksformen kjennetegnes videre ved at medlemskapet er fleksibelt, ved at
medlemskap som utgangspunkt er åpent for alle som kan få sine økonomiske interesser
ivaretatt av foretaket, og at det er kort frist for utmelding. Begge deler kan imidlertid, med
vis se begrensninger, reguleres i vedtektene.

Samvirkeforetak er fleksibelt og passer godt hvis det er mange medlemmer.

Medlemmene hefter kun for sin innskutte kapital. Selskapet kan dermed gå konkurs.
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Modellen er i statsstøttesammenheng også egnet for produk sjon av tjenester som selges i et
konkurransemarked. Selskapets øverste eierorgan er årsmøtet. Medlemmenes stemmevekt
tilsvarer eierandelens størrelse. Fullmakter til årsmøtet kan delegeres både internt i den
enkelte kommune og til andre medlemmer.

Selska psformen har frem til nå vært svært lite benyttet som samarbeidsform i
kommunesektoren. Det foreligger ett eksempel på at dette er gjort innenfor
kommunerevisjon. Revisjon Midt - Norge SA er det nye felles revisjonsselskapet i Trøndelag.
Selskapet er etabler t fra 2018 med 44 medlemmer.

F ORE N KLE T OVE RSI KT – I KS OG SA1

IKS SA

Eierskap Deltakere – eierandeler Medlemmer - medlemskap

Begrensninger i hvem som
kan delta/eie

Kommuner, fylkeskommuner og
andre IKS

Kan begrenses i vedtekter, saklig
grunn

Innmelding Likelydende vedtak i samtlige
kommunestyrer

Styret godkjenner innmelding etter
søknad

Lovens utmeldingsfrist Ett års skriftlig varsel Tre måneder

Eiernes ansvar og risiko Ubegrenset, konkursforbud Begrenset til andelsinnskudd

Styringsdokument Selskapsavtale Vedtekter

Øverste
styringsorgan /eierorganet

Representantskapet Årsmøtet

Endring av
styringsdokumentet

Skal vedtas av alle kommunestyrene
– politisk forankring

Årsmøte

Krav til beslutningsdyktig
eierorgan

2/3 av alle eierne Flertall av de møtende

Hvem representerer i
eierorganet

Personlig valgte medlemmer , valgt
av kommunestyret

Fullmakt/valgt av kommunestyret

Hvem vedtar budsjett og
økonomiplan

Representantskapet Styret

4.3 OP P SU M M E RI N G OG AN B E F ALI N G OM SE LSK AP SF O R M

Det er fordeler og ulemper med begge de aktuelle selskapsformene. Det er likevel noen
fordeler og ulemper som veier tyngre enn andre.

1 Oversikten er svært forenklet, og det kan være nyanser på flere av områdene. Oversikten er kun ment å gi en
oversikt.
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Ulempen med IKS som organisasjonsform er at den har en relativt rigid regulering av
formkrav i eierstyringen, og at endringer i selskapsavtalen må opp i samtlige kommunestyrer
dersom nye kommun er ønsker å tre inn i selskapet.

IKS som selskapsform anses imidlertid som kjent og «trygt» for våre eiere, og er en utbredt
organisasjonsform for kommunale revisjonsenheter.

Vår vurderin g er at det ikke er så mange deltakerkommuner i samarbeidet Follo og Buskerud
at fordelen med fleksibilitet når det er mange medlemmer i selskapet, slår inn. Dersom det
senere skulle vise seg at flere revisjonsenheter eller kommuner ønsker å tre inn i sels kapet,
eller selskapet evt. ønsker å øke andelen salg av revisjonstjenester i markedet, vil det kunne
være aktuelt å vurdere omorganisering til et SA.

Styrene i de to selskapene besluttet på felles styremøte 09.10.18 besluttet å l egge til grunn
at ønsket organisasjonsform for et felles selskap er IKS. Utredning av en samvirkemodell
stilles i bero inntil eventuelt flere revisjonsenheter ønsker å bli med i det utvidede selskapet.
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5. ORGANI SERI N G , N AVN OG LOKALI SERI N G

Prosjektgruppe n har vurdert om et felles selskap skal organiseres gjennom en utvidelse og
navneendring av dagens Buskerud Kommunerevisjon IKS, eller om dagens to selskap skal
oppløses og det etableres et nytt IKS.

Alternativ 1 innebærer en videreføring av organisasjon snummeret til Buskerud
Kommunerevisjon IKS , som pr. 31. desember 2018 har 14 eiere. Etter fylkes - og
kommunesammenslåinger er det forventet at ti kommuner fra Buskerud vil videreføre sitt
eierskap i selskapet. Utredningen legger opp til en utvidelse med tr e nye eiere fra Follo fra
senest 1. januar 2020 . En slik løsning fordrer endring av selskapsavtalen, herunder
selskapsnavn og eierfordeling, og vil i likhet med etablering av et helt nytt selskap betinge
behandling i samtlige kommunestyrer. Besparelsen vil ligge i at man unngår nedleggelse og
avvikling av Buskerud K ommunerevisjon IKS .

I et utvidet selskap vil dagens eierbrøk måtte omfordel es , samt at det må tas stilling til
forholdet mellom dagens udekkede pensjonsforpliktelse i Buskerud Kommunerevisjon IKS og
den forpliktelsen som følger med inn fra Follo distriktsrevisjon IKS. Se nærmere omtale av
dette i kapittel 6.

Alternativ 2 er å etablere et nytt IKS og avvikle dagens to selskaper . Dette anses ikke
hensiktsmessig så lenge IKS - formen videreføres.

I det videre legge s det til grunn at den foretrukne løsningen er at Buskerud
Kommu nerevisjon IKS utvides med eier e fra dagens Follo distriktsrevisjon IKS og at selskapet
endrer sitt navn til Viken kommunerevisjon IKS.

Den interne organiseringen av det nye sels kapet vil avgjøres av styret /styrene .

Domenenavnet «Vikenkommunerevisjon» har BKR eiet i flere år, og vil bli selskapets
domene.

5.1 EI E RSTYRI N G

Deltakerne i et IKS utøver sine eierinteresser i representantskapsmøtet. Hver representant
har en stemme, med m indre annet er fastsatt i selskapsavtalen. Buskerud Kommunerevisjon
IKS har en representant per eier, med to personlige vararepresentanter. Deltakerne har
stemmerett i forhold til sin eierandel. Follo distriktsrevisjon IKS har også en representant per
eier (ordfører) , med en personlig vararepresentant (varaordfører). I Follo distriktsrevisjon IKS
har h ver representant é n stemme.

For at representantskapet ikke skal bli et for stort organ, anbefaler vi at hver eier har é n
representant, og at det avtales en stemmevekting basert på eierandel . For å sikre smidighet i
eierutøvelsen bør det velges to vara e r per representant.
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En stemmevekting basert på eierandel vil for de tre kommunene fra Follo innebære en
stemmevekt fra 5,0 % til 7,8 %. En helt lik stemmevekt per deltaker uavhengig av eierandel
vil til sammenlikning for 13 deltakere bety en stemmevekt på 7,7 %.

5.2 STYR E SAM M E N SE TNI N G

Buskerud Kommunerevisjon IKS har et kompetansesammensatt styre med fem
styremedlemmer, inkl udert en ansattrepresentant. Med «kompetansesammensatt styre»
menes en sammensetning av styret som sikrer at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset
selskapets behov , og at styret har supplerende kompetanse innen f.eks økonomi,
organisasjon og det mark edet som selskapet opererer i .

Det legges til grunn at styret i Viken kommunerevisjon IK S utvides med en representant , til
seks medlemmer , og at sammensetningen av styret følger anbefalinger fra KS om eierstyring,
selskapsledelse og kontroll2.

Viken kommunerevisjon IKS vil fra starten ha færre enn 30 ansatte. I selskapsavtalen legges
det likevel opp til en videreføring av o rdningen med at et styremedlem og en observatør
som vararepresentant velges av og blant de ansatte. Etter forslaget til ny r evisorforskrift er
det presisert at et slikt styreverv ikke vil være i konflikt med forbudet mot at revisor kan
være medlem av et styre nde organ i selskap der kom munen er delta ker eller eier.

BKR har i sin selskapsavtale bestemmelser om at selskapet skal ha en valgkomit é som velges
av representantskapet. Valgkomiteen foreslår kandidater til styret, og har en funksjonstid på
to år. Komiteen skal sammensettes slik at hensynet til eierfelle s skapets interesser blir
ivaretatt. Disse bestemmelsene foreslås vider eført i selskapsavtalen for Viken
kommunerevisjon IKS.

5 .3 LOKALI SE RI N G

Selskapene har i dag tre kontorer: Drammen, Hønefoss (avdelingskontor) og Ski. Vi mener at
det har vesentlig verdi å beholde denne kontorstrukturen i et utvidet selskap. Alle kontorene
har gode kompetansemiljøer, og ivaretar behovet for lokalkunnskap og geografisk nærhet til
kommunene. Det er lange avstander i deler av Buskerud. Av den grunn har det hittil ikke
vært vurdert som hensiktsmessig å betjene hele fylke t fra ett kontor. Denne vurderingen
endres ikke ved en sammenslåing. Kontorstrukturen sikrer også avstand i saker der det er

2 Jf «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll» utarbeidet av KS oktober 2018, kapittel 9;
Sammensetning av styret.
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behov for det. Videre sikrer nåværende kontorstruktur god spredning av
kompetansearbeidsplasser i det nye fylket.

Det er god erfari ng i begge selskapene med en fleksibel organisering, der styret til enhver tid
vurderer kontorer, ansatte og funksjoner til beste for selskapet.

Selskapets kontorkommune må bestemmes s iden dette er et krav etter IKS - loven til innhold i
selskapsavtalen. Vi foreslår at h ovedkontor for Viken k ommunerevisjon IKS opprettholdes til
Drammen , med avdelingskontor i Follo og Hønefoss.
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6 ØKON OMI OG EI ERF ORP LI KTELSER

Selskapene har i dag etablert avtaler og honorar for de tjenestene eier kommunene får
utført. Viken kommunerevisjon I KS må innrette sin driftsmodell slik at alle relevante
kostnader ved driften reflekteres i selskapet og dermed i honoraret kommunene betaler.
Betalingen for tjenesten skal således tilsvare det den koster å produsere, og det legges ikke
opp til fortjeneste. Organiseringen vil dermed ikke være i strid med støttereglene i EØS -
avtalen. Dette er også tilfellet for dagens organisering.

6 . 1 SE LSK AP E N E S R E G N SK AP E R

Nedenfor vises bokførte regnskapsstørrelser per 31.12.2018 . Regnskapene i sin helhet er
presentert i vedlegg.

Buskerud Kommunerevisjon IKS Follo distriktsrevisjon IKS

Driftsregnskap 20 1 8

Drifts - og salgs inntekter 22 127 547 7 281 423

Lønnsutgifter - 16 824 763 - 5 621 967

Andre driftsutgifter - 4 166 138 - 1 246 936

Finansposter 99 487 10 214

Årsresultat /netto driftsresultat 1 236 133 422 733

Skattekostnad - 38 137

Ordinært resultat etter skatt 1 197 806

Balanse 31.12.1 8

Anleggsmidler 1 134 180 13 328 848

Omløpsmidler

h erav bankinnskudd

11 367 041

8 537 855

3 819 584

3 448 922

Sum eiendeler 12 501 221 17 148 432

Egenkapital 2) 8 482 205 138 201

Kortsiktig gjeld 4 019 016 1 183 005

Premieavvik 300 019

Pensjonsforpliktelser 1) 15 527 207

Sum gjeld 4 019 016 17 010 231

Sum gjeld og EK 12 501 221 17 148 432

1) Pensjonsforpliktelser for BKR balanseføres ikke , i tråd med regnskapslovens bestemmelser for små foretak, jf nedenfor.

2) Bokført egenkapital per 31.12.201 8 er på 8 , 5 mill kroner. Når det tas hensyn til beregnet netto pensjonsforpliktelse på
1 7 , 7 mill kroner som ikke er bokført, blir selskapets reelle egenkapital negativ med 9, 3 mill kroner
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De to selskapene har forskjellige regnskapsprinsipper. Buskerud Kommunerevisjon I KS
utarbeider regnskapet etter regnskapsloven, mens Follo distriktsrevisjon I KS utarbeider sitt
regnskap i henhold til bestemmelsene i kommuneloven og god kommunal regnskapsskikk.
De ulike regnskapsprinsippene gir en forskjell mellom regnskapene knyttet til pensjon.

I tråd med regnskapslovens bestemmelser for små foretak3 balansefører ikke Buskerud
Kommunerevisjon I KS sine pensjonsmidler og forpliktelser. Dette opplyses kun i note. BKR’s
netto pensjonsforpliktelse per 31.12.201 8 er på ca. kr 1 7 , 7 mill. F DR balansefører sine
pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i tråd med kommunale prinsipper , og har per
utgangen av 2018 en netto pensjonsforpliktelse på ca. kr 2,5 mill. Selskapenes
pensjonsforpliktelser er ikke direkte sammenlignbare idet BKR’s forpliktels er er beregnet
etter regnskapslovens forutsetninger, mens FDR’s forpliktelser er beregnet etter kommunale
prinsipper. Det vises til nærmere drøftelse av pensjonsforpliktelsene under avsnitt 6.2 .

Utover regnskapsføring av pensjon, er det ingen vesentlige vu rderingsforskjeller mellom de
ulike regnskapsprinsippene.

6.2 P E N SJO N

Begge revisjonsselskapene har KLP som sin pensjonsleverandør. Ansattes pensjonsordning er
en ytelsesbasert pensjonsordning som gir en avtalt utbetaling ved oppnådd pensjonsalder.
Det fo reslås at medlemskapet i KLP etter dagens ordning videreføres i Viken
kommunerevisjon I KS .

Dagens eierkommuner hefter for pensjonsforpliktelsene i forhold til sin eierandel i selskapet.

Hovedregelen er at tidligere arbeidsgiver hefter for allerede opptjente rettigheter, og er
også i fremtiden ansvarlig for å betale reguleringspremie for oppsatte rettigheter som er
opptjent hos tidligere arbeidsgiver, jf. overføringsavtalen. Ved en virksom hetsoverdragelse
vil også disse forpliktelsene overføres Viken kommunerevisjon I KS , med mindre
forpliktelsene gjøres opp.

For virksomheter som er tilsluttet KLP og avtalen om overføring og samordning av
pensjonsrettigheter («overføringsavtalen»), skal det kreves en engangspremie for
forventede framtidig tilleggspremie (§9, 3 ledd) til sikringsordningen. Dette skal dekke
framtidige G - reguleringer, mulig uttak av pensjon etter 85 års regelen, AFP fra 65 år eller

3 Som små foretak regnes regnskapspliktige som ikke faller inn under § 1 - 5 og som på balansedagen ikke overskrider
grensene for to av følgende tre vilkår:

1. salgsinntekt: 70 millioner kroner,
2. balansesum: 35 millioner kroner,
3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.
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andre mulige utslag av regelverket for offentl ige tjenestepensjoner under
overføringsavtalen. Engangspremien inneholder videre et forsikringselement fordi
Pensjonskontoret ikke tar risikoen for fremtidige hendelser og endringer i
beregningsforutsetninger som måtte øke forpliktelsen. Av den grunn er de n beregnede
forpliktelsen etter sikringsordningens prinsipper høyere enn de rent regnskapstekniske
beregningene.

KLP har beregnet engangspremien i de to selskapene til sikringsordni ngen , slik forpliktelsen
fremstår ved en avvikling.
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Pensjonsforpliktelse b eregnet etter overføringsavtalen pr. 1. januar 2018 :

Total forpliktelse Herav andel aktive Herav andel oppsatte1)

Kr % Kr %

Buskerud Kommunerevisjon IKS 17 548 257 5 978 630 34,1 11 569 626 65,9

Follo distriktsrevisjon IKS2) 5 217 853 1 021 618 19,6 4 196 234 80,4

1) Dvs . tidligere ansatte og pensjonister .
2) Forpliktelser pr 1.1.2018 inkl Ski kommune . Ved uttreden må Ski kommune gjøre opp sin andel av total
pensjonsforpliktelsene på uttredelsestidspunktet.

Det foreslås at dagens forpliktelser v idereføres i Viken kommunerevisjon I KS .

Dersom disse forpliktelsene skal dekkes av de tidligere enhetene, vil hverken BKR eller FDR
hver for seg være i stand til å dekke dette med sin egenkapital. Det foreslås derfor at også
disse reguleringsforpliktelsen e overføres til Viken kommunerevisjon I KS , og at selskapet
dekker de løpende reguleringspremiene. Ved eventuelle uttredener av deltakere og ved
avvikling av selskapet, vil ansvaret for de samlede pensjonsforpliktelsene ifølge I KS - loven
fordeles iht. eier - og ansvarsfordelingen i selskapsavtalen om ikke annet er avtalt. For å sikre
at ansvaret for disse historiske forpliktelsene dekkes av de som var eiere i de tidligere
selskapene, foreslås det å avtale følgende fordelingsmekanisme:

Ved uttreden skal ansvar for selskapets pensjonsforpliktelser dekkes etter følgende
prinsipper:

1. Forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner som er overført fra BKR og FDR,
fordeles på deltakerne i de to selskapene basert på eierandel i de respektive
selskapene pr 31. desember 2019.

2. Forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner i selskapet som har inntrådt etter
etableringstidspunkt 1. januar 2020 baseres på eierandel i selskapet.

3. Pensjonsforpliktelser for ansatte i selskapet på uttredelsestidspunkt baseres på
eierandel i sels kapet.

Alle beregninger gjøres på grunnlag av de prinsipper som benyttes av Pensjonskontoret i
«Overføringsavtalens sikringsordning». Ved endringer i pensjonslovgivning eller
pensjonsordninger skal disse prinsippene for fordeling av de historiske
pensjonsf orpliktelsene fortsatt gjelde for deltakerne i selskapet. Denne
fordelingsmekanismen foreslås tatt inn i selskapsavtalens § 12 om uttreden og oppløsning.
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6 . 3 I N N SK U D D OG AN SVAR SF OR D E LI N G

Prinsipper for overføring av aktiva og passiva må sikre en rettferdig inngang for de ulike
kommunene, samtidig som Viken kommunerevisjon I KS gis tilstrekkelig rammer for videre
drift.

Pensjon utgjør det vesentligste av balansen til begge selskapene, og de t vises her til
vurdering av pensjon i punkt 6.2 .

Eventuelle bankinnskudd videreføres i Viken kommunerevisjon I KS , for å sikre tilstrekkelig
likviditet for videre drift.

I henhold til I KS - lovens § 5 plikter ikke den enkelte deltaker å gjøre innskudd i sels kapet i
større utstrekning enn det som følger av selskapsavtalen eller I KS - loven.

Buskerud Kommunerevisjon I KS har en innskutt selskapskapital på kr 973 000 , mens Follo
distriktsrevisjon I KS har en regnskapsført innsku tt selskapskapital på kr 0 .

Ved Follo - kommunenes inntreden i Viken kommunerevisjon I KS blir bokført egenkapital i
dagens FDR, tillagt bokført premieavvik, innskutt egenkapital i Viken kommunerevisjon I KS.
Basert på regnskapet for 201 8 utgjør dette kr 438 220 .

Det foreslås at det ikke skytes inn ytterligere kapital fra eierne.

Ansvarsfordelingen bør reflektere størrelsen på kommunene, men likevel være slik at alle
deltakere får en viss representasjon. Følgende modell for fordeling av eierandeler foreslås:

En fastkomponent hvor 1/ 4 av a ndelene fordeles likt på deltakerne, mens de resterende 3 / 4
fordeles etter driftsinntekter , avrundet til en desimal .
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Det vil gi følgende eier - og ansvarsfordeling i selskapet:

Deltaker Eierandel

Drammen kommune 30,6 %

Ringerike kommune 11,1 %

Kongsberg kommune 10,3 %

Ås kommune 7 , 8 %

Nesodden kommune 7,3 %

Øvre Eiker kommune 7 ,0 %

Modum kommune 6 , 1 %

Enebakk kommune 5,0 %

Nore og Uvdal kommune 3,3 %

Sigdal kommune 3,2 %

Flesberg kommune 2,9 %

Krødsherad kommune 2, 7 %

Rollag kommune 2,7 %

SUM 100,0 %

6.4 FI N AN SI E RI N G SM OD E LL

Buskerud Kommunerevisjon IKS fakturerer i dag sine kommuner etter medgått tid. Det
sendes hvert år et budsjettbrev til kontrollutvalget i den enkelte kommune/fylkeskommune
med anslag på revisjonshonorar fordelt på regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og andre
tjenester. Kontrollutvalget innstiller på budsjett for kontroll og tilsyn, som endelig vedtas i
det enkelte kommunestyre/fylkesting. Det vedtatte revisjonshonoraret faktureres a konto
tertialvis, med en avregning pr 31.12. Øvrige oppdrag (foretak, s elskaper og kirkeregnskaper)
faktureres i hovedsak etter medgått tid, etterskuddsvis.

Follo distriktsrevisjon IKS har en driftstilskuddsmodell basert på antall innbyggere i den
enkelte kommune. Kommunene får levert regnskaps - og forvaltningsrevisjon i forh old til
kommunenes andel av driftskostnadene, justert for 150 timer forvaltningsrevisjon årlig på
hver kommune som en grunntjeneste. Fakturering skjer to ganger i året.

Det foreslås en finansieringsmodell basert på medgått tid. Videre foreslås det at
honor arnivået for dagens kommuner på kort sikt videreføres på samme nivå inn i det
utvidede selskapet . S tørre fagmiljø og digitalisering forventes å bidra til ytterligere
effektiviseringsgevinster i fremtiden .
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6 .5 R E G N SK AP SP RI N SI P P E R

Hovedregelen etter I KS - loven er at selskapene følger regnskapslovens regnskapsprinsipper.
Kommunale regnskapsprinsipper kan benyttes når dette er fastsatt i selskapsavtalen.

Selskapet antas ikke å ha behov for opptak av langsiktig gjeld. Dermed bortfaller behovet for
å avlegge eget investeringsregnskap. For den type virksomhet selskapet driver antas ikke
forskjellen mellom det kommunale anordningsprinsippet og det regnskapsmessige
periodiseringsprinsippet å medføre forskjellig regnskapsrapportering.

Det foreslås derfor at I KS - lo vens hovedregel om regnskapslovens prinsipper legges til grunn.
Dersom det er ønskelig å regnskapsføre pensjonsforpliktelsene, er det en valgfri opsjon etter
regnskapslovens regler for små foretak.

Dersom Viken kommunerevisjon I KS velger å følge regnskaps lovens generelle bestemmelser
for pensjonsforpliktelser, og ikke benytte unntaksbestemmelsene for små foretak, skal
selskapets pensjonsforpliktelser innarbeides i balansen og årets endringer i
pensjonsforpliktelsene resultatføres . Endringene i pensjonsforp liktelsene har
erfaringsmessig variert mye fra år til år, og det kan være krevende for brukerne av
regnskapet å forstå påvirkningen som pensjonsforpliktelsen har for regnskapet og årets
resultat . Alternativet er å opplyse om p ensjons forpliktelsene og virk ningen på egenkapitalen
i note til årsregnskapet, i styrets årsberetning og i selskapets åpenhetsrapport.



22

Vi
ke
n
ko
m
m
un
er
ev
is
jo
n
IK
S
|
20
.0
2
.2
01
9

7 F ORH OLDET TI L D E AN SA TTE

7.1 M E D VI R K NI N G I P R OSE SSE N

I utredningen har tillitsvalgte fra begge selskapene deltatt i prosjektgruppen. Dette f or å
sikre en best mulig prosess mellom arbeidsgivere og arbeidstakere og bidra til at hensynet til
arbeidstakerne og deres interesser tas med i vurderingene .

Ansatte i selskapene har medvirket i utredningen i samsvar med hovedavtalen for
konkurranseutsatte bedrifter. Det er gjennomført drøftingsmøte med alle tillitsvalgte. Alle
ansatte har hatt anledning til å uttale seg om utkast til utredning. Uttalelse fra d e tillitsvalgte
i BKR fremgår av vedlegg 4.

7.2 VI R K SOM H E TSO VE RD R AG E LSE OG H AR M O NI SE RI N G AV AVTAL E R

Ved etablering av Viken kommunerevisjon I KS vil det være et krav at kommunestyrene i
eierkommunene i FDR vedtar at det skal skje en virksomhetsoverdragelse. Når de ansatte og
virksomheten i Follo distriktsrevisjon I KS overføres til Vik en kommunerevisjon I KS, legges det
til grunn at kapittel 16 i Arbeidsmiljøloven (Aml) komme r til anvendelse. Aml. k apittel 16
regulerer arbeidstakernes rettigheter når en virksomhet overføres til en annen arbeidsgiver ,
og denne virksomheten beholder sin id entitet .

7.2. 1 AR B EI D SSTE D OG AR B E I D SOP P G AVE R

Ved etableringen av Viken kommunerevisjon I KS beholder d e ansatte si t t nåvære nd e
oppmøtested og oppgaver .

7.2.2 LOK ALE AVTALE R; AR B EI D STI D, F E RI E, LØ N N , G OD TG JØ RI N G OG
P E R MI SJON

Lønnsnivå og lokale avtaler er kartlagt for å se om det er noen store forskjeller i BKR og FDR .

Det er innhentet oversikt over l ønnsnivået i de to selskapene per 1. januar 2019. Lønnsnivået
på ledernivået er noe høyere i BKR enn i FDR. Det gjennomsnittlige lønnsnivået på
medarbeidernivå i de to selskapene er tilnærmet likt.

De to selskapene har tilnærmet like ordninger når det gjelder arbeidstid, ferie og permisjon, i
samsvar med hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter. De lokale avtalene må
harmoniseres i det nye selskapet.

Ved virksomhetsoverdragelse skal alle eksisterende lønns - og arbeidsvilkår for de ansatte
overføres til ny arbeidsgiver, jf. aml. § 16 - 2. Tilsvarende vil alle rettigheter og plikter for
tidligere arbeidsgiver (Follo distriktsrevisjon I KS) overføres til den nye arbeidsgiveren (Viken
kommunerevisjon I KS).
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Utgangspunktet er dermed en automatisk videreføring av det etablerte arbeidsforholdet hos
ny arbeidsgiver, og at de ansatte beholder sine individuelle arbeidsavtaler.

Eventuelle behov for harmonisering av individuelle lønns - og arbeidsvilkår må skje gjennom
ordinære prosesser mellom arbeidstakere og arbeidsgiver i Viken kommunerevisjon IKS .
Eksisterende pensjonsordninger videreføres.

Viken kommunerevisjon IKS meldes inn i arbeidsgiverorganisasjonen KS Bed rift, slik tilfellet
er for de to selskapene i dag. Dette sikrer at dagens avtaleverk på selskapsnivå også kan
videreføres. Videre skal Viken kommunerevisjon IKS være I.A - bedrift.

Det fremgår av selskapsavtalen til Follo distriktsrevisjon IKS at arbeidsgiv eransvaret ved
avvikling av selskapet overtas av eierkommunene etter eierandel. Det må drøftes med
eierkommunene og de ansatte i dagens FDR om det er aktuelt for noen av de ansatte å
benytte seg av denne rettigheten i forhold til eierkommunene i FDR, i og med at FDR
avvikles .

Det er vurdert som ikke hensiktsmessig å ta denne rettigheten inn i selskapsavtalen for Viken
kommunerevisjon IKS.
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8 KOM P ETAN SE , BEM AN NI N G OG OP P DRAG

8.1 K OM P E TAN SE OG B E M AN NI N G

FDR har 6 årsverk, fordelt på 3 , 2 årsverk i regnskaps revisjon og 2,8 årsverk i
forvaltningsrevisjon. Pr 1.1.2020 forventes det at 5 årsverk fra FDR blir med inn i Viken
kommunerevisjon I KS.

BKR har totalt 21 ansatte – 20,1 årsverk, fordelt på 1 årsverk daglig leder, 0,7 årsverk i
merkantil stilling, 13 årsverk i regnskapsrevisjon og 5,4 årsverk i forvaltningsrevisjon.

Totalt vil dermed Viken kommunerevisjon ved en sammenslåing kunne bestå av 2 6 ansatte –
25 , 1 årsverk, fordelt på 1 årsverk daglig leder, 0,7 årsverk i merkantil stilling, 16, 0 årsverk i
reg nskapsrevisjon og 7,4 årsverk i forvaltningsrevisjon.

Begge selskaper er organisert med en ledergruppe på 3 roller ; d aglig leder , samt
fagansvarlig e for hhv forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon. I BKR er disse fordelt på 3
personer, mens daglig leder i FDR også har fagansvaret for regnskapsrevisjon.

Begge selskaper har ansatte med en bred utdanningsbakgrunn. Totalt sett vil det nye
selskapet bestå av statsautoriserte revisorer, registrerte revisorer, siviløkonomer og jurister,
samt medarbeidere med ma ster i regnskap og revisjon, master i økonomi og administrasjon,
master i finans, master i skatt - og avgiftsrett, bachelor i regnskap og revisjon, bachelor i
økonomi, samt diplomert internrevisor.

Totalt sett vil Viken kommunerevisjon I KS bestå av ansatte med bred erfaring fra privat og
kommunal sektor. I tillegg til erfaring fra kommunal revisjon, vil selskapet ha ansatte med
erfaring fra blant annet Riksrevisjon en , privat revisjon, intern revisjon, co ntroll ing ,
regnskapsfør ing , Forsvaret, f ylkesmannsembe t e, kemnerkontor, skatteetaten og
økonomiavdelinger .

Rundt sammenslåing stidspunktet vil oppdragsmengden i begge selskapene bli endret som
følge av kommunesammenslåinger og regionreform. Samtidig har begge selskapene hatt, og
forventes å få, noe naturlig avgang i personalgruppen. Det antas derfor ikke å bli noen
overtallighet i forbindelse med etableringen av Viken kommunerevisjon I KS . En e ventuell
overtallighet må håndteres i det nye selskapet i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser.
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8.2 OP P D RAG

Oversikt over revisjonsoppdrag per 1. januar 2019:

Type oppdrag BKR FDR Totalt

Kommuner 13 4 17

Fylkeskommuner 1 - 1

Kommunale foretak (KF) 1 4 14

Interkommunale selskaper (IKS) 10 6 16

Menighetsråd og kirkelige fellesråd 54 18 72

Diverse virksomheter 20 3 25

Stiftelser og legater 41 23 64

SUM 155 54 209

På grunn av den pågående regional - og kommunereformen er det noen oppdrag som ikke vil
bli viderefør t fra regnskapsåret 2020, mens enkelte nye kan komme til.

Ski kommune blir revidert av FDR, og skal slås sammen med Oppegård til Nordre Follo
kommune. Oppegård har de siste årene hatt et pr ivat revisjon sselskap . Fellesnemda vedtok
20. oktober 2018 å konkurranseutsette revisjonsoppdraget for Nordre Follo.

Buskerud fylkeskommune blir revidert av BKR, og skal slås sammen med Østfold og Akershus
fylkeskommuner til Viken fylkeskommune . Kontrollut valgene i de tre nåværende
fylkeskommunene har ulik innstilling til fellesnemda på valg av revisor, og fellesnemda har
på rapporteringsstadiet ikke vedtatt revisor for nye Viken fylkeskommune.

Drammen, Svelvik og Nedre Eiker kommuner blir alle revidert av BKR, og skal slås sammen til
"Nye" Drammen. Det tas sikte på å legge frem utredningen med forslag til selskapsavtale for
fellesnemda i nye Drammen kommune i forbindelse med valg av revisjonsord ning , med
etterfølgende behandling i bystyre i nye Drammen kommune.

Sande kommune skal slås sammen med Holmestrand til "Nye" Holmestrand , og forventes å
ikke bli med som deltaker i Viken kommunerevisjon IKS .

Et kart over de kommunene som forventes å bli m ed i Viken kommunerevisjon fremgår av
vedlegg 5.
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9 TJEN ESTELEVERAN SER

Formålet til Viken kommunerevisjon IKS skal være å dekke deltakernes behov for en
revisjonsløsning, og levere revisjonstjenester til sine eiere av høy kvalitet og til
konkurransedykti ge priser. Selskapet vil operere innenfor reglene om egenregi, og vil ikke ha
erverv til formål.

Dagens selskaper leverer hele tjenestespekteret som er naturlig for et kommunalt
revisjonsselskap; regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroller og ulike
attestasjonsoppgaver. Dette vil bli videreført i Viken kommunerevisjon IKS . Et sammenslått
selskap gir mulighet for ytterligere spissing av kompetansen som vil gi grunnlag for mer
effektive og kvalitetsmessige tjenesteleveranser.

Utover dette leve rer de to selskapene også tjenester til andre oppdrag med kommunal -
/fylkeskommunal tilknytning innenfor rammene av lovverket. Dette gjelder revisjon av
kirkelig fellesråd og menighetsråd, stiftelser/legater med kommunal tilknytning, samt
revisjon av interk ommunale samarbeid og interkommunale selskaper.

9 .2 ARBEI D SF ORM OG AR BE I D SVE RK TØY

Begge selskapene bruker samme revisjonsverktøy innenfor regnskapsrevisjonen.

Begge selskapene har behov for å anskaffe mer effektive saksbehandlings - og arkivsystemer.
Dette vil mest kostnadseffektivt kunne gjennomføres av et sammenslått selskap.
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10 GJEN N OM FØRI N G AV PRO SESSEN

10.1 F ORAN KRI N G H OS EI E RN E

En referansegruppe bestående av representanter fra eierkommunene har gitt
tilbakemeldinger på arbeidet underveis. Formålet med referansegruppen har vært å drøfte
viktige problemstillinger underveis i utredningen og sikre forankring hos eierne.

Utredningen legges frem for representantskape t i de to selskapene våren 2019 .

10.2 E TA B L E RI N G AV VI KE N KO M M U N E RE VI SJON I KS

Buskerud Kommunerevisjon IKS endrer sitt navn til Viken kommunerevisjon IKS og endring
av eiere meldes til Brønnøysund i 2019 , så snart alle deltakerne har gitt sin tilslutning til
sammenslåingen og vedtatt den nye selskapsavtalen . I forb indelse med kommunestyrenes
vedtak av det nye selskapets selskapsavtale, velges samtidig Viken kommunerevisjon IKS
som kommunenes revisor.

Det må tas inn i eierkommunene vedtak at den nye selskapsavtalen trer i kraft senest fra
01.01.20 20 , dvs. samtidig med at Viken kommunerevisjon IKS formelt er etablert. Det er et
mål at a lle vedtak i eierkom m uner og evt. fellesnemnder treffes før sommeren 2019 .

10. 3 AVVI KLI N G AV F OLLO DI STRI KTSRE VI SJON I K S

Avvikling av FDR g jennomføres når alle overfør inger av ansatte og balanseposter er sluttført.
Nødvendige formalitete r følger av kommuneloven og IKS - loven.

Prosessen med a vvikling en av Follo distriktsrevisjon IKS , med dagens organisasjonsnummer ,
vil inneholde følgende milepæler:

1. Styret i F DR utarbeider et begrunnet forslag om oppløsning av selskapet, med utkast
til kommunestyre - og representantskapsvedtak som bør fattes i sakens anledning
(herunder bør kommunene inviteres til å peke ut sine medlemmer til et
avviklingsstyre).

2. Det innkalles til et møte i representantskapet, der møtetidspunktet settes slik at
representantskapet først trer sammen etter at saken har vært behandlet på de
respektive deltakerkommunenes kommunestyremøter.

3. Det avholdes kommunestyremøter i deltakerkommunene.
4. Representantskapet fat ter beslutning om avvikling.
5. Vedtaket sendes til departementet for godkjennelse.
6. Når departementets vedtak foreligger, innkaller styret til representantskap for valg

av avviklingsstyre (i tråd med kommunestyrenes vedtak om valg av
styremedlemmer).

7. Avviklingsbeslutningen meldes til foretaksregisteret av avviklingsstyret.
8. Avviklingen forestås av avviklingsstyret, og inngår som ledd i dette arbeider med slike

avtaler som alle deltakere anses å ha felles interesser i.
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Da Ski kommune har vedtatt å kon kurranseutsette sin revisjon vil Ski kommune måtte dekke
sin andel av verdijustert netto negativ egenkapital i selskapet per 31.12.2019. For de øvrige
kommunene som tiltrer Viken kommunerevisjon IKS, vil det ikke bli krav om innbetaling, da
øvrige verdier og forpliktelser i selskapet føres over til Viken kommunerevisjon IKS, og det
først blir ved en eventuell senere uttreden at pensjonsforpliktelser som forelå 31.12.2019 for
oppsatte og løpende pensjoner, blir å dekke.

Dagens selskapsavtale § 18, som sier a t arbeidsgiveransvaret for de ansatte i FDR ved en
avvikling overtas av deltakerkommunene etter sine eierandeler, er drøftet med de ansatte
og representant fra KS Bedrift i møte i januar 2019. Bestemmelsen regulerer kommunenes
ansvar for selskapets forplik telser ved avvikling.
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11 VEDLEGG

11.1 UTKAST TIL SELS KAPSAVTALE

11.2 ÅRSREGNSKAP 201 8 BUSKERUD KOMMUNEREV ISJON IKS

11.3 ÅRSREGNSKAP 201 8 FOLLO DISTRIKTSREVI SJON IKS

11.4 UTTALELSE FRA D E TILLITSVALGTE I BU SKERUD KOMMUNEREVISJ ON IKS

11.5 KART OVER KOMMUNER I VIKEN KOM MUNEREVISJON IKS



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2169-1   Arkiv:   

 

 

Parkeringsavgift ved idrettsarrangementer i Hønefoss Idrettspark  
 

Forslag til vedtak: 

1. Det kan etter søknad til Ringerike kommune gis tillatelse til å ta parkeringsavgift ved 

store arrangement på følgende betingelser: 

a. Det er kun tillatt å ta gebyr for de som parkerer i Ringeriksgata og Hønefoss 

idrettspark. 

b. Beboere og øvrige brukere av området (Hønefoss Arena, Stadion 

treningssenter, Schjongshallen, turgåere, mosjonister osv.) skal ikke betale 

gebyr for parkering, og det bør settes av egne områder for disse. 

c. Bruk av offentlig gate skal søkes om eller meldes inn som arbeidsvarsling med 

tilhørende skiltplan. 

2. Dette innføres som en prøveordning ut 2020. Etter dette skal ordningen evalueres, før 

det eventuelt åpnes opp for en videreføring i 2021. 

3. Søknaden fra Hønefoss ballklubb godkjennes i prinsippet, og rådmannen delegeres 

myndighet til å følge opp saken videre.  

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune har mottatt søknad om å ta parkeringsavgift for store idrettsarrangementer 

i Hønefoss idrettspark. Rådmannen foreslår at det åpnes opp for dette som en prøveordning for 

2019 og 2020. 

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune har mottatt søknad fra Hønefoss ballklubb om å få mulighet til å ta gebyr 

for parkering på kommunal grunn (Schjongslund, Eikli skole og rådhuset) i forbindelse med 

Knøttefestivalen som går av stabelen 8.- 9. juni.  

 

Dette krever at Ringerike kommune tar stilling til om det er ønske om å åpne opp for at 

idrettslag kan ta parkeringsgebyr i forbindelse med store arrangement.   

 

Beskrivelse av saken 



- 

Ringerike kommune (ved teknisk forvaltning og avdeling vei, park og idrett) er ansvarlig for 

forvaltning av uteområdene i Hønefoss idrettspark og kommunale gatearealer. Skilting og bruk 

av offentlig gate må søkes om eller meldes inn som arbeidsvarsling med tilhørende skiltplan 

hvor kun offentlige skilt kan nyttes.  

 

Ved store arrangement er det mange tilreisende som trenger parkering. I forbindelse med 

Knøttefestivalen, så er områdene ved Schjongslund, Eikli skole og rådhuset brukt til parkering. 

I tillegg til at idrettsarrangementer er med på å utvikler idretten, spillergleden og kulturbygging 

utgjør slike arrangement en god inntektskilde for arrangøren. Og dette gjør at laget har 

mulighet til å satse og utvikle tilbudet innenfor sin idrett.  

 

Det er kun ved større enkeltarrangementer, som krever bruk av hele Schjongslundområdet 

over en lengre periode, at det er aktuelt å åpne opp for å kunne ta en parkeringsavgift. I 

forbindelse med Knøttefestivalen kan det være aktuelt å ta et parkeringsgebyr på kr. 50,- per 

dag.  

 

Det er mange mennesker og mye trafikk til og fra når det er store arrangement. Derfor stilles 

det også krav om at det gjøres tiltak for å sikre god trafikkavvikling, og det skal blant annet 

skiltes. Så i forkant av arrangementer, slik som fotballcup eller friidrettsstevne, så skal det 

utarbeides arbeidsvarslingsplan/skiltplan for bruk av kommunale veier/plass, og Statens 

vegvesen for det som er fylkesvei (slik som Storgata og Kongens gate). Det er også krav til 

kompetanse for de som skal dirigere trafikk og anvise parkering. Lovverket stiller krav om at 

de som utfører denne jobben skal ha godkjent kurs for trafikkdirigering (som er tilsvarende ved 

f.eks. sykkelløp). Ringerike kommune vil ha mulighet til å kunne låne ut skilt (så langt det 

rekker og at kommunen har skiltene på lager).  

 

Idrettsrådet har fått uttale seg til søknaden. Idrettsrådets leder Bjørn Marseth har i epost 11. 

april gitt tilbakemelding om at Ringerike idrettsråd har ingen betenkeligheter ved å tillate HBK 

å ta betalt for parkering ifm. Knøttecupen. 

 

Juridiske forhold  

Adgangen til å ta parkeringsavgift for parkering finner vi i forskrift om vilkårsparkering for 

allmennheten og håndheving av privat parkering (parkeringsforskriften) § 3 hvor det fremgår at 

forskriften ikke gjelder midlertidig tilbud om parkering mot betaling der betalingen skjer til en 

fysisk person.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Etter det rådmannen er kjent med er dette første gang spørsmålet er fremmet til politisk 

behandling. 

 

Økonomiske forhold 

Det er ikke kjent at dette vil medføre en økonomisk konsekvens for Ringerike kommune, 

utover det som kan regnes med av medgått tid til behandling oppfølging av søknad fra 

idrettslag og utlån av skilt.  

 

 

Alternative løsninger 

 

Alternativ 1: Dersom det ikke er ønske om at det åpnes opp for å ta parkeringsavgift kan 



- 

forslag til vedtak være:  

 

Det åpnes ikke opp for å ta parkeringsavgift ved store idrettsarrangement i 

Ringeriksgata og Hønefoss idrettspark., Eikli skole og rådhuset. 

 

Alternativ 2: Dersom det er ønske om å åpne opp på alle tre områdene (Ringeriksgata og 

Hønefoss idrettspark, Eikli og rådhuset) kan forslag til nytt punkt 1 a være: 

 

Det er tillatt å ta gebyr for de som parkerer i Ringeriksgata og Hønefoss 

idrettspark, Eikli skole og rådhuset. 

 

Alternativ 3: Hvis det er ønske om å fastsette makssats for gebyret så kan det settes inn et 

nytt punkt under 1, som lyder som følger: 

 

Makssats for parkeringsgebyr setter til kr. 50,- per dag. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Store arrangementer, slik som Knøttefestivalen og friidrettsstevner, skaper mye aktivitet og 

idrettsglede, og er med på å sikre inntektsgrunnlaget for arrangørlaget. Derfor mener 

rådmannen at det vil være riktig å åpne opp for at arrangøren også kan ta gebyr for betaling, og 

at dette kan være kjærkomne ekstrainntekter for arrangøren.  

 

Det er viktig at øvrige beboere eller andre brukere av området, som ikke deltar på det aktuelle 

idrettsarrangementet ikke blir forhindret i sin bruk, og at disse ikke blir avkrevd betaling. Det 

må stilles krav til arrangøren om dette, som kan løses ved å holde av et område og ha tillit til 

de som opplyser om at de ikke er en del av arrangementet.    

 

De som parkerer på Schjongslund er vesentlig nærmere idrettsarenaen enn de som parkerer på 

andre sida av elva. På Eikli-sida vil det også være andre som parkerer, og det er ikke nær 

sammenheng mellom parkering her og nede i Ringeriksgata og Hønefoss idrettspark. 

Rådmannen mener derfor at kommunen bør være restriktive med å ta gebyr for parkering ved 

Eikli skole og rådhuset.  

 

Rådmannen anbefaler at det åpnes opp for at det kan tas gebyr for parkering, i Ringeriksgata 

og i Hønefoss idrettspark, i forbindelse med store arrangementer, og at dette blir en 

prøveordning i 2019 og 2020.  

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Søknad fra Hønefoss ballklubb  

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.05.2019 

 

 Tore Isaksen 



- 

 rådmann 

 

 

konst. kommunalsjef samfunn Hilde Brørby Fivelsdal 

 

enhetsleder teknisk forvaltning:  Cornelis Cliteur 

 

saksbehandler:    Heidi Skagnæs 

     Morten Fagerås 
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